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CIAŁO - UMYSŁ - DUSZA

BEZPŁATNA GAZETKA EZOTERYCZNA

OGRODU NADZIEI
ROZWÓJ DUSZY: PRAWO KARMY? Leszek Żądło

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ

Z PAMIĘTNIKA JASNOWIDZA
ZDROWOTNE NALEWKI

KURS WRÓŻENIA KABAŁĄ CYGAŃSKĄ
KULINARNE INSPIRACJE

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE

MODLITWA DLA ZDROWIA

PRZEKAZY INTUICYJNE ARYANA GOEHLINGA

PRZEPISY DLA ZDROWIA I URODY

CYKL ! RADY SZEPTUNKI ! Siła miłości!

Złota myśl na wrzesień: “Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia”

Wstęp
Witam po letniej przerwie… Mam
nadzieję, że nabraliście sił, czujecie się
odprężeni i zrelaksowani…	

Nadeszła jesień… dla niektórych z nas
jest to smutna pora roku ponieważ jest
kojarzona z przemijaniem, odejściem,
spokojem… Nawet się mówi: jesień
życia. Może dzieję się tak, gdyż
obserwujemy, że częściowo że przyroda
zamiera… staje się szara… Dla mnie
jednak jest to najpiękniejsza pora roku,
gdyż jest najbardziej kolorowa zarazem
bardzo ciekawa…	

Wcześniej nie lubiłam jesieni, zawsze
kojarzyła mi się z przemijaniem,
szarością… Na ulicach robi się przecież
mokro, smutno, trzeba się ciepło
ubierać… 	

Jednak obecnie uwielbiam jesień, gdyż
pokazuje nam, że teraz nastał czas na
zmniejszenie obrotów, trzeba się
zrelaksować, oczyścić i przygotować na
zimę.

Dlatego apeluję: Pokochajmy jesień…
Nie zamykajmy się w domach, swoich
myślach i problemach tylko dlatego, że
aura pogodowa nie jest tak ciepła i jasna
jak latem… 	


!

Znajdźcie w sobie pasję, cel…
doświadczajcie nowych rzeczy… Skupcie
się na sobie, swoim wnętrzu, zadbajcie o
swoje potrzeby… 	

Jesień zachęca do zagłębienia się w
książki, prasę… Możemy pobyć wspólnie
z rodziną bo mamy dla siebie trochę
więcej czasu… Wykorzystajmy to!	


!

A tymczasem zachęcam do lektury, mam
nadzieję, że tematy poruszane w tym
numerze pomogą Wam przetrwać
jesienne przesilenie…	


Wanda Prager
redaktor naczelna
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Pozdrawiam i przesyłam Dużo
Pozytywnej Energii :)

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!
dziadek WŁADEK

KURACJA NA SCHUDNIĘCIE
W środę i piątek zastosuj post, najlepiej jedz
kasze, owoce, warzywa i pij soki warzywno - owocowe
oraz ziołowe herbatki. Rano i przed snem pij pół
szklanki soku z marchwi i buraka.
Kuracja trwa 4 miesiące, ale przyspiesza przemianę
materii, usprawnia przewód pokarmowy, odżywia
organizm i jednocześnie oczyszcza go z
nagromadzonych toksyn.
Powoduje, że organizm nie czuje się przeciążony
złymi nawykami żywieniowymi. W tym czasie uprawiaj
umiarkowany ruch, pij zioła, unikaj smażonego,
mięsa, kawy, alkoholu i słodyczy.
Aby czyścić jelita i wątrobę codziennie pij łyżkę
oliwy z oliwek zmieszaną z 1 łyżką soku z cytryny.

NA ŻYLAKI 	

Weź w równych ilościach liści brzozy,
rdestu ptasiego, liści orzecha włoskiego
i rumianku, pij 3 razy dziennie po 1
łyżeczce ziela zalanego 1 szklanką
wrzątku. Dodatkowo smaruj miejsca
dotknięte żylakami maścią z
kasztanowca lub z heparyną np. Lioton
1000. Pij nalewkę z kasztanowca przez
2 miesiące. Bardzo dobre są również
okłady z potłuczonej kapusty.

BÓL GARDŁA
Rozetrzyj z cukrem lub miodem
liść geranium, tak aby postała
papka - zjedz powoli papkę i
koniecznie nie popijaj.

NA SERCE
• pij codziennie pół lampki koniaku lub
czerwonego wina najlepiej z głogu lub
granatów, najlepiej pod wieczór. 	

• jedz codziennie garść owoców: aronii,
czarnej lub czerwonej porzeczki. 	

• pij herbatkę z czarnego bzu, głogu lub
hibiskusa, bardzo dobra jest też z
malina, jagoda i jarzębina.	

• miód + cytryna z wodą na czczo…
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NA WZMOCNIENIE ORGANIZMU i SERCA oraz DODAJĄCE SIŁY#
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HERBATKA NA DZIEŃ
Weź po 50 g: podbiału, lipy, dziewanny, hyzopu, omanu, mniszka lekarskiego,
nagietka, kłącza tataraku, rumianku, głodu, jemioły - zioła wymieszaj i zaparzaj
w termosie, wypijaj 3 szklanki naparu dziennie, najlepiej z dodatkiem
odrobiny miodu. Kuracja trwa miesiąc.

!

HERBATKA NA NOC
Weź po 50 g: lawendy, kozłka lekarskiego, szyszek chmielu, pierwiosnka,
dziurawca - herbatkę pij codziennie około 20-21 godz. przez miesiąc, 1 łyżkę
ziół zalewamy 1 szklanką wrzątku.

!

KAMIENIE NERKOWE
I ŻÓŁCIOWE

LECZENIE MOCZEM
KAŻDEJ CHOROBY

Jeśli mamy młode kamienie możemy
spróbować je rozpuścić przy pomocy
starego przepisu, co prawda na stare
kamienie nie podziała, ale zawsze można
spróbować. Przez 14 dni pij najlepiej o
jednakowej porze miksturę z 1 cytryny, 1
jabłka - startego i ubitego białka kurzego.

Codziennie pij na czczo i przed pójściem
spać po pół szklanki świeżego moczu,
najlepiej ze środkowego strumienia. Mocz
ma wiele minerałów i witamin, które w
moczu są najszybciej przyswajalne. Jeśli
czujesz niesmak - opłucz jamę ustną wodą z
dodatkiem miodu lub soku z cytryny.

15 produktów
oczyszczających wątrobę
SZPINAK
CZOSNEK
ORZECHY WŁOSKIE
KAPUSTA
KURKUMA
GREJPFRUT
CYTRYNA
RUKOLA
BURAKI
BROKUŁY
KALAFIOR
AVOCADO
MARCHEW
ZIELONA HERBATA
JABŁKO
OSTROPEST
MNISZEK LEKARSKI

ZUPA

!

ODCHUDZAJĄCA

Składniki: główka świeżej kapusty, 2
papryki świeże (czerwona i zielona),
6 cebul, 2 kostki rosołowe, seler
naciowy,
sól,
pieprz
ziołowy,
majeranek,
kurkuma,
odrobina
przecieru pomidorowego i pieprzu
cayenne.

!

1 dzień - tylko owoce i zupa tyle ile
się chce.
2 dzień - tylko warzywa i zupa w
ilości jakiej się chce.
3 dzień - owoce i warzywa i tyle
zupy ile się chce. w nagrodę można
zjeść ziemniaka pieczonego z
odrobiną masła.

!

Kuracja powinna trwać 2 tygodnie.
Zupa codziennie powinna być
przygotowana świeża i w miarę
możliwości zjadana cała.

!

Powodzenia!

MIESZANKA NA TRAWIENIE:#
Zmiel i zmieszaj: po 3 łyżki: majeranku, zmielonego kminku, cząbru, tymianku,
kolendry, oregano, bazylii, rozmarynu, estragonu i ziół prowansalskich. 3 razy
dziennie przed jedzeniem zażywaj płaską łyżeczkę mieszanki i popij szklanką wody.

HERBATKA NA MIGRENOWE BÓLE GŁOWY !
20 G ZIELA DZIURAWCA, 20 G NOSTRZYKA ŻÓŁTEGO, 30 G KWIATÓW
LAWENDY, 20 G LIŚCI MELISY, 20 G LIŚCI MIĘTY, 20 G LIŚCI ROZMARYNU ZIOŁA WYMIESZAJ RAZEM, ZALEJ 1-2 ŁYŻECZKI MIESZANKI W SZKLANCE
WRZĄTKU, ZAPARZAJ POD PRZYKRYCIEM 10 MINUT, PIJ HERBATKĘ 3 RAZY
DZIENNIE PRZEZ 6-10 TYGODNI.

!

NAPÓJ Z CUKINII

MIESZANKA NA ODCHUDZANIE

NA ZGAGĘ

OO. BONIFRATÓW

Weź plaster cukinii o grubości 4
cm. i przepuść przez
sokowirówkę , dodaj pół banana
i j abł ko. Do d aj d o nap o j u
odrobinę łyżeczkę miodu.

Przygotuj po 50 g ziół:	

- ziele skrzypu	

- kora kruszyny	

- pączki brzozy	

- korzeń lubczyku	

- ziele krwawnika	

- ziele dziurawca	

- liść pokrzywy	

- liść jeżyny	

- owoc jałowca	

- liść szałwii	

Wymieszaj zioła razem,
przygotowuj odwar z 1
łyżki mieszanki na
szklankę wody, pij 2 razy
dziennie po jedzeniu.

ZIELONE
SMOOTHIE
dodające wigoru
- 1 banan	

- 1 szklanka szpinaku	

- 3 łyżki jogurtu greckiego	

- 2 łyżki masła orzechowego	

- pół szklanki wody	

- jagody goi	

- 2-3 migdały	

- lód	

Wszystkie składniki zmiksuj
w blenderze. Smacznego.

ODPORNOŚĆ
MIESZANKĘ UŻYWAMY ZIMĄ ,
KIEDY POTRZEBA NAM
WZMOCNIENIA I POBUDZENIA
ODPORNOŚCI. OBIERZ
ORZECHY WŁOSKIE, PODZIEL
JE NA CZĄSTKI I WSYPAĆ DO
R O N D LA , Z A L E W A M Y T O
MIODEM, TAK ABY ORZECHY
BYŁY PRZYKRYTE. GOTUJEMY
NA WOLNYM OGNIU
M I E SZA JĄC , A Ż O R Z E C H Y
Z M I Ę K N Ą . D O DA J E MY 2 -3
ŁYŻ K I M AS ŁA , O D R O B I N Ę
K U R K U M Y I S P OZ Y WA M Y
ŁYŻKĘ NA CZCZO.

CHOROBY
SERCA
10 sztuk pestek
moreli, utłuc je w
moździerzu, dodaj 4
łyżki otartej skórki z
cytryny i wymieszaj z
1/2 l miodu. Zażywaj
przed posiłkiem rano i
wieczorem po kolacji
po 1 łyżce do
z a k o ń c z e n i a
mikstury.

CHOROBY
10 sztuk pestek moreli,
utłuc je w moździerzu,
dodaj 4 łyżki otartej
s k ó r k i z c y t ry n y i
wymieszaj z 1/2 l
miodu. Zażywaj przed
p o s i ł k i e m ra n o i
wieczorem po kolacji
po 1 łyżce do
zakończenia mikstury.

NA PROSTATĘ
- CHRUP PESTKI Z DYNI I
GARŚĆ ORZECHÓW
WŁOSKICH;	

- UPRAWIAJ SPORT, ABY
POBUDZAĆ KRĄŻENIE;	

- JEDZ POMIDORY, GDYŻ
CHRONIĄ PRZED RAKIEM
TEGO NARZĄDU;	

- WYSYPIAJ SIĘ ;	

- DBAJ O PRAWIDŁOWE
WYDALANIE;	

- JEDZ ARBUZA;	

- PIJ SOKI WARZYWNO OWOCOWE;	

- PIJ OLEJ LNIANY, KTÓRY
ODMŁADZA ORGANIZM;

OSTROPEST PLAMISTY

Nasiona ostropestu najlepiej zmielić, rozbić,
zmiażdżyć, dodawać do sałatek, musli lub zjadać
popijając herbatą 1-2 łyżeczki dziennie.

Leczy choroby wątroby, odtruwa

i chroni przed rakiem !
Zawiera przeciwutleniacze (sylimaryna), kwasy
organiczne, substancje śluzowe, wit. C i K, białka, miedź,
selen i cynk. Właśnie dzięki sylimarynie ochrania i
regeneruje naszą wątrobę m.in. cofa marskość, zatrucia
po alkoholowe, narkotykowe, w przypadku uszkodzeń,
stłuszczeń wątroby i problemach z woreczkiem
żółciowym.
Również cofa zmiany w przypadku
wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Sylimaryna stanowi kompleks pochodnych flawonoidów
o działaniu przeciwzapalnym, przeciwrodnikowym, rozkurczowym, żółciopędnym, detoksykacyjnym i regenerującym miąższ wątroby (sylimarna hamuje działanie substancji , które powodują marskość lub martwice wątroby).
Ostropest przywraca równowagę wewnętrzną organizmu,
obniża poziom cholesterolu we krwi, cofa zmiany
miażdżycowe, poprawia odporność organizmu, odtruwa
organizm…
Pomaga również w przypadku wzdęć, odbijania, braku
apetytu, zespole jelita drażliwego i niedokwasocie. W
celu złagodzenia objawów, zaleca się picie naparu z
ostropestu trzy razy dziennie przed posiłkami.

Naukowcy spostrzegli, że sybilijna wchodząca w skład
sylimaryny blokuje enzymy odpowiedzialne za rozwój i
migrację komórek rakowych.
Dzięki właściwościom odtruwającym sylimaryna pomaga
zmniejszyć istniejące stany zapalne i zahamować
powstawanie nowych zmian na tle łuszczycowym.

Ostropest regeneruje naszą skórę dzięki czemu z czasem
znikają widoczne zmiany łuszczycowe, grzybicze i inne.
Ostropest podaje się go ludziom pracującym w oparach
substancji chemicznych i napromieniowaniu.

Jak zażywać? Nasiona ostropestu najlepiej zmielić,
rozbić, zmiażdżyć, dodawać do
sałatek,
musli lub zjadać popijając
herbatą
1 - 2 łyżeczki dziennie.
W sklepach zielarskich
dostaniemy zmielony
ostropest, który można też
stosować jako herbatki.

!

Przeciwwskazaniem do stosowania tej
rośliny jest niedrożność dróg
żółciowych, nie zaleca się go również
podczas ciąży i karmienia piersią.

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

LIKIER JAJECZNY
AJERKONIAK
Potrzebujesz: 8 dorodnych żółtek, 1,5 szklanki cukru, pół
litra mleka, laska wanilii, 1/4 litra spirytusu.

!

Jajka utrzyj ze szklanką cukru na jednolitą, gładką i białą masę. Mleko zagotuj z
pokrojoną wanilią i połową szklanki cukru. Masę cały czas mieszamy, aż wypłyną
czarne nasionka z laski wanilii. Odstaw przykryty powstały płyn pod
przykryciem do ostygnięcia. Następnie mleczny płyn przelej do ubitej masy
jajecznej, wlewamy bardzo wolno, na końcu dodajemy spirytus. Gdy masa
będzie jednolita, całość należy przecedzić przez sito wyłożone gazą i zlewamy do
butelek. Na godzinę wstawiamy zakorkowane butelki do miski zimną wodą,
następnie odstawiamy w ciemne miejsce. Po 24 godzinach likier jest gotowy.
Aby otrzymać likier o smaku kawowym, w czasie gotowania mleka dodaj łyżkę
kawy rozpuszczalnej. Ajerkoniak działa na infekcje gardła, wzmacnia organizm i
poprawia trawienie. Działa przeciw zmęczeniowo, antydepresyjnie i pobudza do
życia. Kieliszeczek trunku pij po kolacji.

NALEWKA JAGODOWA - na oczy, krew, dobre krążenie i trawienie,

obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, wzmacnia serce !!!
Przygotuj 1 kg jagód, 1 litr spirytusu, pół kilograma cukru. Umyte i
osączone jagody wsyp do szklanego słoja, zasyp cukrem i zalej
spirytusem, tak, aby płyn przykrył całe owoce. Postaw w ciepłym,
słonecznym miejscu na miesiąc. Po tym czasie przefiltruj nalewkę i
rozlej do butelek. Odstaw do leżakowania na miesiąc, po czym pij co
kilka dni kieliszeczek dla wzmocnienia.

IMBIRÓWKA
POPRAWI TRAWIENIE
ODCHUDZI, ROZGRZEJE…
Składniki: 1 dag imbiru startego, pół litra spirytusu
95%, pół litra przegotowanej wody, łyżka cukru.
Imbir zagotuj z wodą i cukrem, po ostudzeniu dodaj
spirytus ciągle mieszając. Zlej napitek do butelek, przez
2 tygodnie trzymaj w chłodnym miejscu, codziennie
potrząsaj.
Imbirówka poprawia nasze trawienie, jest pomocna
przy przeziębieniach, braku energii, zmęczeniu i słabym
krążeniu. Nalewka działa odchudzająco.

NALEWKA Z CZARNEGO BZU
Zażywaj 20-30 kropli do herbaty przed snem, kiedy bierze
Cię przeziębienie. Nalewka działa napotnie i uodparnia na
infekcje.
Potrzebujesz 5-6 dużych kielichów owoców czarnego bzu,
zalej w szczelnym słoiku 1 litem dobrego gronowego wina.
Co pewien czas potrząsaj słoikiem, po czym po ok. 2-3
tygodniach odcedź nalewkę, owoce odciśnij dobrze i zlej do
butelek z ciemnego szkła.
Do nalewki zamiast wina można dodać cukier i wódkę,
wtedy nalewka będzie smaczniejsza. Nie przesadzaj z ilością
ponieważ czarny bez może spowodować nudności.

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY	


DLA URODY

5 g masła kakaowego, 10 g lanoliny, 50 ml olejku z migdałów, 3 krople olejku
eterycznego z melisy. Masło kakaowe, lanolinę i olejek z migdałów stop w
żaroodpornym naczyniu lub kąpieli wodnej, na koniec dodaj olejek z melisy.

MASECZKA Z OLEJU RZEPAKOWEGO	


KOMPRES Z PIWA I JAJKA NA WŁOSY	


Nadaje się do każdego typu cery. Wymieszaj 2 łyżki jogurtu
naturalnego z łyżką oleju rzepakowego, łyżeczką soku z cytryny.
Nałóż na twarz na 20 minut, zmyj ciepła wodą.	

Wersja szybsza: podgrzej łyżkę oleju i posmaruj nim twarz, pozostaw
na 30 minut, zmyj ciepłą wodą, twarz posmaruj delikatnym
kremem odżywczym.
TONIK ZIOŁOWY DO OCZYSZCZANIA SKÓRY	

3 czubate łyżki mieszanki ziół: tymianek,
nagietek, szałwia, dziurawiec), zalej to 100 ml
wody destylowanej i 20 ml alkoholu 70%.
Zostaw na noc. Rano odcedź, dodaj 50 ml wody
różanej lub 15 ml soku z cytryny. Wstrząśnij.

SZAMPON JAJECZNY	

2 żółtka, 1 białko, łyżeczka miodu, sok z 1 cytryny, 5-10 ml oleju
naturalnego, Wszystkie składniki ubij mikserem, natrzyj miksturą
mokre włosy, a następnie dokładnie spłucz. Szampon wzmacnia
włosy, zwłaszcza te delikatne i trudne do ułożenia.

Weź 1 jajko, 30 ml piwa rozmieszaj razem i rozprowadź na mokrych włosach. Nałóż
czepek kąpielowy i trzymaj okład 15 minut. Dobrze spłucz. Kompres przydatny jest na
cienkie, suche i łamliwe włosy.

KĄPIEL

MUSZTARDOWA
Przygotuj pół szklanki sody oczyszczonej, 2 łyżki drobno mielonej gorczycy, 2 krople olejku
miętowego i eukaliptusowego. Składniki mieszaj dokładnie, aż się dobrze połączą, 1/4
mikstury wrzuć do wanny napełnionej wodą. Zanurz się w kąpieli na 15 - 20 minut, na koniec
opłucz się w strumieniu chłodnej wody i energicznie wytrzyj do sucha.
Kąpię rozgrzewa, relaksuje, poprawia krążenie, orzeźwia kal również jest bardzo wskazana
przy bólach mięśni i kręgosłupa. Poprawia ukrwienie skóry, dlatego po kąpieli możemy mieć
ją bardziej niż zazwyczaj wrażliwą, dlatego nie należy jej zbytnio masować i pocierać.

UJĘDRNIAJĄCY TONIK
POMIDOROWY
W sezonie pomidorowy można
przeprowadzić kurację dla urody, która
odświeży, ujędrni i wzmocni naszą cerę.
Codziennie aplikuj na skórę tonik ze
świeżego pomidora - po prostu rozgnieć
pomidora, przetrzyj przez sitko
i odcedź sok. Wetrzyj go
w twarz, szyję oraz
dekolt i pozostaw na
pół godziny. Gdy sok
się wchłonie, zmyj go
letnią wodą.

GRZYBICA STÓP
Z a l e j ł y ż k ę s t o ł o wą
kwiatów nagietka lub
ziela nagietka - odstaw
na kilka minut do
zaparzenia,
po
o s ty g n i ę c i u o p ł u k u j
miejsca dotknięte
grzybicą, najlepiej 2 razy
dziennie. 	

Osusz skórę i posmaruj
miejsca zmienione
chorobowo olejkiem z
drzewa herbacianego lub
octem jabłkowym
(najlepiej płatkiem
bawełnianym).

PEELING
Z płatków owsianych: aby wygładzić szorstką skórę
na łokciach, kolanach i stopach: zalej 3 łyżki płatków
owsianych szklanką gorącego mleka, odstawić na 30
minut, aż napęcznieją i masa ostygnie. Energicznie,
kolistymi ruchami nacierać zmoczone wodą szorskie
miejsca. Po umyciu miejsca oczyszczone posmaruj
tłustym kremem.	


!

Z m i o d u : p rz yg o t u j s o b i e 2 - 3 ł y ż k i m i o d u
scukrzonego, jeśli masz miód lejący dodaj łyżeczkę
soli morskiej, zwilżone części ciała masuj papką 2-3
minuty, najlepiej aż do momentu gdy poczujesz
ciepło, spłucz ciepłą wodą. Nałóż delikatny krem.

KREM MIODOWY
Wymieszaj w równych częściach miodu najlepiej pachnącego z olejem migdałowy.
Wymieszaj dokładnie składniki, gdyby się
miód scukrzył podgrzej go do płynności.
Jednorazowo nie rób
dużej ilości kremu,
jedynie tyle, aby
wystarczyło na 2-3
tygodnie. Krem
p rz e c h o w u j w
ciemnym
i
suchym miejscu.
Wcieraj
go
codziennie w skórę
twarzy.

KOMPLEKSOWE OCZYSZCZANIE
!

ORGANIZMU Z TOKSYN	

OCZYSZCZANIE JELIT	


Przygotuj po 50 g ziół: liść mięty pieprzowej, ziele krwawnika, ziele dziurawca,
ziele drapacza, owoc kolendry, owoc rdestu ptasiego, korzeń lukrecji, liść babki
lancetowatej.	


!

OCZYSZCZANIE WĄTROBY	

Przygotuj po 50 g ziół: ziele drapacza, ziele glistnika, ziele dziurawca, liść mięty
pieprzowej, korzeń cykorii, mniszek lekarski, kwiatostan kocanki, owoc kopru
włoskiego.	


!

OCZYSZCZANIE TRZUSTKI	

Przygotuj: pół szklanki suszu z aronii, 5 łyżek ziela bylicy, 5 łyżek nasion kminku
(rozdrobnić), 4 łyżki kwiatów nagietka, 4 łyżki mniszka lekarskiego, 10 łyżek liści
mięty pieprzowej.	


!

NADCIŚNIENIE
Mieszanka: 50 g ziela jemioły, 50 g kwiatów
głogu, 50 g liści poziomki, 50 g kłącza kozłka.
Stosowanie: 1 łyżkę ziół zalej zimną,
przegotowaną wodą, pozostaw na noc,
następnego dnia wypij małymi łyczkami
dodając 1-2 łyżeczki soku z cytryny do naparu.

HERBATKA AROMATYCZNA NA

DOBRE SAMOPOCZUCIE
Składniki: 50 g owoców dzikiej róży, 50 g
kwiatów hibiskusa, 1 laska cynamony,
odrobina kardamonu.
Przygotowanie: 2 płaskie łyżki ziół zalej
wrzątkiem w dzbanku , dodaj laskę cynamonu
i odrobinę kardamonu. Zaparzaj pod
przykryciem 10 minut.

!

STANY ZAPALNE POCHWY

Zaczynami od oczyszczania jelit - 1 łyżkę mieszanki zalej szklanką wody,
podgrzewaj, gotuj 5 minut na wolnym ogniu. Pij 2 razy dziennie, 30 minut przed
posiłkiem. Pij mieszankę, aż wykończy się. Następnie oczyszczaj wątrobę, 2 razy
dziennie na 30 minut przed posiłkiem. Pij herbatkę z tej mieszanki, najlepiej gorącą.
Mieszankę na trzustkę pij tak samo jak mieszankę na jelita.	

Po skończeniu się ziół, przez 2-3 tygodnie codziennie pij herbatkę ze skrzypu
polnego lub czystka - oczyszczanie nerek.

potrzebuje 100 ml gliceryny, dodaj miazgę z
50 g czosnku, Pozostaw na tydzień w
zamkniętym słoiku.
Miazgę przecedź, odcedź płyn i używaj go
nasączając tampony z waty, które umieszczaj w
pochwie 1-2 razy dziennie.

GŁÓD 	

MOŻNA OSZUKAĆ !	

Wszystkie kuracje i diety opierają się na
regularności posiłków, jednak co zrobić,
kiedy w przerwach między nimi dokucza
nam głód, a nie chcemy zrywać z
zasadami naszej diety:	

- nie pozwalaj sobie, aby uczucie głodu
było duże, jest 5 posiłków dziennie,
najlepiej co 3 godziny.	

- na chwilę oszukać głód pozwala guma
do żucia lub 1 cukierek ssany przez
kilka minut.	

- miej w zamrażalce zamrożoną pulpę
owocową z sokiem, sięgnij po to, gdy
dokucza Ci głód.	

- Wypij sok owocowy, ale wymieszaj go
pół na pół z wodą.	

- pogryź skórkę chleba razowego;	

- wypij szklankę wody z odrobiną
miody.	

- zjedz owoc najlepiej taki, który
delikatnie “zapycha” żołądek np.
banan, brzoskwinia, melon…	

- zjedz jogurt najlepiej typu greckiego.	

- możesz zjeść łyżeczkę miodu, najlepiej
naturalnego;	

- zjedz 1 krążek ryżu dmuchanego.

NA PŁASKI BRZUCH !
Jest wiele zasad i zakazów związanych z tym, aby
mieć płaski brzuch, jednak zastosuj kilka prostych rad,
a na pewno niebawem zauważysz efekty:

- nie przejadaj się, nakładaj porcje jedzenia na
mniejszy talerzyk, nie popijaj w trakcie
jedzenia;
- wybieraj te produkty, które są potrzebne dla
zdrowia np. chude mięso, nabiał i produkty
pełnoziarniste;
- cukier zastąp wyciągami stewią, miodem,
melasą, ew. cukier biały zastąp brązowym lub tym z owoców;
- wieczorem nie objadaj się, zastąp kolację czymś lekkim np. warzywami
gotowanymi, sokiem warzywno - owocowy, pieczywem pełnoziarnistym;
- nie głoduj w przeciwnym przypadku twój organizm przestawi się na tryb awaryjny
i zacznie gromadzić zapasy tłuszczu na później;
- nie pij alkoholu, kawy - organizm identyfikuje je jako truciznę, dlatego po
wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu, organizm koncentruje się na usuwaniu
toksyny z ciała zamiast na trawieniu przez Ciebie zjedzonego posiłku.
- wszystko co posłodzisz organizm traktuje jako jedzenie, dlatego pij około 2 litry
wody dziennie, ale mogą w tym też być herbatki ziołowe i naturalne soki;
- sprawdzaj kupowane produkty, bo często nawet te dietetyczne zamienniki mają
więcej cukru i tłuszczu w swoim składzie niż te zwyczajne.
- uprawiaj umiarkowany, ale systematyczny ruch, siedzący tryb życia zawsze
powoduje nadwagę i wiele dolegliwości;
- zwracaj uwagę na swoje negatywne emocje, zawsze kiedy jesteśmy źli,
poddenerwowani sięgamy po desery i niezdrowe przekąski - gdy czujesz, że
wzbiera Ci się na złość, jesteś poddenerwowana - idź na spacer, pomedytuj, zrób
coś miłego dla duszy i maksymalnie zrelaksuj się…
- pamiętaj o niełączeniu produktów, poznaj zasady zdrowej diety rozdzielnej!
- pamiętaj, że do wszystkiego potrzeba czasu i cierpliwości, nie zniechęcaj się jeśli
efekty Twoich starań są niewidoczne od razu!

POKRZYWA
Człowieku, ty umierasz,	

a w twoim ogrodzie rośnie pokrzywa!	

PRZYSŁOWIE LUDOWE	


!

W Polsce występują trzy gatunki pokrzywy:
konopiolistka, wielka i żegawka. Każda z nich
nadaje się do wykorzystywania dla zdrowia. Według
niektórych zielarzy jest to najsilniejsze zioło, które
ma wszechstronne działanie na nasz organizm!	


!

Pokrzywa ma niesamowite działanie odtruwające
o rg a n i z m , o cz y s z cz a g o ze z ł o g ó w kwa s u
moczowego, zwęża naczynia krwionośne, hamuje
krwawienia, odprowadza złogi żółciowe z dróg
moczowych,
p o p ra w i a p ra cę wą t r o b y ,
wzmacnia żołądek, zmniejsza
nadmierną potliwość i
działa przeciwrakowo.
Ma
działanie
przeciwbiegunkowe,
p rz e c i w i n f e k c y j n e,
przeciw anemiczne,
przeciwgoścowe i
rewulsyjne. 	


!

P o p ra w i a p rz e m i a n ę
materii, pobudza
wydzielanie enzymów
t rz u s t k o w yc h i z w i ę k s z a
p ro d u k c j ę c z e rw o n yc h
krwinek i hemoglobiny.	


SYROP Z CEBULI	

Wszyscy znamy ten niezbyt smaczny specyfik, ja
polecam inną formę tego skutecznego przy kaszlu
i bólu gardła syropie. Pokrój warstwowo w słoiku
plasterki cebuli i cytryny (wyszorowana, ale nie
obrana). 	

Zasyp cukrem brązowym, a najlepiej odrobiną
miody, na wierzch dodaj 2 ząbki czosnku
pokrojone w cieniutkie plasterki i łyżeczkę
startego imbiru. 	

Wszystko razem delikatnie pognieć drewnianą
łyżką, na wierzchu posyp lekko zgniecionymi
goździkami. Postaw w ciepłym miejscu, po 2-3
godzinach syrop będzie gotowy, zażywaj łyżkę
przed pójściem spać. Smacznego…!

HEMOROIDY
W tej przykrej dolegliwości bardzo pomocne jest
stosowanie czopków z oleju z rokitnika jak również
nasiadówki (nie dłuższe niż 15 minut) w naparze z
kory dębu, liści orzecha włoskiego, rumianku lub
nadmanganianu potasu. Nadmanganian potasu - do
wody wrzuć 2-3 granulki , tak aby woda zyskała lekko
fioletowy odcień, podmywaj się tym specyfikiem.

www.neera.pl

OBNIŻAJĄ CIŚNIENIE

TĘTNICZE KRWI:
!
KIWI

!
CZOSNEK

!
WINOGRONA

!
GRANATY

!
BANANY

!
ARBUZ

!
CEBULA

!
SAŁATA

U w a g a ! 	

Wszelkie kuracje opisane w naszym EZO
B I U L ETY N I E , s ą s p ra w d z o n e 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 ro w o t n e, p rze 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 indywidualnie, a nie sposobem
na wyleczenie konkretnej choroby. 	

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

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
CHMIEL

- JAKO ODWAR POBUDZA TRAWIENIE;
- POMAGA ZWLACZYĆ BEZSENNOŚĆ;

!CUKIER (W MAŁYCH ILOŚCIACH)
-

DZIAŁA JAKO ŚRODEK USPOKAJAJĄCY;
ZMNIEJSZA LĘK I STRES;
POWODUJE ODPRĘŻENIE I SENNOŚĆ;
POPRAWIA KONCENTRACJĘ;
DZIAŁA PRZECIW DEPRESYJNIE;
POMAGA W GOJENIU RAN;

-

PRZECIWDZIAŁAJĄ ZMIANIM NOWOTWOROWYM;
MAJĄ DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE;
SOK Z SUROWYCH ZIEMNIAKÓW LECZĄ WRZODY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY;
WZMACNIAJĄ NACZYNIA WŁOSOWATE;
OBNIŻAJĄ POZIOM CUKRU WE KRWI - SOK Z SUROWYCH ZIEMNIAKÓW;
POMAGAJĄ LECZYĆ HEMOROIDY;
KORZYSTNIE DZIAŁAJĄ PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH;
SĄ POMOCNE PRZY NERWICY ŻOŁĄDKA;
STOSUJE SIĘ JE PRZY NIESTRWNOŚCI;
ZEWNĘTRZNIE DO LECZENIA GRZYBIC SKÓRY, ODMROŻENIACH I OPARZENIACH, A
TAKŻE PRZY PĘKANIU I ŁUSZCZENIU SIĘ NASKÓRKA;

-

OBNIŻA POZIOM CUKRU;
ZAPOBIEGA REUMATYZMOWI;
OBNIŻA POZIOM CHOLESTEROLU;
ZMNIEJSZA LEPKOŚĆ KRWI;
ZABEZPIECZA WĄTROBĘ PRZED DZIAŁANIEM TOKSYN;
HAMUJE ROZWÓJ KOMÓREK RAKOWYCH;

!ZIEMNIAKI

!!
KURKUMA
!

WWW.EIOBA.PL

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
MAGIA ZIEMI

!

NA POZBYCIE SIĘ BÓLU, CHOROBY…

1. Aby pozbyć się choroby, doskwiera nam ból, nie
możemy wyleczyć jakiejś skórnej przypadłości potrzyj przez 2-3 minuty “chorą” część ciała
ziemniakiem lub jabłkiem, następnie zakop owoc w
ziemi.	


!

2. Usiądź na czystej ziemi i w myślach zwizualizuj, że
Twoje choroby, boleści i troski idą do ziemi, w tym
czasie w myślach powiedz: “Ból i choroba idą do
ziemi, i nigdy do mnie nie wracają”. Wstań z ziemi,
otrzep się jak z kurzu i odejdź, nie oglądając się za
siebie.	


!
!
!

MAGIA POWIETRZA

!

Jeśli szukasz miłości kup dzwonek wietrzny, najlepiej
mały, który wydaje delikatny dźwięk… Potem nad
dzwonkiem wypowiedz: Dzwoneczku miłości,
wieszam Cię tu, abyś szeptał o moim pragnieniu
miłości, wiatrom powierzam mój los. Dzwoneczku
miłości, dzwoń słodko i przywiedź do mnie w gości
tego, który usłyszy Twój głos”. Za każdym razem,
kiedy dzwonek zadzwoni, będzie szeptał i
przywoływał do Ciebie miłość.	


!

	


!
MAGIA WODY

NA POWODZENIE I OCHRONĘ

Gdy wychodzimy z domu poprośmy kogoś bliskiego,
aby wylał za nami odrobinę wody życząc nam
powodzenia, pomyślnego losu. Sposób ten działa na
to, aby nasze plany i sprawy do załatwienia udały się
np. sprawa w sądzie, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna
czy też inna dla nas ważna sprawa.	

Zamiast wody możemy posypać garść piasku :)	


!

NA PRZYCIĄGNIĘCIE MIŁOŚCI

MAGIA OGNIA 	


Aby porozumieć się z innymi… Napisz list do
przebywającego daleko przyjaciela, jeśli potrzebujesz
z kimś się pogodzić - napisz swoje uczucia, chęć
spotkania, rozmowy, opisz, że tęsknisz… Napisz taki
list i w takiej formie, jakbyś chciała go wysłać
naprawdę. Rozpal świeczkę, najlepiej różową lub
czerwoną i wizualizując twarz adresata - spal list
prosząc, aby wiadomość dotarła do niego.	


!

Aby pozbyć się problemu - napisz swoje problemy na
kartce i po prostu spal kartkę prosząc Anioły o
pomoc w rozwiązaniu problemów. Rytuał wykonuj
przez 7 wieczorów pod rząd.

Rytuał ze świecą 	

!

na pozbycie się problemów!	


Gdy Twoje problemy piętrzą się, nie masz pomysłu jak je
rozwiązać, czujesz, że stoisz w martwym punkcie lub masz do
rozwiązania ważną sprawę, problem…
Zastosuj prosty rytuał na pozbycie się
problemów!	


!

Wieczorem, w okresie kiedy ubywa
księżyca zapal białą świecę namaszczoną
olejkiem goździkowym, sandałowym lub
innym, który aktualnie posiadasz…
Zapalając świecę zapałkami wypowiedz
słowa: “Niech wraz z tą świecą roztopią
się, znajdujące przede mną przeszkody i
wszystko, co powstrzymuje mnie przed
zdobyciem moich celów i tego czego
najbardziej pragnę. Dla najwyższego
d o b ra m o j e g o o ra z w s z y s t k i c h
zainteresowanych, Niech tak się stanie.	


!

Powodzenia!!!

!

WY pytacie… MY odpowiadamy! CZEMU ZIEWAMY ?

Ziewanie nie zawsze oznacza, że jesteśmy przemęczeni, niewyspani czy znużenie… Przyczyną jest najczęściej
słabsze zaopatrzenie krwi i tkanek w tlen, co wpływa na pracę naszego mózgu. Dlatego organizm poprzez
ziewanie pokazuje, że dopomina się tlenu i w ten sposób stara się wyrównać niedobory. Ziewanie dotlenia i
chłodzi mózg, poprawia koncentrację oraz sprawia, że łatwiej skupić się na pracy. Niepozorne ziewnięcie jak
widać ma więcej zalet niż się nam wydaje.

!

Kiedy pracujemy, nasz mózg zużywa jedną trzecią dostarczanej mu przez organizm energii, która zamieniana
jest w ciepło. Dlatego po kilku godzinach wysiłku umysłowego mózg się „przegrzewa”. Ziewanie usprawnia
przepływ krwi i ułatwia doprowadzenie tlenu do wszystkich zakamarków organizmu.

!

Reakcja łańcuchowa. Nie dziwmy się, że mimowolnie otwieramy usta, kiedy widzimy ziewającą koleżankę z
pracy. Naukowcy potwierdzili, iż ta czynność u ludzi jest bardzo zaraźliwa. Gdy patrzysz na kogoś, kto ziewa, do
Twojego mózgu są wysyłane sygnały, abyś naśladowała tę osobę. Często wystarczy nawet usłyszeć lub
przeczytać o ziewaniu, by automatycznie zacząć otwierać usta. Jedynie bardzo małe dzieci nie „zarażają się” tym
odruchem, ponieważ do drugiego roku życia nie mają wystarczająco rozwiniętych połączeń mózgowych, więc
trudniej im reagować na wszelkie bodźce. Najmłodsi ziewają „sami z siebie”, bo dzięki temu ich płuca nabierają
wprawy w regularnym oddychaniu.

!

Poranne ziewnięcie zaczyna się od głębokiego wdechu. Ten łyk powietrza po przebudzeniu dodaje nam energii.
Gdy otwierasz usta, żuchwa opada, a niewidoczne części nosa i gardła rozszerzają się, by przepuścić jak
największą ilość tlenu. Mięśnie klatki piersiowej stają się napięte, a płuca otrzymują dawkę powietrza. To
sprawia, że w organizmie wzrasta ciśnienie krwi oraz tętno i czujesz lekkie pobudzenie. Potem przez kilka
sekund siedzisz z otwartą buzią. Wtedy mięśnie szyi się napinają, a gardło i nozdrza rozciągają się. Dzięki temu
na chwilę wyostrza się zmysł węchu. W ostatniej fazie ziewania robisz wydech. Powietrze uchodzi z Ciebie, jak z
pękniętego balonika. Mięśnie stają się rozluźnione, a usta się zamykają.

!

Czasami rytuałowi ziewania towarzyszy dźwięk „aaaaa”. Dzieje się tak, ponieważ powietrze, wędrując do płuc,
podrażnia nasze struny głosowe, które zaczynają drgać i wytwarzać zabawne dźwięki.

!

Gdy ziewamy często wydaje nam się, że najlepsza byłaby chwilowa
drzemka, jednak lepszym rozwiązaniem jest szerokie otwarcie okna i
wykonanie kilku głębokich oddechów. Można również coś szybko
przekąsić.
Gdy jednak czujemy, że ziewanie jest połączone ze znużeniem - może
faktycznie pora na kilka chwil drzemki, gdyż organizm pokazuje nam, że
brakuje nam energii :)

CIEKAWOSTKI
!

Aby pobudzić umysł…

• Wachluj się żółtym wachlarzem;
• Załóż żółtą bluzkę;
• Wizualizuj żółte światło spływające do czubka
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

głowy;
Usiądź przed wentylatorem i pozwól, aby wiejące
powietrze ożywiło Twój umysł;
Potrzymaj lewą rękę na czole, prawą na karku;
Oddychaj naprzemiennie najpierw lewą dziurką, zasłaniając prawą, i odwrotnie;
Pomasuj punkty w okolicach brwi, oczu, zatok,
potrzyj intensywnie uszy przez kilka sekund;
Naciskaj rytmicznie płatki uszu;
Wykonaj ćwiczenie kręcenia głową w obie strony
przez 5 minut;
Otwórz okno i zaczerpnij kilka głębokich
wdechów, wydech do końca;
Skrop chusteczkę olejkiem o zapachu
mentolowym, miętowy, goździkowym, imbirowym
lub rozmarynowym i połóż tą chusteczkę blisko
siebie, a aromat pobudzi Twoje zmysłu, usunie
znużenie…
Zdrzemnij się 15 minut, ale nie więcej, gdyż
dłuższa drzemka spowoduje iż wstaniesz jeszcze
bardziej zmęczona i bez energii;
Wypij filiżankę gorącej wody z odrobiną miodu i
soku z cytryny;
Zwilż czoło, klatkę i kark chłodną wodą natychmiast poczujesz orzeźwienie;

Olej rzepakowy dla urody:
!

MASECZKA DLA SUCHEJ CERY

2-3 łyżki oleju podgrzej delikatnie i posmaruj nim twarz,
pozostaw na 30 minut po czym zmyj ciepła wodą i nałóż
kojący, tłusty krem.

!
!

MASKA ODŻYWCZA DO KAŻDEJ CERY

2 łyżki naturalnego jogurtu wymieszaj z 1 łyżką oleju,
łyżeczką soku z cytryny i dodaj 1 żółtko, nałóż maskę na
twarz, szyję i dekolt, zmyj po 20 minutach - nie wycieraj
twarzy, niech sama wyschnie.

!
!

Balsam do ciała	


Olej można stosować na wysuszoną skórę, skórę dekoltu
jak i na wysuszone usta zimą. Weź łyżkę oleju i tyle samo
miodu naturalnego, oraz wyciśnij 2 kapsułki witaminy A
+E. Gdy pragniesz, aby skóra zyskała jędrność, blask i
zdrowy wygląd - dodaj banana i zmiksuj mieszankę. Maskę
zmyj po 15 minutach ciepłą wodą, skórę posmaruj
odrobiną oleju.

!

PIELĘGNACJA DŁONI

Aby zmiękczyć dłonie, skórki przy paznokciach - zamocz
dłonie przez kilka minut w ciepłej kąpieli z dodatkiem
kilku kropel i soku z cytryny. Po kąpieli wetrzyj w dłonie
kilka kropli oleju i pozwól im wyschnąć,

MĄDROŚCI
DLA DUSZY

CHLEB

KULINARNE

NA PIWIE

!4 szklanki mąki, 1/4

INSPIRACJE

szklanki cukru, 2
łyżki proszku do
pieczenia, 340 ml
ciemnego piwa, 2
łyżeczki soli, 2 jaja.

Aryana Goehlinga

!

!

SZYBKA ZUPA Z SERKA

smaku, dodaj przecier pomidorowy,
posiekane zioła. Nadzienie przełóż do
połówek bakłażana, ułóż w żaroodpornym
naczyniu, na wierzch ułóż plasterki
mozzarelli i pomidora. Piecz około 35 minut
w temp. 180*C.

!
!

CIASTKA OWSIANE Z KOKOSEM

Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i
solą, dodaj cukier, piwo, ubite jajka wymieszaj całość. Zagnieć ciasto, przełóż
do wysmarowanej foremki i piecz w temp.
200*C. Po upieczeniu wyjmij z formy i
ostudź przed podaniem.

2 kostki sera topionego, 1 paczka
włoszczyzny mrożonej, 3 kostki
rosołowe, szklanka makaronu drobnego,
sól, pieprz, liść laurowy, pieprz ziołowy,
ziele angielskie.

!

Ugotuj zamrożone warzywa w 1,5 l wody z
dodatkiem kostek rosołowych i
przyprawami. Osobno ugotuj makaron do
miękkości. Serki rozpuść w odrobinie
mleka, dodaj do zupy, gdy warzywa będą
miękkie.

!

Dodaj przyprawy do smaku oraz ugotowany
makaron. Podawaj gorącą. Do smaku można
dodać odrobinę masła lub śmietany. Zupę
posyp natką pietruszki.

!

!
!
FASZEROWANY BAKŁAŻAN
!

1 torebka ryżu, 1 bakłażan, mały
przecier pomidorowy, 1 cebula, 2 ząbki
czosnku, 2 pomidory, 2 duże pieczarki,
oregano, bazylia, oliwa, sól, pieprz,
mozzarella.

!

Bakłażana umyj, przekrój wzdłuż na pół,
miąższ wydrąż. Cebulę,
czosnek posiekaj i podsmaż
n a o l i w i e . P o m i d o r y,
pieczarki pokrój w
półplasterki i dodaj do
cebuli, duś razem
warzywa, dodaj miąższ z
bakłażana. Ugotuj ryż, na
końcu dodaj go na
patelnię, dopraw do

100 g masła, 6 łyżek brązowego cukru,
sól, 1 jajo, 2 szklanki płatków
owsianych, 3/4 szklanki mąki pszennej,
pół łyżeczki proszku do pieczenia, 1/4
łyżeczki sody oczyszczonej, 50 g wiórek
kokosowych.

!

Masło utrzyj z cukrem na puszysty krem.
Dodaj jajko, sól i dalej ubijaj. Dosyp mąkę,
proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną,
płatki owsiane oraz wiórki. Składniki
wymieszaj drewnianą łyżką. Masę nabieraj
na łyżeczkę i formuj z niej niewielkie
kuleczki wielkości orzecha, układaj na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Piecz 15 minut w temp. 150*C.

!

SMACZNEGO!
foto: internet

KURS

WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

kabała cygańska !

czę

ść 2

Dziś druga lekcja kursu kart klasycznych, zachęcamy do nauki. Karty
klasyczne są niesamowicie proste w swoim przekazie dlatego warto je
poznać, aby odkryć ich magię dla swojego dobra…

Kobieta ciemna blondynka

Mężczyzna młody ciemnyblondyn

Jasnoblondynka, dziecko, młoda osoba

Mężczyzna jasnyblondyn

Kobieta brunetka po 50 roku życia

Mężczyzna brunet

Szatynka, kobieta w średnim wieku

Mężczyzna szatyn

Historie życiem pisane,
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…

Nie uciekaj przed problemami...
zawsze jest sposób by je rozwiązać...

Pomimo, że świat pędzi do przodu, to nasze potrzeby i troski z reguły
nie zmieniają się, obecne problemy nie różnią się zbytnio od tego co
było problemem 5, czy 15 lat temu, może mają troszkę inny
charakter…	


Pewien człowiek wiecznie czuł się przygnębiony
trudnościami życia. Pewnego razu poskarżył się znanemu
mistrzowi życia duchowego. „Nie mogę tak dłużej! Życie
stało się nie do zniesienia.”

Politycy boją się strat finansowych, rywalizacji i utraty stanowiska,
zakochani lękają się przyszłości, szukają potwierdzenia swoich uczuć,
czy dobrze ulokowali je, matki boją się o dzieci i zdrowie, młodzi ludzie
pytają o byt i wybory życiowe. Jednak ostatnio zauważa się
najczęściej pytania o finanse, zdrowie i zdrady…	


Mistrz wziął garść popiołu i wrzucił do szklanki z
kryształowo czystą wodą do picia, która stała przed nim i
rzekł: „To są twoje cierpienia.” Woda w szklance
zabrudziła się, zmętniała. Mistrz wylał ją.

Kto przychodzi na sesje?	


Obecny kryzys popycha nas często do wymuszonych zmian, boimy
się przyszłości i szukamy wskazówek jak przetrwać… Mamy takie
same problemy jak kiedyś, ale dzisiaj nasze problemy są bardziej
złożone, w większym wymiarze nas prześladują i najczęściej wiemy
jak je rozwiązać, ale brakuje nam czasu, siły i niekiedy wiary…	

Wszechświat ewoluuje, zmienia się planeta, my się zmieniamy i nasze
problemy nabierają innego wymiaru. Kiedyś zdrady, kłamstwa,
oszustwa miały inne aspekty, lub inaczej na nie patrzyliśmy. Dzisiaj
wszystko jest ogólnodostępne, niby łatwiejsze stąd wiele pokus, chęci
żądzy i władania.	

Kto przychodzi na sesje? Najczęściej ktoś kto potrzebuje porady,
wsparcia, albo nadziei… i zwykle nie są to słabi ludzie jak ogólnie się
myśli, tylko czasami kiedy rodzina, partner, przyjaciele czy ksiądz
zawodzą – wróżka czy wróżbita okazuje się jedynym łącznikiem
między samotnością, a troskami. Często łatwiej jest iść do wróżki niż
do księdza, bo wróżba nie oceni, nie skarci, tylko wysłucha, podpowie,
doda dobre słowo na pożegnanie i zwyczajnie podaruje się uśmiech i
uwagę drugiemu człowiekowi… 	

Dlatego często jesteśmy „psychoterapeutami”, dajemy nadzieję, tam,
gdzie człowiek tylko widzi zgliszcza…

Mistrz wziął garść popiołu tak jak poprzednim razem i
rzucił w morze. W jednej chwili popiół rozproszył się w
morzu, a woda morska pozostała tak samo czysta jak
przedtem. „Widzisz?”zapytał mistrz.
„Każdego ranka musisz zdecydować czy masz być
szklanką wody czy morzem.” Zbyt wiele jest małych serc,
zbyt wiele dusz zalęknionych, zbyt wiele zamkniętych
umysłów i sparaliżowanych ramion.
Najpoważniejszym brakiem naszych czasów jest brak
ODWAGI. Nie chodzi o głupią zuchwałość, nieświadomą
pochopność, ale o prawdziwą odwagę, która w obliczu
każdego problemu pozwala powiedzieć: „Z pewnością jest
jakieś rozwiązanie i będę go szukał i znajdę to
rozwiązanie.”
autor nieznany

www.aryangoehling.blog.pl

KSIĄŻKI GODNE POLECENIA…
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RADY SZEPTUNKI

SIŁA MIŁOŚCI
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„Człowiek dla człowieka,
powinien być rzeczą świętą.”
(Seneka Młodszy)

W starożytnej Grecji, dostrzegano trzy rodzaje
miłości, o zróżnicowanych stanach wibracji,
albowiem miłość w swej naturze podnosi ducha
człowieka z niższych na wyższe płaszczyzny.

!

Krótkotrwałym przemijającym uczuciem,
wymuszającym ciągłe poszukiwanie, jest miłość
fizyczna, zwana przez starożytnych Greków EROS.
Natomiast FILIO, jako miłość bratnia wobec ludzi,
przenosi nas na wyższą płaszczyznę wibracji i
otwiera dalsze wewnętrzne drzwi, by umożliwić
przenikanie wibracji uczuć w obszar miłości Boga,
zwaną przez starożytnych Greków AGAPE.

!

Droga do miłości boskiej, prowadzi wyłącznie przez
miłość do drugiego człowieka - innej możliwości
zetknięcia się z dobrodziejstwem miłości Boga nie
ma.

!

Filozofia starożytnych Chin, wskazuje zdecydowanie
by iść drogą środka i zaleca umiar w rozdawaniu

uczuć. Nie należy być ani zbyt dobrym, ani zbyt
złym; dawać innym tyle ile otrzymujemy; kochać w
takim natężeniu w jakim jesteśmy kochani, bo miłość
to wymiana uczuć, musi wypływać z serca i być
odwzajemniona.

!

Branie miłości bez odwzajemnienia jest rabunkiem
uczuć, narusza równowagę, a każda struktura w
wyniku braku równowagi runie. Dojrzałej miłości
musimy się uczyć jak matematyki, miłość pozostaje
na zawsze sztuką równoważenia, by nie było jej ani
za dużo, ani za mało, tylko w sam raz. Bezpieczny
jest lekki podmuch uczucia, wicher dokonuje
zniszczenia, umiarkowane uczucia trwają najdłużej.

!

Miłość stwarza harmonię między ludźmi, oznacza to,
iż każdy kochający wysyła wibracje o podobnej
częstotliwości. Uczucia obudzone w nas,
promieniują na zewnątrz i dotykają innych osób - jest
to działanie poza naszą świadomością.

!

Szczególnym rodzajem uczuć, jest miłość do siebie.
W myślach, słowach, emocjach tkwi potężny ładunek
energii. W kulturze chrześcijańskiej uważa się miłość
do siebie, jako egoizm, to coś nagannego
wymagające napiętnowania - zwyczajowo nie
pozwalamy sobie na odczuwanie wobec siebie
miłości.

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek
zebranych w serię “ O
m e d y c y n i e i n a c z e j ”.
Dorobek autorski to ponad
30 tytułów książek, opartych
na medycynie chińskiej i
tybetańskiej, oraz na starej
medycynie ludowej
zaczerpniętej z wiedzy
wielu kultur, wielu narodów.
Wydawnictwo Autorskie:
”ALAGOR"
kontakt:
szeptunka.alagor77@gmail.com
foto: od autora tekstu

Miłość jest ogromną siłą, ale energia
uczuć, która niesie ze sobą potężną moc,
kierowana jest tam, gdzie jest
adresowana. Nie kochając siebie, z obawy
przed posądzeniem o egoizm,
pozbawiamy siebie ogromnej siły życia.

ujrzymy przerażającą wewnętrzną pustkę stwierdzimy, że już nie możemy nic z
siebie dać. Z miłością, jest podobnie jak z
pieniędzmi z portmonetce, tylko tyle
możemy z niej wydać ile do portmonetki
wkładamy.

Człowiek jest istotą wielopłaszczyznową,
oprócz ciała fizycznego, które odżywia
pokarmem i oddechem, posiada ciało
mentalne i emocjonalne, które musi karmić
miłością do siebie i kierować myśli na własne
istnienie.

Innym ważnym mechanizmem, tkwiącym u
podstaw wszelkiej stabilizacji, w tym
stabilizacji związku, rodziny, kontaktów
rodzice - dzieci, jest zrozumienie, że
wszystko co dajemy
w nadmiarze
zostanie odrzucone.

!

!

Jeżeli nie odczuwamy miłości do siebie,
płaszczyzna mentalna i emocjonalna stają się
coraz słabsze; równocześnie słabnie ciało
fizyczne - są ze sobą połączone
nierozerwalnie. Zatem miłość do siebie, jest
koniecznością, ale nie możemy, przy tym,
krzywdzić innych. Kochajmy siebie w takim
samym stopniu jak kochamy swoich bliskich,
bo w miłości konieczna jest mądrość i umiar.

!

Miłość wobec odmiennej płci, musi
polegać również na zrównoważeniu, czyli
dawaniu i braniu miłości w takim samym
stopniu. Jednostronna miłość może być
wymuszeniem lub kalkulacją
„ jeżeli
kochasz - służysz, gdy jesteś kochana panujesz”. Jednostronne i długotrwałe
dawania miłości bez wymiany uczuć,
spowoduje, że w pewnym momencie

!

!

Jeżeli do żołądka wprowadzimy nadmiar
pokarmu, nawet jeśli potrawa jest świeża,
zdrowa, podana z potrzeby serca,
organizm nadmiar odrzuci. Podobnie
działają mechanizmy nadmiaru w sferze
uczuć - nadmiar miłości w pewnym
momencie zostanie odrzucony. Nadmierna
miłość do dzieci, partnera, rodziców
spowoduje odrzucenie nadmiaru.

!

Odbierzemy jako niewdzięczność,
skrzywdzenie nas, zdradę - a będzie to
tylko mechaniczne odrzucenie nadmiaru,
zgodne w prawem kosmosu, które
nakazują równowagę.

!

szeptunka.alagor77@gmail.com

Oto niektóre wybrane pozycje książkowe autorki:

www.femi.pl

LECZENIE
OLEJKAMI ETERYCZNYMI
Olejki eteryczne możemy stosuje się leczniczo, mają działanie
odkażające, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze
i przeciwzapalne.
Lecznicze właściwości olejków są ogromne, dlatego proponujemy
cykl leczenia olejkami. Do stosowania w terapii polecamy kupować
olejki lub esencje naturalne.
Pamiętajmy również, że podane poniżej przepisy nie mogą zastąpić
wizyty lub leczenia u specjalisty, a stosując jakąkolwiek terapię
samemu w warunkach domowych należy zasięgnąć opinii swojego
lekarza prowadzącego.

!

BIEGUNKA - olejki mogą znakomicie wpływać na błonę śluzową
jelit i stosujemy je najlepiej w postaci masażu, kąpieli lub jako
aromaterapia pomieszczenia. Zastosuj olejek neroli, rumiankowy,
lawendowy lub miętę.

!

CHOROBY KRĄŻENIA - zastosuj 4 krople olejku rozmarynowego
do kąpieli lub masażu całego ciała.

!

BÓL ZĘBÓW - nasącz wacik 1 kroplą olejku goździkowego i przyłóż
lub posmaruj bolące miejsce.

!

KAC - aby zminimalizować dolegliwości po alkoholowe nałóż na
głowę zimny kompres z dodatkiem 4 kropli olejku geraniowego i
1-2 kropli cytrynowego lub mentolowego. Kompres powinien był
przyłożony do skroni.
DEPRESJE - przy stanach przemęczenia, depresji najlepiej jest
wykonać masaż olejem z dodatkiem 5 kropli olejku rumiankowego,
geraniowego lub lawendowego. Te same olejki świetnie nadają się
do relaksującej kąpieli.

!

GRZYBICE - do kąpieli dodaj po 2 krople olejku z drzewa
herbacianego, mirrowego i rumiankowego. Olejki te łagodzą
infekcje, zmniejszają swędzenie i ból. Olejek z drzewa herbacianego
można zastosować na zmiany chorobotwórcze bezpośrednio na
skórę, po prostu dotknij miejsce dotknięte chorobowo patyczkiem
do uszu namoczonym w olejku.

!

KURCZE - kąpiel zawsze sprawia, że nasze mięśnie odprężają się,
masaż pomaga rozluźnić i złagodzić napięcia. Do kąpieli dodaj 5
kropli olejków majerankowego, bazyliowego, geraniowego lub
rozmarynowego. Masaż wykonaj z udziałem jednego z tych olejków
- 3 łyżki oleju bazowego dodaj 3 krople olejku zapachowego.

!

KURZAJKI - weź 7 kropli olejku cytrynowego z 3 łyżeczkami oleju
bazowego, posmaruj kurzajkę i zaklej plastrem, rób to codziennie,
aż zacznie się zmniejszać, przyschnie i odpadnie.

!

LĘKI - lawendowy olejek wycisza i relaksuje, dlatego skrop
chusteczkę 2-3 kroplami olejku i wdychaj, kiedy czujesz przypływ
lęku.

!

INFEKCJE WIRUSOWE - zastosuj olejki: bergamotowy,
eukaliptusowy, jałowcowy, lawendowy i z drzewa herbacianego.,
zastosuj krótką
kąpiel najlepiej 15
minutową
z
dodatkiem 3-4
kropli wybranego
olejku.

!

źródło:
Aromaterapia
pachnąca sztuka.
Wyd. Wiedza i Życie

LECZNICZE ZIOŁA I PRZYPRAWY
OREGANO - łagodzi kaszel	

IMBIR - likwiduje nudności	

GODŹIK - pomaga na ból zębów	

KOPEREK - łagodzi zgagę	

ROZMARYN - pomocny przy bólach gardła	

CZARNY PIEPRZ - odchudza	

PIEPRZ CAYENNE - zapobiega zakrzepom krwi	

CYNAMON - obniża ciśnienie krwi	

CZOSNEK - antyseptyk	

KOZIERADKA - likwiduje toksyny	

KOPER WŁOSKI - likwiduje nieprzyjemny zapach,
pomocny przy wzdęciach	

SZAŁWIA - pomaga na wzdęcia, likwiduje stany zapalne	

TYMIANEK - leczy zmiany skórne	

KURKUMA - zapobiega rakowi,
odmładza	

BAZYLIA - łagodzi ugryzienia
owadów, pomocna w trudnościach
w trawieniu	

MIĘTA - likwiduje czkawkę,
poprawia trawienie

!

Co to jest “ból fantomowy”?

Ból można odczuwać w tej części ciała, którą straciliśmy. Około
2/3 osób po amputacji zgłasza intensywne wrażenie,
pochodzące jakby z odciętej kończyny. Ten tak zwany ból
fantomowy nie ma nic wspólnego z bólem po zabiegu
chirurgicznym. Może być jednak tak dokuczliwy i może
występować wiele lat po operacji. Mózg prawdopodobnie nie
potrafi sobie poradzić z brakiem sygnałów z odciętej części
ciała.
Bardziej powszechnym, chociaż nie mniej przykrym zjawiskiem
jest ból przeniesiony, czyli odczuwany w innym miejscu w ciele
niż to, które jest chore. Na przykład ból podczas ataku serca
często jest odczuwany w lewym barku, ramieniu lub głowie.
Ostatnio okazało się, że kobiety odbierają ten ból odmiennie niż
mężczyźni - choćby myląc z przeforsowaniem mięśni pleców
podczas ćwiczeń fizycznych.
Skąd bierze się ból przeniesiony - nie wiadomo. Być może nerwy
z obu miejsc wchodzą do tego samego pola neuronowego lub
miejsce powstania sygnału jest źle rozpoznane przez nasz
mózg.

!

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

Anthony de Mello
„Minuta mądrości”

!

MĘKA

- Nieszczęście mogą prowadzić do rozwoju

!

i oświecenia - powiedział Mistrz. I tak to
wyjaśnił:

Pewien ptak codziennie chronił się w suchych
gałęziach drzewa, stojącego pośród
rozległego pustynnego krajobrazu. Razu
pewnego trąba powietrzna wyrwała drzewo z
korzeniami i biedny ptak musiał przelecieć
co najmniej sto mil, nim znalazł sobie nowe
schronienie.
Dotarł wreszcie do lasu, gdzie drzewa uginały
się od owoców.

!

I zakończył:
- Gdyby uschnięte drzewo ocalało, nic nie
skłoniłoby ptaka, by wyrzekł się
bezpieczeństwa i poszybował w przestworza.

Czy niektórzy ludzie rodzą się
pod szczęśliwą gwiazdą?	

!
Często myślimy, że niektórzy rodzą się pod szczęśliwą gwiazdą, podczas
gdy innych przez całe życie prześladuje pech. Jest to bezpodstawny
pogląd. Nie przychodzimy na świat pod znakiem szczęścia lub pecha.
Owszem, często na pewno lepiej jest urodzić się zdrowym, pięknym i
bogatym, ale wszystkie te przymioty mogą być całkowicie roztrwonione,
podczas, gdy ludzie, którzy przyszli na świat w jakiś sposób upośledzeni
(fizycznie lub społecznie), często zwyciężają, wykazując ogromną
motywację, konsekwencję i siłę w dążeniu do sukcesu życiowego.
Koniec końców, wszystko zależy od użytku, jaki zrobimy z kart, które
mamy w ręku, jakiekolwiek by one były. Psychografia emocjonalna
emocjonalna pokazuje, jak najlepiej spożytkować atuty, którymi osobiście
dysponujecie, a z których posiadania nie zawsze zdajecie sobie sprawę.

!
Na podstawie książki:

“SZCZĘŚCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ”
Daniel Allemann

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

Drożdżaki Candida albicans to grzyby bytujące w organizmie co trzeciego człowieka.
Mikroorganizmy te są nieszkodliwe, dopóki nie nastąpi ich niekontrolowany rozrost. Dzieje
się tak z chwilą zachwiania naturalnej równowagi bakteryjnej jelit i wyjałowienia mikroflory.
Może wtedy dojść do inwazji drożdżaków. Zaburzeniu naturalnej równowagi
mikrobiologicznej sprzyja wiele czynników, między innymi antybiotykoterapia, zła dieta,
stosowanie środków hormonalnych i antykoncepcyjnych oraz stres.

!

Składniki preparatu A-Z CandiSTOP nie tylko uzupełniają niedobory pożytecznych bakterii
w jelitach, lecz także wzmacniają odporność (czosnek), przyczyniają się do zmniejszenia
liczby potencjalnie patogennych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym (czosnek)
oraz działają antyseptycznie (grapefruit).

!

Sposób użycia: 2 kapsułki 1 raz dziennie do posiłku.

Beata Pawlikowska

FAKTY i MITY	

MIT: ziemniaki sprzyjają tyciu !	

FAKT:

www.facebook.com/BeataPawlikowska

Ziemniaki same w sobie bardzo wartościowym i zdrowym produktem,
jednak podane z tłustymi sosami stają się ciężkostrawne i kaloryczne.
Zamiast sosów i dodatku mięsa powinniśmy je jeść same lub ewentualnie
jako w formie sałatki np. z pomidorami lub z sosami na bazie jogurtów
naturalnych. Dieta ziemniaczana stosowana przez 7-10 dni, która oparta
jest na spożywaniu ziemniaków pod każdą postacią: gotowane, smażone,
pieczone…sprzyja chudnięciu jak również leczy wiele schorzeń.

Dlaczego ludzie stają się
terrorystami, są zdolni do
okrucieństwa?
Dzieje się najczęściej
tak, kiedy dusza przez
długi okres poddawana jest
jakiejś niesprawiedliwości
lub bezsilności…

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.

Seks - jaki jest jego duchowy pierwiastek, czy godzi się z duchowością?
Seks jest po to, aby móc doświadczyć pięknego doświadczenia z drugim
człowiekiem, ma na celu między innymi wymianę energii, wzmocnienie poczucia
więzi i miłości. Nasze ciało jest zaprojektowane do odbierania radości z
seksu. Jednak tylko seks uprawiany z miłości jest boską ekspresją, pięknym
doświadczeniem i daje możliwość zespolenia się energetycznie z drugą istotą
ponieważ w czasie aktu seksualnego energia partnerów wzrasta.

!

Czy kłamstwo jest złe, nawet w dobrej wierze?
Kłamstwo na poziomie energetycznym zawsze jest kłamstwem, i tworzy ono
negatywną karmę, nawet jeśli działasz w dobrej wierze, to być może starasz się
ochraniać uczucia innych albo siebie chronisz przed wyrządzeniem komuś
przykrości, a tym samym swoim bólem z tym związanym.

!

Czy istnieje coś takiego jak pech?
Jeśli na poziomie energetycznym np. Twoje myśli są pełne lęku, niezadowolenia,
panuje brak harmonii będziesz przyciągać nerwowe i trudne doświadczenia. Twoje
myśli i emocje przyciągają do Ciebie takie, a nie inne zdarzenia. Dlatego
jeśli Twoja dusza jest spokojna, harmonijna, masz pozytywne myślenie, poczucie
wartości i życzysz innym wszystkiego co dobre - Twoje życie będzie szczęśliwe.
Twoje myśli to energia, która przyciąga to o czym myślisz. Impulsy przysyłają
dobro, mogą działać odpychająco, mogą przyciągać sukcesy i okazje, jak również
wszystko blokować. Jeśli zadajesz sobie pytanie: Czy mam pecha? Zadaj sobie
inne: A co zrobiłem aby go nie mieć? Często nasze problemy nagromadzone są w
takiej licznie, wszystko układa się źle, ale to tylko lekcje do
przerobienia :)

!

Często lekceważona dusza,
zastraszana kumuluje w
sobie duże pokłady energii
złości - ona musi znaleźć
w końcu jakieś ujście.
Wtedy człowiek może być
zdolny do okrucieństwa,
okaleczania
czy
wyrządzania krzywdy.
Jednak bez względu na to
takie zachowania nie są
one akceptowane przez
Aniołów i powodują
powstawanie
bardzo
niekorzystnej karmy.

ROZWÓJ DUSZY	

czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

PRAWO KARMY.	


Czym jest karma?	

To przyczynowość zdarzeń zachodzących w naszym życiu. Przyczyny
karmy aktywnie stwarzamy sobie sami, a potem biernie
spożywamy ich owoce. 	

Koncepcja karmy nie tylko Europejczykom wydaje się trudno
zrozumiałą, wręcz tajemniczą. Również Hindusi wiedzą niewiele
na temat tego pojęcia, którym przecież na co dzień się posługują.
To, co najczęściej słyszymy lub czytamy na temat karmy, to
legendy bez głębszego filozoficznego i praktycznego kontekstu. I
to właśnie owe legendy zapładniają wyobraźnię ludzi, którzy
aspirują do duchowego rozwoju. Stąd aspiranci podejmują wiele
błędnych decyzji i działań. A to prowadzi tylko do skomplikowania
sobie życia i karmy. 	


!

Inaczej karmę rozumieją Hindusi, inaczej jogini, a jeszcze inaczej
pojmuje się ją w ruchu New Age. 	

Swego czasu pomieszanie koncepcji karmana w USA Hindusi
nazwali „Karma – cola”. Co ta złośliwość znaczy, wiedzą doskonale
badacze pop-kultury. Niestety, aspiranci duchowego rozwoju dają
się na to nadal nabierać. 	

Popularne twierdzenia sugerują, że karma to jakieś fatum, które
ciąży nad nami. Mówi się tak: “jeśli mi teraz nie idzie, to na
pewno dlatego, że w poprzednim życiu zrobiłem coś złego”. A to
“guzik prawda”! 	


!

Oto dwa fakty definiujące karmę: 	

1. przyczynowość życia	

2. którą sami sobie stwarzamy. 	


LESZEK ŻĄDŁO

Czy coś szczególnego z tego wynika? Czy definicja karmy mówi o
fatum, o losie, który jest nie do uniknięcia? 	

To jasne, że w przeszłości niejeden raz podjęliśmy głupią,
niekorzystną dla siebie decyzję, a ona wydała nam się jak
najbardziej słuszna. I choć dziś mamy na ten temat pogląd
diametralnie inny, nasza podświadomość nadal uważa, że słuszne
były tamte decyzje czy działania. To przywiązanie podświadomości
do ważnych decyzji podjętych w przeszłości stwarza karmę. Dobrą,
bądź złą. 	


!

Koncepcja losu czy fatum jest zupełnie obca myśli, z której
wywodzi się filozofia karmy. Ta ostatnia zakłada aktywność
człowieka. 	


!

Z aktywnością jest różnie. Inaczej ją pojmujemy. To dlatego wielu
twierdzi, że karmę stwarzają uczynki. Są jednak i tacy, którzy
widzą to inaczej. Łatwo bowiem zauważyć, że ten sam uczynek raz
powoduje inne konsekwencje, a innym razem zupełnie odmienne.
Tak więc za stwarzaniem karmy kryje się jeszcze coś. Tą
niewidzialną siłą twórczą są nasze intencje, czyli zamiary,
oczekiwania, pragnienia. I tu okazuje się, że wielu z nich nie
jesteśmy zazwyczaj świadomi. One są obecne w podświadomym
umyśle, a my zwykle ich nawet nie zauważamy. A jednak to one
decydują o naszej karmie jako główni jej sprawcy! 	


!

www.cudaducha.pl

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

Wielu „ekspertów” jogi czy rozwoju duchowego błędnie uważa, że
karma to przyczyny złych wydarzeń, że nie mamy na nią wpływu,
dopóki się nie wypali. Stąd by wynikało, że nie ma karmicznych
przyczyn dobrych wydarzeń!? 	

A przecież są! Wielu ludzi rodzi się z talentami, zdolnościami,
wysokim poziomem rozwoju duchowego, a nawet w bogatych
rodzinach. To ich dobra karma. W buddyzmie twierdzi się wręcz,

że warto gromadzić zasługę karmiczną, bo tylko ona zbliża nas do
oświecenia. A więc z dobrej karmy wynika fakt, że czytasz teraz ten
artykuł! A że nie jest ona tak dobra, jakbyś sobie życzył?
Widocznie nie udało ci się zgromadzić zasługi karmicznej w każdej
dziedzinie twego życia. Nie ma co rozpaczać. Nic straconego.
Zawsze można przecież zmienić nastawienie do siebie i świata na
bardziej przyjazne, i pełne miłości. Wtedy i karma zmienia się na
lepszą! 	


!

Wielu „mistrzów” popełnia inny błąd twierdząc, że od karmy
należy się uwolnić, ponieważ w determinacji nie ma niczego
dobrego. Głoszą oni pełną wolność, dlatego dbają, by oni sami i
ich uczniowie nie popełniali żadnych uczynków. Ani złych, ani
dobrych. Są przy tym przekonani, że dobre wiążą nas ze światem
przejawionym tak samo, jak i złe. To, rzekomo, ma utrudniać
osiągniecie doskonałości i wyzwolenia. A przecież wielu joginów
szuka wolności w zaświatach, a nie w świecie materialnym. 	


!

Ci, którym nie w smak osiąganie doskonałości w ciele i w świecie
fizycznym, są niezadowoleni ze świata. Uważają, że w ten sposób
stają się wolni od karmy, ale jest właśnie na odwrót! W ten
sposób stwarzają sobie fatalną karmę zwykłą. Jeśli więc teraz źle ci
się wiedzie, to być może dokonałeś tylko tego jednego złego
uczynku: narzekałeś na siebie, życie i świat. Jeśli masz teraz
nieładne ciało, to zapewne koncentrowałeś się na niezadowoleniu
ze swego ciała. Jeśli chorujesz, to zapewne dlatego, że nie
pasowało ci być zdrowym. I w ten sposób stwarzałeś zalążki tego,
co masz teraz. Prawo karmy mówi jasno: “co posiałeś, to i zbierać
będziesz”. 	

ciąg dalszy…

!

ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)
Jak to teraz naprawić? Zacząć przekonywać siebie: “mam
wszelkie powody do zadowolenia z siebie, ze swego ciała i ze
swego życia”. Tylko część karmy bierze się z uczynków. Reszta z
naszych pożądań i niespełnionych pragnień. Kiedy czujemy się
niespełnieni, dążymy do tego, by się spełnić. Często nie
zastanawiamy się nawet, czy nasze pragnienia są mądre i
korzystne dla nas. Kiedy przyćmiewają umysł, wtedy dążymy
do ich realizacji za wszelką cenę. To właśnie też jest nasza
karma! Dobry uczynek ma za sobą pociągać dobre zdarzenia
w naszym życiu, a zły, złe. Dobre życzenia pociągają za sobą
korzystne wydarzenia, a złe – wydarzenia niekorzystne.
Życzenia to również nasze plany, które przecież po to są, by je
realizować. Jasne, że są one zalążkami karmy (przyczynami
zdarzeń w naszym życiu)! 	


!

Kiedy Hindus zdaje egzaminy na wyższą uczelnię, wie, że to
dlatego, że ma dobrą karmę. Nas to śmieszy, bo wiemy, że
wcześniej musiał skończyć szkołę podstawową i średnią, i
gdyby nie to, to żadna, nawet najlepsza, karma by mu nie
pomogła. 	


!

Nasz śmiech wynika z braku zrozumienia, czym jest karma.
Hindus też wie, że gdyby nie skończył tych szkół, to nie
dostałby się na studia. Wie jednak, że wówczas miałby złą
karmę. Nie zastanawia się, czy jego dobra karma wynika z
przeszłych wcieleń, czy tylko z faktu ukończenia szkół i
posiadania rodziców, których stać na finansowanie mu nauki.
Gdyby urodził się w biednej rodzinie, prawdopodobnie nie
mógłby studiować, bo nawet nie skończyłby gimnazjum. I
wtedy byłoby oczywiste, że ma złą karmę. 	

Karma to przyczyny zdarzeń zachodzących w naszym życiu. 	


Gdyby ktoś nie skończył wcześniej niższych szkół, nie mógłby
studiować w wyższej. Oczywiste, nieprawdaż? Nie
zgromadziłby odpowiedniej karmicznej zasługi, która w tym
wypadku polega na opanowaniu wiedzy i umiejętności. 	

Możliwość podjęcia studiów ma swoje przyczyny. To nie fatum
pcha człowieka na studia. To on sam korzysta z możliwości, na
które sam zapracował swymi wcześniejszymi decyzjami i
uczynkami, często również w poprzednich wcieleniach.
Proste? Uczynki stwarzają nam szanse wydarzeń, ale nie są ich
przyczynami sprawczymi. Dyplom ukończenia szkoły nie
zmusza absolwenta szkoły średniej, by uczył się dalej. 	

Zapytam dalej, czy leniwi koledzy naszego studenta stworzyli
sobie złą karmę? 	

Zależy, jak na to patrzeć. Dla człowieka dążącego do zdobycia
wysokiej pozycji, czy wysokiego statusu społecznego,
uzyskanie dyplomu wyższej uczelni kojarzy się z dobrem, za
które warto zapłacić wysoką cenę – wyrzeczeń, wieloletniej
ciężkiej pracy itp. Z kolei z punktu widzenia kogoś, kto stawia
na rozwijanie intuicji czy zdolności postrzegania
pozazmysłowego, może to być czas bezpowrotnie
zmarnowany! A więc nic dobrego.	


!

Kiedy mówimy o prawie karmy, oceny tracą sens. Możemy
tylko powiedzieć, że karma to przyczyny korzystnych, bądź
niekorzystnych wydarzeń zachodzących w naszym życiu. 	

A co jest korzystne? O tym zazwyczaj decydujemy sami.
Widzimy jednak, że wiele naszych wyborów, które z jednego
punktu widzenia wydawały się korzystne, pociągnęło za sobą
niekorzystne skutki w innych dziedzinach. 	

Dwoje z moich znajomych pracowało nad poprawą karmy
materialnej. Oboje pisali afirmacje, że ich dochody zwiększają
się trzykrotnie. Po kilu dniach otrzymałem od nich listy.

c.d

Kobieta rozpaczała: “Wyrzucili mnie z pracy! Po co ja głupia
zaczęłam tę afirmację. Przecież od razu wiedziałam, że takich
pieniędzy nikt mi tu nie wypłaci! Co ja teraz zrobię, głupia
idiotka?” 	


!

A więc próba zmiany karmy przywiodła ją do katastrofy
życiowej? Czy to możliwe? 	

Mężczyzna pisał zaś: “Wyrzucili mnie z pracy! To dobry znak,
bo tu bym tyle nie zarobił, a tak muszę sobie znaleźć pracę, w
której mi dadzą tyle, ile chcę!” 	

Działanie było takie samo, a ocena inna. Skutki karmiczne
będą zależne od oceny tego, co się stało, a nie od tego, co się
stało! 	


!

Hinduska koncepcja zakłada, że można karmę zmienić, choć
przestrzega, że nie zawsze jest to korzystne. Kobieta
wychodząc za mąż za człowieka z wyższej kasty, automatycznie
awansuje (to znaczy zmienia karmę na lepszą). Ale gdy
poślubia kogoś z niższej – degraduje to ją (czyli zmienia
karmę na gorszą). W tym wypadku wypłata karmiczna jest
natychmiastowa i wynika z uczynku. Być może, że w
poprzednim życiu dana kobieta uzależniła się od tego
konkretnie mężczyzny, ale nie akceptowała kasty, w której on
się narodził. Faktem natomiast jest to, że ludzie ci kierując się
intencjami bycia razem, ponoszą skutki swych wyborów i
uczynków. 	


!

W życiu trzeba podjąć mnóstwo decyzji. Nie zawsze jesteśmy
do nich gotowi i często nie zastanawiamy się nad ceną, jaką
przyjdzie nam za to płacić. Ponieważ podobnie działaliśmy w
poprzednich wcieleniach, to teraz konsumujemy skutki swych
błędnych wyborów.

Dlaczego? Otóż nie możemy zajmować się
wszystkim naraz. Nasze dążenia często
pozostają w sprzeczności z innymi naszymi
dążeniami. Np. nie możesz mieć jednocześnie
bardzo dużo czasu na seks, pracę, zabawy
towarzyskie, sport, zajęcia kulturalne,
praktyki duchowe, oglądanie telewizji itd.
Wyluzuj. Zaakceptuj, że na to wszystko masz
wystarczająco dużo czasu. No tak, ale tak by
się chciało żyć pełnią życia… (ha, ha, co to w
ogóle znaczy?). 	


!

W życiu tak jest, że chcąc wybrać jedno,
musimy zrezygnować z czego innego. I w tym
momencie wszystko zaczyna się
komplikować. To bowiem, z czego
zrezygnowaliśmy, wydaje się nam najczęściej
atrakcyjne, a to, co realizujemy, zaczyna nas
coraz bardziej nudzić, drażnić. Czujemy się
niespełnieni w tym, z czego zrezygnowaliśmy,
a zmęczeni i zniechęceni tym, co wybraliśmy. 	


!

W ten sposób wewnątrz umysłu powstają, a
potem skłaniają nas do działania, sprzeczne
intencje. I bigos w życiu gotowy. W ten sam
sposób stwarzaliśmy karmę w przeszłych
wcieleniach i nadal ją stwarzamy. Jeśli
umarliśmy żałując czegoś, to możemy całe

obecne życie poświęcić na to, by już tego
nigdy nie żałować. 	


!

Ale… bywa, że w skutek podjętych
destrukcyjnych uczynków, wywarliśmy na
innych tak niekorzystne wrażenie, że nie chcą
mieć z nami nic wspólnego i uniemożliwią
nam to, czego pragniemy. Tak zazwyczaj jest,
gdy nie możemy być z osobą, którą kochamy,
a która bojąc się nas unika nas jak ognia! 	


!

Karma to gra intencji. Rozgrywa się na
płaszczyźnie życia, a kieruje dwiema
zasadami: 1. intencje dogrywają się, a 2.
podobne przyciąga podobne. Najgorsze z
intencji, jakie powodują bałagan w naszym
życiu i nieprzewidziane, czasami wręcz
tragiczne zdarzenia, to pożądanie mocnych
wrażeń.	


!

To ono powoduje, że znajdujemy się w
sytuacjach “mrożących: krew w żyłach”. Jak
jednak dokładnie się przyjrzymy, większość
owych sytuacji nie dotyczy nas bezpośrednio.
Tym niemniej wielu czuje się w nie
zaangażowanych. A zupełnie niepotrzebnie. 	


!

Jak wyjść z młynka karmicznego? Otóż
najpierw trzeba stworzyć sobie dobrą karmę,

czyli zalążki dobrych wydarzeń. Kiedy
koncentrujemy na nich uwagę, wypierają one
nasze zainteresowania destrukcją i pociąg do
mocnych wrażeń. W miejsce codziennych
horrorów zaczynamy czytać uduchowioną
literaturę lub książki związane z prosperującą
świadomością. Potem przechodzimy do fazy
posługiwania się afirmacjami, a wreszcie do
mówienia o jak największej ilości pozytywów. 	


!

To jednak nie koniec. Wreszcie przychodzi
faza, kiedy trzeba uwolnić podświadomość od
resztek pożądania mocnych wrażeń. Wtedy
przydają się techniki oddechowe i medytacje,
a w przypadku silnych uwarunkowań i
przywiązania do nich podświadomości –
konieczne jest poddanie się regresji
(niekoniecznie do poprzednich wcieleń). 	


!

Aby uwolnić się od karmy jogini zalecają
opanowanie działania bez intencji. Ono
wiąże się albo z silnym poddaniem się
intuicji, albo z odruchami warunkowymi.
Jogini zdecydowanie stawiają na intuicję,
która rozwija się w wyniku praktyk
medytacyjnych, a swoje apogeum osiąga w
chwili ostatecznego oświecenia.	

Leszek Żądło

PRZESŁANIE
NA WRZESIEŃ !
Anioły w podróży - opowieść o tym jak widzimy rzeczywistość!
Nasze anioły znają nas bliżej niż nasi rodzice czy partnerzy. Z pasją troszczą się o nasz dobrostan i o to,
co robimy, o co się modlimy, co widzimy i mówimy. Opiekują się życiem i śmiercią każdej komórki, i
kochają nas, ponieważ są istotami, które pochodzą od Boga, a Bóg jest miłością..
Dwaj podróżujący aniołowie zatrzymali się, aby spędzić noc w domu bogatej rodziny. Ta jednak odmówiła im noclegu
w gościnnym pokoju w swojej rezydencji. Dano aniołom miejsce w zimnej piwnicy. Kiedy już przygotowali sobie
posłanie na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i ją naprawił. Kiedy młodszy anioł zapytał,
dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział: Rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają.
Następnej nocy aniołom przyszło nocować w bardzo biednym domu gościnnego farmera i jego żony. Po podzieleniu
się niewielką ilością jedzenia małżeństwo pozwoliło aniołom spać w swoim łóżku, gdzie mogły wygodnie odpocząć.
Nazajutrz, kiedy wzeszło słońce, aniołowie zobaczyli małżeństwo farmerów we łzach. Ich jedyna krowa, której mleko
było jedynym źródłem utrzymania, leżała martwa na polu. Młodszy anioł był wzburzony i zapytał: Jak mogłeś na to
pozwolić!? Pierwszy mężczyzna miał wszystko, a ty mu pomogłeś - biadolił. - Ta druga rodzina miała mało, ale chętnie
podzieliła się wszystkim, a ty pozwoliłeś ich krowie zdechnąć!
Rzeczy nie zawsze są takiej, jak się wydają - odpowiedział starszy anioł. - Kiedy byliśmy w piwnicy rezydencji,
zauważyłem, że w tej dziurze w ścianie schowane było złoto. Jego właściciel był obsesyjnie chciwy i niechętny, by
dzielić się swoją fortuną, więc naprawiłem ścianę tak, by nie mógł znaleźć schowka. Kiedy spaliśmy w łóżku farmera,
przyszedł anioł śmierci po jego żonę. Ja dałem mu w zamian krowę. Rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają.

Czasami dzieje się dokładnie tak, kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli. Tak jest z losem; musisz zaufać,
że wszystko, co Cię spotyka, jest zawsze dla twojego najwyższego dobra. Często możesz się o tym
przekonać dopiero po pewnym czasie. :)
Wanda Leonarda Prager

Z pamiętnika jasnowidza…

LEKCJE ŻYCIOWE …

Nasze życie niekiedy zaskakuje nas swoim bogactwem doświadczeń i pojawiają się po, to aby nasz czegoś nauczyć. Niekiedy lekcje z czasem wracają stają się
coraz bardziej boleśniejsze. Pani Karolina, jest osobą, która teoretycznie przychodzi po pomoc, ale za każdym razem kiedy pojawia się u mnie, pojawia się z tymi
samymi problemami... Teoretycznie słucha co mam jej do przekazania, ale co jakiś czas i tak podchodzi do tego wszystkiego, że nie warto, nie da rady, zresztą po
co coś zmieniać, może samo się zmieni...
W sumie, takie myślenie powoduje tylko, że stoimy w miejscu i nie udaje nam się nic zmienić w życiu. Problemem Pani Karoliny jest niestety olbrzymia niewiara w
siebie. Ciągle wydaje jej się, że nikt jej nie lubi, że spiskuje przeciw jej... włączając w to nie tylko obce osoby, ale i sąsiadów czy rodzinę. Pani Karolina od dawna
zastanawia się nad odejściem od męża, z którym praktycznie nic nie łączy jej od ponad trzydziestu lat...
“Panie Aryanie, najchętniej bym odeszła, ale ja nadal łudzę się nadzieją, że on się zmieni, dlaczego to samo nie chce się rozwiązać? Co ja takiego zrobiłam złego,
że muszę się teraz męczyć. On mnie ciągle krytykuje, oczernia, a ja staram się jak mogę... Ma darmową sprzątaczkę, praczkę, pomywaczkę i jak trzeba to i wypić mu nie zabraniam... Co ja mam
zrobić…?
Pani Karolino, przecież chcieć to móc, ma Pani swoje własne mieszkanie, nie musi Pani znosić złego traktowania przez męża... On się nie zmieni nagle, to jest za stare drzewo, aby chcieć się w
ogóle zmienić. Poza tym wie Pani, że jemu jest z Panią wygodnie, dobrze i z kim będzie mu lepiej, a zastraszając Panią, robiąc awantury, wie, że Pani nie odeszła skoro od tylu lat mówi Pani o
odejściu i ani razu Pani tego nie zrobiła…
Pani Karolino, rozwiązanie jest jedno, dać mu odczuć co będzie jak Pani odejdzie, niech Pani na próbę zobaczy co z tego będzie jeśli na miesiąc, dwa odejdzie Pani od niego... Przecież to nic
nie kosztuje, a i sama Pani zweryfikuje swoje uczucia, potrzeby...
- “No tak, tylko on zostanie sam" - rzekła Pani Karolina wielce strapiona... Hmmm, i co począć z taką klientką? Przecież nie trzeba być jasnowidzem, by zauważyć kto, od kogo jest tutaj
uzależniony... Więc postanowiłem zadziałać niekonwencjonalnie...
Pani Karolino, spytam więc uczciwie... Po co Pani przyszła, ale tak naprawdę, czego Pani ode mnie oczekuje? Pani Karolina spojrzała na mnie srogo... po czym powiedziała podirytowana… "Bo
ja chciałabym, żeby powiedział Pan, że wszystko będzie dobrze... że samo się wszystko poukłada, no ale wiem, że nie zaczaruje mi Pan mojego losu. Muszę sama w końcu coś zrobić z moim
życiem, bo stoję w miejscu i grzebię nogą jak kura, i tak sobie tylko drepcze, narzekam i nic z tego nie wychodzi…" "To co ja mam zrobić?"
- “Pani Karolino, po pierwsze przestać się przejmować, ale niebawem Pani sama odejdzie od męża, będzie to świadoma decyzja i podejmie ją Pani za około 3 - 4 miesiące... Po tym czasie
zacznie Pani żyć swoim życiem, mąż da sobie radę, baa, nawet zacznie mu Pani przeszkadzać, co na początku Panią zaboli, ale szybko dojdzie Pani do wniosku, że skoro nie warto walczyć i
zabiegać to poświęci się Pani swojej nowej pasji... Ale ja żadnej pasji nie mam, jestem zmęczona, nic mi się nie chce...
- A zioła, przecież coś robi Pani z roślinkami, taką mam wizję... Ach tak, ja jestem po kursie zielarstwa, zrywam zioła, susze i daję znajomym na rozmaite dolegliwości... No, ale ja mam to robić
bardziej zawodowo? Przecież to nie przystoi, nie jestem ani po szkole, ani nie mam wystarczającej wiedzy…?
- Tak, bo to daje Pani radość, po drugie będzie Pani na tym zarabiać legalnie i to w większej firmie... Widzę, też w ręku wahadełko i na tym będzie się opierać Pani praca.
Pani Karolina uśmiechnęła się i rzekła tylko… "Potrafi dać Pan nadzieję, widzę swoją przyszłość inaczej, a ja głupia tyle czekałam, jak kwoka...co pilnuje dziecka, dużego dziecka czyli męża...
Jestem zadowolona, ale Panie Aryanie, czy to się uda? Uda się, skoro Pani w to uwierzy, zadziała, a karty podpowiadają takie rozwiązanie to dlaczego ma się nie udać…
Pani Karoliny nie było długo, ale gdy się pojawiła była inna, spokojna, ale radosna i niezwykle podekscytowana. Od razu powiedziała, że jest wolna, czuje się nie tylko lepiej zdrowotnie, ale i
psychicznie... Powiedziała, że znalazła zatrudnienie w firmie jako konsultant, który wahadłem dobiera zioła. Mąż daje sobie radę, nie wiem, ale myślę, że to, że liczył na mnie spowodowało, że
był leniwy… Panie Aryanie, ale ja tym razem z inną sprawą, a mianowicie, będziemy czarować kartami nowego mężczyznę, chcę kochać, chcę być jeszcze kochana… Chciałem sprostować moją
rozmówczynię, że wszystko czego dokonała, to tylko dzięki sobie i Opiekunom, ale ugryzłem się w tym momencie dotkliwie w język i uznałem, że mam niczego nie poprawiać... Wróżba to nie
czary, ale skoro ktoś uwierzył, że tak jest i czuje się dzięki temu spełniony, to czemu odbierać mu nadzieję…
Morał... W życiu jest tak, że każdy sam musi chcieć i czuć się gotowy do zmiany. Życie niekiedy będzie zasypywać nas problemami, ale ważne jest by wyciągnąć z nich morał, lekcje i iść dalej.
Życie to tylko życie, ale to my sami jesteśmy reżyserami codziennych zdarzeń... I tylko od nas samych zależy czy zechcemy coś zmienić. A chcieć to móc... Jednak jeśli czasami odrobina magii
czy nazwijmy ją kartami może pomóc odmienić czyjś los... To chyba nic złego się nie stanie jeśli dzięki nam ktoś poczuje impuls do zmiany swojego życia... :-)

Aryan Goehling

Modlitwa DLA ZDROWIA
!

Ja... jestem gotowa na to, aby dokonało się pełne i całkowite uzdrowienie w moim ciele, oraz
pełna, pozytywna wewnętrzna przemiana w świadomości, tak by jasnym i zrozumiałym stała
się dla mnie przestrzeń przejawu pełni doskonałego zdrowia. Jestem gotowa na to, aby
wzrosła moja świadomość w obszarach kształtowania i wpływania na zdrowie w ciele. Jestem
gotowa na naukę i na świadomy udział, w procesach dokonywania uzdrawiania w moim ciele.
Jestem gotowa na świadome doświadczenie stanu doskonałości w moim ciele fizycznym i na
doświadczenie stanu harmonii, w porozumieniu mojej duszy z ciałem, na płaszczyźnie
świadomości zdrowia i kształtu.!

!

Jestem gotowa wyjść poza iluzję czasu i zapanować nad wszelkimi procesami starzenia się
ciała, przenosząc świadomość ciała poza iluzję energii starości i chorób. Niech moja
świadomość skieruję moją uwagę tam, gdzie nauczę się rozumienia stanu energii
doskonałości w ciele. Zapraszam i przywołuję nauczycieli duchowych, którzy poprowadzą
mnie przez ten odcinek nauki, w światach duchowych i świecie fizycznym. Niech centrum
planowania mojej duszy, ułoży dla mnie cały plan działania i rozwoju tak, by cały ten okres
nauki stał się najmilszym i najprzyjemniejszym doświadczeniem, który już teraz doceniam,
jako ważny dla mojego procesu wzrostu świadomości, w duszy.!

!

Jestem gotowa przejawić świadomość w ciele w taki sposób, aby stać się inspiracją dla całego
mojego otoczenia. Jestem gotowa pójść w takim kierunku mojej nauki i działania, aby to
działanie przełożyło się na najwyższą jakość moich doświadczeń w materii, w zakresie
zdrowia.!

!

Niech dokona się we mnie zatem wszelka przemiana i oczyszczą się wszelkie, negatywne
intencje, które wpływają jeszcze na stan mojego zdrowia. Niech oczyści się każda z
przestrzeni mojej duszy, w której i poprzez którą wpływa do mnie jeszcze energia pamięci
karmicznej, związanej z doświadczeniami różnych, negatywnych stanów zdrowia. Niech
dokona się pozytywna transformacja pamięci doświadczeń, związanych ze śmiercią,
poprzedzoną długim cierpieniem. Niech przyjdzie myśl, inspiracja i pomysł, jak tego dokonać,
aby wynieść z tego, jak najlepszą naukę. Jestem gotowa i zwracam wolność każdej duszy,
którą manipulowałam energią chorób i złego stanu zdrowia. Jestem gotowa uzdrowić mój
stosunek do chorób i wszelkie intencje ulegania manipulacjom innych dusz, przez energie
chorób. Niech moja wyższa jaźń poprowadzi mnie do tych obszarów, gdzie zyskanie
świadomości siebie, wzniesie mnie na wyższy poziom pojmowania i rozumienia siebie i
materii. Niech tak się stanie, jestem na to gotowa!

źródło: www.annaatras.com

ALKOSTACJA
ALKOHOLE * PIWA REGIONALNE * WINA ŚWIATA

!

Gdynia Główna, ul. Wolności 4
polecamy:

ABSYNT
Absynt jest to likier ziołowy,
uzyskiwany przez macerację
piołunu i innych ziół oraz
późniejszą destylację i
barwienie otrzymanego
destylatu. Zawiera wysokie
stężenie alkoholu (powyżej
60%), przez co spożywa się
go uprzednio rozcieńczając
wodą. Ma bardzo gorzki
smak, więc trzeba go
również wcześniej posłodzić.
Absynt zawiera tujon, który
w nadmiernych ilościach ma
działanie halucynogenne.
Nazywany jest czasami
"zieloną wróżką" (The
Green Fairy).

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

DOMOWA PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA

BMI
WSKAŹNIK MASY CIAŁA
Skrót BMI został utworzony z pierwszy angielskich słów
Body Mass Ciała czyli: wskaźnik masy ciała. Jest to proste
narzędzie wykorzystywane przez lekarzy i dietetyków do
określenia czy waga naszego ciała jest prawidłowa czy
odbiega od normy.
Co prawda wskaźnik BMI nie jest pozbawiony wad, nie
wykorzystuje się go do analizy wagi sportowców, dzieci,
gdyż w ich przypadku lepiej sprawdza się procentowy
wskaźnik zawartości tłuszczy w organizmie, ale to mierzy
się aparaturą.

!
Jak obliczyć swoje BMI?
!

Należy naszą wagę podzielić przez wzrost podany w
metrach. I tak jeśli mamy 180 cm wzrostu i ważymy 80 kg
nasze BMI wyniesie: 80 / 1,8*1,8= 24,6. W tym przypadku
BMI wyniesie 24,6. Aby dowiedzieć się co oznacza nasz
wynik posłuż się rozpiską poniżej:

WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL	


WRÓŻKA HANIA
TAROT - KARTY KLASYCZNE - KARTY CYGAŃSKIE	


NIE MA LIMITU PYTAŃ!!! 	

zgłoszenia: ogrodnadziei@tlen.pl

!

BMI mniejsze niż 16,0 - wygłodzenie
16,0 - 17,0 - wychudzenie
17,0 - 18,5 - niedowaga
18,5 - 25,0 - wartość prawidłowa
25,0 - 30,0 - nadwaga
30,0 - 35,0 - I stopień otyłości
35,0 - 40,0 - II stopień otyłości tzw. otyłość kliniczna
Więcej niż 40,0 - III stopień otyłości tzw. otyłość skrajna
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ODROBINA PRZESĄDÓW	

Sól - jeśli rozsypiesz niechcący sól, natychmiast posyp ją cukrem - unikniesz w ten sposób kłótni.
Nigdy nie pożyczaj soli - zawsze dawaj ją w prezencie. Nie oddawaj nigdy pożyczonej soli - to zły
omen. Gdy palisz ognisko - wsyp odrobinę soli - to ochroni Cię i oczyści od czarów na Ciebie rzuconych.

!

Na duchy w domu - w czterech kątach każdego pomieszczenia, posyp po garści soli - duchy
uciekną. Jeśli sól posypiesz w wejściu do domu - żadne złe moce progu domu nie przestąpią.

!

Włosy - gdy je obcinamy, powinniśmy je dokładnie zmieść i wyrzucić (nie dawać nigdy nikomu).
Jeśli znajdziesz włos na ramieniu - ktoś o Tobie myśli. Nigdy nie obcinaj sobie samemu włosów, to
przynosi pecha jednak jeśli zrobisz to w księżycową noc - będą zdrowe. Nie należy obcinać włosków
dziecku, które nie ukończyło roku, bo będzie niedorozwinięte. Rozum dziecku skraca też obcięcie
włosów przez matkę w czasie ciąży. (Podobnież, nie skracamy włosów przed egzaminem i innym
ważnym wydarzeniem, np. ślubem, bo przynosi to pecha). Po obcięciu włosów dziecku, należy je
spalić w piecu.
Ponoć można sprawdzić długość i jakość swojego życia? Należy wrzucić do ognia kosmyk swoich
włosów, jeśli spłoną szybko, to wróży długie i zdrowe życie, w innym wypadku krótkie i ciężkie.

!

Torebka, saszetka, portfel - wszystkie torebki nie powinny choćby na chwilę znaleźć się na
podłodze. Przesąd mówi, że torebka na podłodze sprzyja uciekaniu pieniędzy. Nie zostawiamy
torebek na podłogach, schodach, czyli poniżej kolana.

!

Buty – buty absolutnie nie mogą być prezentem bo obdarowany odejdzie od nas. Mało tego, to
samo się zdarzy, gdy pożyczymy pieniądze na buty.

!

Noże, nożyczki – podarowanie komuś noży, nożyczek, igieł i innych ostrych przedmiotów może
spowodować ucięcie - odcięcie nie tylko znajomości, ale przede wszystkim dobrych relacji. Znam osoby
skłócone od wielu lat zaraz po tym, jak jedna drugiej dała komplet noży.

zapraszamy: www.femi.pl

NALEWKA
BURSZTYNOWA
BURSZTYN inaczej nazywany amber, jantar czy elektron. Nazwa bursztyn pochodzi od niemieckiego
słowa Bernstein czyli kamień który się pali. Bursztyn znany jest już 1000 lat p.n.e. Starożytni magowie
zalecali noszenie go bezpośrednio na ciele, zapewniał zdrowie, radość i młodość dla osoby
noszącej go. Bursztyn wykorzystywano do likwidacji uroków, klątw oraz do oczyszczania
pomieszczeń. Bursztyn wydziela jony ujemne, dlatego dla zdrowia i dobrego snu warto
skropić nalewką bursztynową poduszkę, pocierając go sprawimy, że będzie działał jak
magnes. 	


Nie wiadomo jakim celom miały służyć, możemy jedynie snuć domysły, iż miały zabezpieczać zwłoki
przed rozkładem charakteryzuje się ten kamień. Obecnie bursztyn posiadając właściwości lecznicze
używany jest w medycynie naturalnej.	

Bursztyn bałtycki zawiera spore ilości kwasu bursztynowego który stymuluje pracę nerek, jelit, układu
nerwowego oraz ma właściwości przeciwzapalne.	

Te wszystkie właściwości spowodowały, że bursztyn zaczął być stosowany do przygotowywania nalewów
zdrowotnych.	


!

Nalewka bursztynowa: 20 - 25 g bursztynu w drobnych kawałkach, 100 ml spirytusu 95%.	


Aby przygotować nalewkę bursztynową należy kupić kawałki bursztynu w miejscu w którym nie
zostaniemy oszukani. Kamyczki wsypujemy do buteleczki i zalewamy spirytusem.
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 10-14 dni, codziennie mieszając. Po tym czasie nalewka
jest gotowa. Bursztyn możemy zalewać 2 razy. Stosować doustnie jak i w postaci
nacierań. UWAGA! NALEWKI BURSZTYNOWEJ NIE PIJEMY KIELISZKAMI.	


!

!

Tworzy nieregularne bryłki wielkości od kilku milimetrów do nawet kilku kilogramów.
Największa bryła bursztynu znaleziona w Bałtyku waży 9,75 kg. Bursztyn od
najdawniejszych czasów używany jest jako kamień ozdobny i leczniczy. Od wieków
doceniane są jego właściwości lecznicze, nawet dziś nadal używany jest w medycynie
naturalnej. Przy bólach głowy, stawów czy mięśni oraz bólach migrenowych bursztyn
wszywa się w różnego rodzaju opaski które są zakładane na obolałe miejsca. Rozgrzany
bursztyn można przykładać na zmienione chorobowo miejsca.	


!

Co powinniśmy wiedzieć o bursztynie?	

Bursztyn bałtycki jako jedyny wśród żywic kopalnych zawiera dużo (od 3-8%) kwasu bursztynowego;
jest ciepły w dotyku; ogrzany w dłoni przyjemnie pachnie; unosi się na powierzchni słonej wody; przy
potarciu ładuje się ujemnie; pali się jasnym płomieniem; łatwo poddaje się obróbce; bursztyn zmienia
się pod wpływem działania światła; gwałtownie podgrzany pęka.	


!

Od wieków już znane są cudowne właściwości uzdrawiające bursztynu. W starożytności zdobył
popularność dzięki właściwościom przyciągania, które wówczas pojmowano jako siłę nadprzyrodzoną, a
nie jako zjawisko fizyczne. Sporządzano z bursztynu biżuterię, amulety, szczególnie chroniące przed
chorobą, jak również wyrabiano przedmioty dekoracyjne, w nadziei, że zapewnią młody wygląd.
Wykopaliska archeologiczne odkryły kawałeczki bursztynu pod skórą mumii egipskich. 	


!

Nalewką możemy smarować obolałe miejsca. Możemy także stosować pijąc po 2 - 3
krople dziennie, dodając je do herbaty lub do szklanki z wodą. W celu wzmocnienia
organizmu zalecane jest dawkowanie nalewki bursztynowej wedle jednego z wielu
schematów podawania. Można stosować następująco:	

1 dzień – 3 krople; 2 dzień – 4 krople; 3 dzień – 5 kropli; 4 dzień – 5 kropli; 5 dzień – 4
krople; 6 dzień – 3 krople; 7 dzień – 3 krople; 8 dzień – 4 krople i tak dalej, dodając lub
odejmując po kropli. Cykl taki powinien trwać 20 dni i może być powtórzony po upływie
10 dni po zakończeniu cyklu. Dla poprawy i regulacji krwiobiegu i ciśnienia krwi, pić po
3-5 kropli nalewki na ½ szklanki chłodnej wody codziennie na czczo.	


Wskazania: bóle głowy, migreny, problemy z trawieniem, problemy i stany zapalne stawów, słaba

odporność, stres, zmęczenie, schorzenia gardła, problemy z tarczycą, bezsenność, bóle zębów, problemy z
krążeniem i sercem, trudności w oddychaniu, problemach z ciśnieniem - wyrównuje, przy
przeziębieniach.	

Aby poprawić energetykę mieszkania i jonizować powietrze - nalej do butelki ze spryskiwaczem 2
szklanki wody, dodaj łyżeczkę nalewki, wymieszaj i spryskaj tą mieszaniną przestrzeń wokół łóżka w
sypialni.	


!

Schematów i sposobów stosowania nalewki bursztynowej jest bardzo wiele. Każdy powinien dopasować
używanie tej nalewki do własnych potrzeb.

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

Nasza intuicja i dar uzdrawiania tak naprawdę rodzi się w naszym sercu. Czakra
serca tak naprawdę jest łącznikiem między światem materialny (dolne czakry
poniżej serca) i duchowym (czakry powyżej serca). Jeśli ta czakra nie pracuje
prawidłowo lub jest zablokowana (nagromadzone emocje), nasza intuicja
niestety nie będzie nam podpowiadać i z nami współpracować. Mnisi
tybetańscy pracują nad całkowitym otwarciem tej czakry przez około 30 lat! 	

Proponuję prosty układ kamieni na otwarcie czakry serca i trzeciego oka.
Kładziemy się wygodnie, włącz delikatną muzykę, zapal świeczkę, jeśli lubisz
może zapalić różane kadzidełko… Na czakrze trzeciego oka (punkt między
brwiami) połóż ametyst, na czakrze serca (najlepiej na mostku) połóż kwarc
różowy, na splot słoneczny połóż nieoszlifowany bursztyn, a do rąk weź
kryształy górskie… 	

W tej pozycji wypoczywaj 20 - 30 minut starając się oddychać głęboko - wdech
nosem, wydech ustami. Ćwiczenie wykonuj 2 - 3 razy w tygodniu. Powodzenia.

!

Aryan Goehling
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BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)
Do lekarza psychiatry przychodzi kobieta i mówi:
- Panie doktorze, z moim mężem dzieje się coś dziwnego. Jak wypije kawę, wpada w
szał i zjada filiżankę. Zostawia tylko uszko.
- A to faktycznie dziwne. Uszko jest najlepsze…

!
- Panie doktorze, pięć lat temu zalecił mi Pan znakomity sposób na reumatyzm - unikać
wilgoci. Jestem wyleczony.
- Znakomicie! A co Panu dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już kąpać?

!

Mąż mówi do żony:
- Kochanie jest tak ciepło, a ty męczysz się myciem podłogi, lepiej wyszłabyś na dwór i
umyła samochód.

!

W restauracji nieśmiały ojciec mówi do kelnera:
- Czy może Pan nam zapakować resztki? Wzięlibyśmy dla pieska…
- Hurrra!!! - krzyczą dzieci. Będziemy mieć pieska…!

!

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty:
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta.
- To niech Pani nastawi go na 10-tą.

Co to jest: rozbity, a cały?
- Namiot.

!
Jak się nazywa żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas.

!
Ptak na drzewie siedzi czy stoi?
- Stoi, bo jakby siedział, to by mu nóżki zwisały!

!
Wróżka mówi do klientki:
- Mąż panią zdradza.
- Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty.

!
Dowcipny facet przychodzi do apteki i pyta:
– Czy ma pan mrożoną marchewkę?
– Mam.
– O, a peruki są?
– Są.
– Hm... A miedziane rondelki dostanę?
– Naturalnie.
– I to wszystko mogę kupić w aptece?
– Oczywiście. Poproszę o receptę…

!
Wróżka siedzi nad szklana kulą obok mężczyzny i
przepowiada:
- Widzę przed panem buchające żarem życie! Będzie się
pan wspinał wyżej niż wszyscy... Widzę piękny mundur i
jakieś złote błyski koło głowy..
- To dla mnie nic nowego, przecież jestem strażakiem!

FILMY

WARTE

POLECENIA
PREZENTUJĘ W TYM MIEJSCU DLA PAŃSTWA RECENZJE FILMÓW
O ZABARWIENIU EZOTERYCZNYM, PSYCHOLOGICZNYM I
DUCHOWYM. BĘDĘ SKUPIAĆ SIĘ NA FILMACH, PONIEWAŻ JEST
WIELE CIEKAWYCH PEREŁEK,
CZĘSTO NIE DOCENIANYCH I
CHYBA TYLKO Z NIEWIEDZY ODRZUCAMY CIEKAWE POZYCJE,
KTÓRE MOGĄ NAS WIELE NAUCZYĆ, PODPOWIEDZIEĆ, DAĆ DO
MYŚLENIA. KĄCIK MA NA CELU ZAPROPONOWANIE DANYCH
POZYCJI, A NIE ICH REKLAMĘ…
ARYAN GOEHLING

STRASZNIE GŁOŚNO,

NIESAMOWICIE BLISKO
Oskar nie może pogodzić się z nieobecnością
ojca, który zginął w zamachu na WTC.
Chłopiec postanawia odnaleźć zamek, do
którego posiada pozostawiony przez niego
klucz. TO NIE JEST OPOWIEŚĆ O 11
WRZEŚNIA, TO HISTORIA O KAŻDYM DNIU
PÓŹNIEJ…
Dramat, w rolach głównych zdobywcy
Nagrody Akademii Tom Hanks i Sandra
Bullock, oraz dwukrotnie nominowany do
Oscara - Max von Sydow. Film miał wiele
dobrych recenzji, dlatego nie potrzeba go
zachwalać…
Nie jest to na pewno tematyka filmowa na
ciekawy, luźny wieczorek, ponieważ
porusza wiele ciekawych tematów, między
innymi mówi o naszej naturze, o tym, jak
każdy z nas w zupełnie inny sposób radzi
sobie z odejściem bliskiego człowieka,
traumą po przebytej tragedii,
samotnością i bólem…
Uważam, że jest to film, który przejdzie
do historii swojego gatunku, aczkolwiek
przez niektórych
z o s t a n i e
niezauważony…

Polecam!

OCALENI
Młoda pani psycholog Claire Summers (Anne Hathaway)
opiekuje się kilkoma ocalałymi z katastrofy lotniczej
pasażerami. Między nią a jednym z podopiecznych,
tajemniczym Erickiem (Patrick Wilson), tworzy się wyjątkowa
więź, wykraczająca poza ramy profesjonalnych kontaktów.
Podczas spotkań z pacjentami wychodzą na jaw pewne
niewygodne dla linii lotniczych fakty, a po pewnym czasie
niedoszłe ofiary katastrofy zaczynają znikać w niejasnych
okolicznościach. Claire chce za wszelką cenę rozwiązać
zagadkę, kluczem do
której wydaje się być Eric.
Pozycję
ciężko
s k l a s y f i k o w a ć
jednoznacznie do danego
gatunku filmowego,
jednak jest to na pewno
dobry film katastroficzno
- psychologiczny. Koniec
filmu zaskakuje dlatego
nie zdradzę nic więcej,
żeby zachęcić do
obejrzenia…
ARYAN
Znasz ciekawy film związany z tematyką duchowości, psychologii czy z pogranicza magii… Napisz!

