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Złota myśl: “Tylko miłość dzielona, wraca do nas zwielokrotniona!”

Wstęp

Jednak w natłoku codzienności
może warto zwrócić uwagę, że
mijamy się na ulicach, sklepie,
windzie… i zwykły mały
uśmiech może nie tylko
rozpromienić nasze twarze,
przetrwać smutne dni, ale
również otworzyć nasze
serca…

Mamy miesiąc luty, dla mnie
jest to zawsze przedsmak
zbliżającej się wielkimi
krokami wiosny, bo z jednej
strony śniegi topnieją, z
drugiej zaś zaczyna
przyświecać nam życiodajne
słońce…

!Przecież

wiadomo, że kiedy
nasze serca otwierają się,
nasza dusza rozpromienia się,
a wtedy życie staje się
łatwiejsze, milsze, bardziej
obfite w radosne aspekty,
łatwiej pokonać przeszkody…

!Luty

- miesiąc zakochanych…
od dawna ten miesiąc zawsze
kojarzy się z miłością, może
dlatego zaczynamy bardziej
optymistycznie patrzeć na
życie, bardziej życzliwiej na
siebie, zaczynamy się
uśmiechać…

!Dlatego

uśmiechajmy się na
zdrowie, uśmiechajmy się do
s i e b i e , d o ka ż d e j i s t o t y,
przyrody, a na pewno nasze
życie nabierze innych niż do
tej pory barw.

!N o

właśnie! Uśmiech,
zauważyłam, że coraz mniej go
widać na naszych twarzach…
Może to wynika z braku czasu,
winą można obarczyć
pośpiech, zmartwienia,
których jak wiadomo nikomu
nie brakuje, może widocznego
gdzie niegdzie kryzysu, każdy
zabiegany, zajęty pracą…

!M o j a

ra d a ! R a n o , t u ż p o
obudzeniu ubierzmy na twarz
uśmiech, zanim jeszcze
założymy ubranie i sprawdźcie
jak odmieni się Wasze życie :)

!I pamiętajcie, uśmiech to klucz

Wanda Prager
redaktor naczelna

do serca drugiego człowieka,
bo nie ma nic piękniejszego jak
podarować uśmiech temu, kto
już nie potrafi się nim dzielić :)

Z pamiętnika jasnowidza… D jak dusza…
W naszym zawodzie niekiedy zdarzają się sytuacje, które na pozór wydają się komiczne, jednak z drugiej strony dla samych zainteresowanych mogą być niezwykle bolesne i tragiczne...
Pan, nazwijmy go „Kazio”, pojawił się po wizycie u jakiejś wróżki... Powiedział, że jest niezwykle załamany, na pewno Bóg i jego Lusia mu nie wybaczą tego co zrobił... Powtarzał tylko
słowa... "O ja biedny..." przy czym cały dygotał na ciele, jakby panicznie się czegoś bał…? Delikatnie poprosiłem, żeby opowiedział mi o tym co go trapi, zapewniłem, że postaram się
pomóc mu jeśli tylko będę mógł...
- Panie, tu się nie da pomóc, będę się smażył w piekle... O ja biedny, biedna Lusia, co ja narobiłem, i rozpłakał się mój klient, trzęsąc się jeszcze bardziej... Przyznam, że rzadko zdarza
mi się na wizycie elegancki, starszy Pan, płaczący jak dziecko, więc gdy Pan Kazio mógł już spokojnie mówić zaczął powoli swoją opowieść...
- Moja żona Lusia, kochałem ją przez całe 50 lat od kiedy byliśmy razem. Byliśmy dobrym i zgodnym małżeństwem... Codziennie rano budziłem ją kawą z mlekiem i świeżym rogalikiem z
ulubionej piekarni, ze swojskim masełkiem i dżemem malinowym… Całe życie pracowaliśmy w naszym własnym sklepie, dzieci myśmy nie mieli, co prawda było ciężko, ale jej miłość
rekompensowała wszystkie trudy życia… Lusia zmarła 3 miesiące temu... O ja biedny, co ja „żem" zrobił...! Ona mi tego nie wybaczy…! A więc, pierwsza tragedia zaczęła się po śmierci,
moja ukochana żona Lusia lubiła o siebie dbać, zawsze skromna, czysta, ładnie pachniała no i lekko malowała twarz. Gdy mi ją zabrali bo domu pogrzebowego, spytali czy może chcę ją
"pokremować"...Odpowiedziałem, że tak, Lusia dbała o siebie więc na tę ostatnią podróż nie pożałowałem jej pieniędzy... Chciałem, aby mi ją „pokremowali", umalowali i ładnie ubrali...
Przyznałem, że to piękny gest...Na moje słowa Pan Kazio rozpłakał się i szlochał ze zdwojoną siłą...
- Pani, ale oni moją najukochańszą żonę spalili mi! Żywcem mi ją biedną spalili... Tutaj Pan Kazio potrzebował troszkę więcej czasu na wyciszenie emocji...
- No więc ja Panie idę odebrać żonę, a oni mi dają reklamówkę z jej ubraniem, i jakiś pojemnik... Gdy spytałem, gdzie moja żona, to oni mi powiedzieli, że jest w tym naczyniu, skremowali mi ją tak jak chciałem… !!!
- Panie, jak ja zrozumiałem co ja najlepszego narobiłem to... straciłem przytomność, a gdy mnie ocucili i znów pomyślałem co się stało, to znów zemdlałem... ale tym razem trafiłem do
szpitala, przeszedłem lekki zawał... Nie dosyć, że mojej Lusi nie ma już to została do tego spalona, nie mogłem jej już zobaczyć, ostatni raz ucałować w czoło… No, ale musiałem to
przeboleć, jestem starym, prostym człowiekiem i nie dla mnie moda tego świata...
Jednak nurtowało mnie to wszystko więc poszedłem do wróżki spytać, czy moja Lusia mi wybaczyła, że ją spaliłem, i czy jest jej tam dobrze... Sąsiadka wywiozła mnie do jakiejś wróżki i
tu Ci los, ta baba mi mówi, że moja Lusieńka, obudziła się w kostnicy, ożyła i z nerwów jak zobaczyła, że jest w ciemnym i zamkniętym miejscu, że dopiero wtedy dostała zawał i umarła
z uduszenia...
- O ja biedny, moja żona uduszona, potem spalona, przecież ona mi nie wybaczy nigdy... ! Niech Pan powie, czy długo się męczyła, czy płakała? Czy ma do mnie żal?
I co począć w takim przypadku... wybrałem mniejsze zło... Faktycznie, żona Pana, ocknęła się w szufladzie, jednak po 3 minutach, akcja serca zatrzymała się, więc teoretycznie małżonka nie cierpiała i nie wiedziała co się z nią działo... Powiedziałem, do mojego cierpiącego klienta, że żona zmarła wcześnie... nie męczyła się, jednak nie wiedząc co powiedzieć na feralną
poprzednią wróżkę powiedziałem, że się myliła, widocznie była niekompetentna... Zresztą, wyraźnie zasygnalizowałem, że żona dziękuje mu za miłość i lata spędzone razem. Aby być
obiektywnym i prawdomównym wyznałem, że, żona na dzień przed śmiercią coś mu podarowała i miał coś z tym zrobić...
Wtedy Pan Kazio rozpromienił się i powiedział, że skoro mówię mu, a raczej przypomniałem o wypełnieniu zadania, które obiecał dopełnić żonie, to wierzy mi i już nigdzie więcej nie
pójdzie :-)
Spytałem co takiego obiecał żonie... Otóż na dzień przed śmiercią, moja Lusia, poczciwa kobieta do samego końca... Dała mi pierścionek, który mam oddać jej siostrze. Ponoć jak była
młodą panienką to wzięła siostrze ze szkatułki i ponieważ bardzo jej się podobał, "pożyczyła" bez pytania... Jednak po jakimś czasie zapomniała o nim, i kiedy ponownie sobie o nim
przypomniała, niezręcznie było go oddać. Muszę go zwrócić, ale tak, aby Hela, jej siostra nie spostrzegła tego. Obiecałem mej Lusi i słowa dotrzymam. Pan Kazio, wyszedł wyraźnie
odprężony, a po jego wizycie miałem wrażenie, że jego zmarła żona podeszła do mnie i staroświeckim dziewczęcym dygnięciem podziękowała mi za spokój nie swojej duszy, ale jej
ukochanego męża... A może mi się tylko wydawało...?:-)

!

MORAŁ: Historia ta dowodzi jak bardzo odpowiedzialnym jest doradzanie innym... Przez jedną niefortunną wizytę, życie starszego człowieka zostało potrójnie zburzona: śmierć towarzyszki życia, "pokremowanie" jej, czyli spalenie zwłok, na co nigdy nie wyraził świadomej zgody... a potem wiadomość, że żona odżyła… Nie tylko my doradcy życiowi powinniśmy
zwracać uwagę na to co mówimy, ale komu i w jaki sposób to robimy. Słowa mogą góry przenosić, jak również też mogą ranić bardziej niż sztylety...
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Aryan Goehling

!

Porady dziadka WŁADKA

NOWOTWORY

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. %

Weź: 50 g ziela krwawnika, 50 g kwiatu

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!%

minut, odstawiamy do naciągnięcia na 20

%

%

%

MIÓD NA USTA!
Najpros tsz ym bals amem n a us ta je s t
posmarowanie ich miodem i pozostawienie na
około 10 minut. Następnie słodki kosmetyk
można zwyczajnie zlizać.
Miód doskonale nadaje się do maseczek,
w ys t arcz y łyżk a t warożk u a lb o
n at u ra lne g o jo gu rt u, do d aje my łyżkę
wybranego miodu:
- miód z koniczyny dla cery ziemistej;
- miód lipowy oczyszcza i ma działanie
łagodzące;
- miód wielokwiatowy nadaje się do każdego
rodzaju cery;
- miód z mniszka regeneruje i odświeża;
- miód gryczany - poprawia krążenie i
uelastycznia cerę;
- miód wrzosowy dla cery dojrzałej;

%

DZIADEK WŁADEK

nagietka, 50 g liści pokrzywy;
Sposób przygotowywania: 1 łyżkę ziół
zalewamy szklanką wrzątku, gotujemy 15
minut. Pijemy mieszankę łykami ok 1,5 - 2
litrów ziół dziennie, aż do poprawy zdrowia.

GUZKI NOWOTWOROWE

BÓL UCHA

Weź popiół z kory brzozowej, połącz w

Na ból ucha świetnie pomagają ZIOŁA
SZWEDZKIE dos tępne w ap te ce lub
sklepach zielarskich… 2 krople ziół
wkrapiamy do ucha i wkładamy tamponik
z waty.
Sposób najlepiej wykonać na noc, albo
wtedy kiedy nie musimy przez kilka
godzin wychodzić na dwór.
Innym sposobem jest sok z cebuli, zetrzyj
cebulę na tarce, przez gazik przecedź
odrobinę soku i zakrop 2 kropelki.
Świeży sok z ży woródki pierzas tej
doskonale leczy stany zapalne ucha,
wyciśnij ze świeżego listka sok, a po 2-3
dniach zapomnisz co do ból ucha!

żółtego tulipana, wraz z cebulką, ale bez

proporcji 1 : 1 z nierozwiniętym całym kwiatem
korzonków bo są trujące.
Kwiat potnij ukośnie, rozetrzy j na krem. Popiół
i krem zalej 40% alkoholem, ale wlej go tyle,
aby papka miała konsystencję gęstej pasty.
Tak przygotowany lek można przetrzymywać
dziesiątki lat. Stosuj zewnętrznie na guzki
nowotworowe w głębi ciała, szczególnie na
guzki piersi.
Sposób bywa często skuteczny w przypadkach
nowotworów złośliwych.

WZMOCNIENIE

ZIOŁA NA CUKRZYCĘ

ZADYSZKA

ORGANIZMU

Mieszanka składa się z: 50 g kłącza kuklika

1 łyżkę melisy gotujemy 10

pospolitego, 50 g liści czarnych jagód, 50 g

Pół litra czerwonego wytrawnego liści jeżyn, 50 g pięciornika gęsi (srebrnik), 50
wina wymieszaj z żółtkiem i pij kilka g strąka fasoli.

łyżek dziennie - najlepiej wieczorem. 1 łyżkę ziół zalewamy szklanką wrzątku i
Lek ten stosuje się 12 dni.

DROŻDŻE	
 	
 
DLA	
 PRZETŁUSZCZAJĄCYCH	
 SIĘ	
 WŁOSÓW	
 

Drożdże ograniczają działanie gruczołów
łojowych, dlatego są doskonałe do
przetłuszczających się włosów.
Kostkę drożdży rozgnieć, dodaj pół
szklanki mleka i wymieszaj, nanieś
miksturę na włosy na pół godziny i umyj
szamponem i pozostaw do samoistnego
wyschnięcia.

parzymy pod przykryciem 15 minut. Pijemy

minut w szklance czerwonego
wina - pijemy 3 razy dziennie
po jednym kieliszku.

mieszankę 3 razy dziennie po posiłkach.

ŻEL	
 DO	
 WŁOSÓW	
 

PIWO	
 WE	
 WŁOSACH	
 

Siemię lniane
może być idealnym
zamiennikiem chemicznego żelu do
włosów… Wsyp do garnka 2 łyżki
siemienia lnianego i zalej szklanką wody.
Zagotuj i odstaw aż wystygnie.
Odcedź i przelej do szklanego
pojemniczka. Żel z siemienia możesz
stosować na suche lub mokre włosy, po
prostu weź odrobinę kleiku i ułóż żelem
odpowiednie pasma, zostaw do
samoistnego wyschnięcia. Przygotowany
żel trzymaj w lodówce 2-3 dni.

Najprostszym kosmetykiem dla włosów
jest piwo, nadaje połysku, zmiękcza je i
pomaga pięknie ułożyć. dodaj szklankę
piwa do wody w której płuczesz włosy, albo
zmieszaj pół na pół z wodą, wlej do
rozpylacza i używaj jako lakieru do włosów,
spryskuj lekko wilgotne włosy…

ZIOŁA
SZWEDZKIE	
  
Moc Szwedzkich ziół i szerokie zastosowanie jest znane
od dawna, dlatego opisujemy w tym numerze większe
zastsowanie tej magicznej mieszanki! Receptura

szwedzkich ziół (dr Samsta). Recepturę opisaną poniżej znaleziono po
śmierci szwedzkiego lekarza, który był ówczesnym rektorem
medycyny. Dr Samst zmarł w wypadku podczas jazdy konnej w wieku
104 lat. Jego dziadkowie oraz rodzice dożyli wieku patriarchalnego.

Jak stosować Zioła Szwedzkie!!!
1. Zawroty i bóle głowy, poprawa pamięci i funkcji mózgu – częste
wąchanie ziół, zwilżanie nimi czubka głowy lub przykładanie na głowę
ściereczki zmoczonej w ziołach.
2. Zmętnienie, zaczerwienienie i wszystkie dolegliwości oczu – nawet
gdy występuje stan zapalny, gdy wzrok jest osłabiony, a widzenie
zaburzone. Skutecznie chronią również przed jaskrą, jeżeli w odpowiednim

czasie zwilża się delikatnie nalewką kąciki oczu lub po uprzednim
natłuszczeniu powiek, kładzie na zamknięte oczy lnianą ściereczkę zwilżoną
nalewką.
3. Krosty, wysypki, strupy – w nosie lub gdziekolwiek na ciele mogą być
wyleczone jeśli dokładnie i często zwilżymy je nalewką.
4. Ból zęba – gdy doskwiera nam ból należy rozcieńczyć łyżkę stołową
nalewki niewielką ilością wody i płukać jamę ustną, przetrzymując w niej
płyn przez jakiś czas. Można też zwilżać bolący ząb szmatką nasączoną
nalewką. Zazwyczaj ból zęba szybko ustępuje, a stan zapalny cofa się.
5. Pęcherze na języku – oraz wszelkie inne uszkodzenia należy starannie
zwilżać ziołami a problem ustąpi w krótkim czasie.
6. Zapalenie, zranienie gardła i problemy z połykaniem – należy zażywać
po kilka kropli nalewki 3 razy dziennie (rano, w południe, wieczorem) wolno
ją łykając. Problem szybko ustąpi, a gardło wróci do formy.
7. Skurcze żołądka – w tym wypadku przy każdym ataku powinno się zażyć
jedną, pełną łyżkę stołową nalewki.
8. Kolka – przy kolce należy zażyć 3 pełne łyżki nalewki, powoli jedna po
drugiej. Ból powinien szybko ustąpić.
9. Wzdęcia, zaparcia – jako że nalewka działa wiatropędnie szybko pomaga
w tych dolegliwościach oraz innych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych.
10. Złe trawienie – są bardzo dobrym lekiem żołądkowym.
11. Ból woreczka żółciowego – zażywać codziennie rano i wieczorem po
łyżce stołowej a na noc robi się okłady. Wszystkie bóle szybko mijają.
12. Obrzęki – przez 6 tygodni zażywać rano i wieczorem po jednej łyżce
stołowej kropli rozcieńczonych winem.
13. Ból i szum w uszach – włożyć do ucha wacik zwilżony ziołami
szwedzkimi. Zabieg jest bardzo skuteczny czasami może nawet przywrócić
utracony słuch.
14. Bóle macicy – podajemy przez 3 dni rano po jednej łyżce nalewki w
czerwonym winie. Pół godziny po zażyciu kropli należy pójść na spacer, po
czym można zjeść śniadanie (unikać mleka). Zioła nie powinny być łączone
z mlekiem.
15. Ułatwienie porodu – w ostatnich 14 dniach ciąży podawać rano i
wieczorem po 1 łyżeczce. Aby przyśpieszyć bezbolesne uwolnienie łożyska
podawać co 2 godziny łyżeczkę do kawy nalewki tak długo, aż łożysko
odejdzie.
16. Zapalenie piersi, zastój pokarmu – w przypadku zastoju wydzielania
mleka po porodzie należy przykładać wilgotne ściereczki nasycone nalewką
i dolegliwości szybko ustąpią.
ciąg dalszy ->

ZIOŁA SZWEDZKIE c.d.	
  
17. Ospa wietrzna – dzieciom w zależności od wieku podajemy odpowiednią ilość
kropli rozcieńczonych wodą. Gdy strupki zaczną przysychać warto je często zwilżać
nalewką aby nie pozostały żadne ślady czy blizny.
18. Pasożyty, tasiemce – kroplami można się pozbyć różnego rodzaju robaków czy
pasożytów. Dawki w przypadku dzieci powinny być dobrane względem wieku.
Nawilżoną kroplami szmatką obwiązujemy na pępku i pilnujemy aby cały czas była
wilgotna.
19. Żółtaczka, opuchnięta wątroba – zażywać 3 razy dziennie łyżkę stołową kropli
oraz robić okłady na wątrobę.
20. Zioła pomagają przy Hemoroidach, leczą nerki, wyprowadzają z melancholii
i depresji, pobudzają apetyt i trawienie oraz usuwają wszystkie złe płyny z
organizmu.
21. Guzy krwawnicze (hemoroidy) – aby je leczyć należy zewnętrznie przykładać
wacik nasączony nalewką, co powoduje zwiększenie płynności krwi oraz
przeciwdziała pieczeniu i swędzeniu. Dodatkowo należy zażywać krople doustnie
przed snem.
22. Omdlenia – należy choremu podać doustnie 1 łyżkę kropli, a szybko dojdzie do
siebie (Uwaga! W przypadku całkowitej utraty przytomności lub w czasie ataku
padaczki istnieje ryzyko zachłyśnięcia się nalewką)
23. Bóle spastyczne – podać krople, bóle powinny szybko ustąpić.
24. Gruźlica – zażywać nalewkę codziennie rano, na czczo przez okres 6 tygodni.
25. Zaburzenia miesiączkowania – gdy występuje brak krwawienia lub jego
nadmiar, należy zażywać krople przez 3 dni i powtórzyć 20 razy, a wszystko wróci do
normy.
26. Białe upławy – również leczy tą dolegliwość.
27. Padaczka – podawać nalewkę ponieważ wzmacnia on zarówno zaatakowane
nerwy jak i cały organizm oraz usuwa wszystkie choroby.
28. Leczy porażenia, usuwa zawroty głowy i mdłości.
29. Ospa i róża – leczy zaognione ślady.
30. Gorączka – w przypadku temperatury, osłabienia lub dreszczy dajemy choremu
1 łyżkę stołową kropli i jeżeli jego organizm nie jest obciążony innymi lekami, w
krótkim czasie powinien dojść do siebie.
31. Rak, blizny po ospie, brodawki, popękane dłonie – gdy rana jest stara,
ropiejąca lub pokryta „dzikim mięsem” przemywamy ją białym winem, a następnie
przykładamy ściereczką zwilżoną kroplami. Znikają nowotwory, dzikie mięso znika,
rana zaczyna się goić i bóle ustępują.
32. Różnego rodzaju rany – cięte, kłute czy nawet stare rany postrzałowe o ile
często je się zwilża. Lnianą szmatkę należy nasączyć nalewką i przykryć ranę. W
szybkim czasie ból ustąpi i nie dojdzie do zapalenia ani gnicia.

33. Blizny, zranienia, cięcia – aby nalewka zadziałała należy 40-krotnie zwilżyć
bliznę lub dowolną ranę. Miejsca leczone tym sposobem nie pozostawiają żadnych
blizn.
34. Przetoki – nawet te, które wydają się nieuleczalne czy bardzo stare.
35. Oparzenia – spowodowane przez tłuszcz, gorącą wodę czy ogień. Chore miejsce
należy ciągle i bardzo starannie nawilżać kroplami. Unikniemy powstawania
pęcherzy, gdyż odprowadzany będzie nadmiar ciepła. Krople wyleczą również
ropiejące pęcherze.
36. Guzy i plamy – które powstały w wyniku ucisku czy uderzenia.
37. Przywróci utracony smak – u osób jedzących bez apetytu.
38. Niedokrwistość – przywracają utracone rumieńce. Jeżeli będziemy zażywać
krople codziennie rano przez odpowiedni okres czasu, oczyszczają one krew i mają
działanie krwiotwórcze, a także poprawiają krążenie.
39. Bóle reumatyczne – zażywać krople rano i wieczorem, a na bolące miejsca
przykładać szmatki zwilżone nalewką – bóle kończyn ustąpią.
40. Odmrożone ręce i nogi – leczą nawet gdy powstały otwarte rany. Najczęściej
jak to możliwe, a w szczególności na noc, przykładać na odmrożone miejsca
ściereczkę zwilżoną nalewką.
41. Bolące odciski – przykładać waciki zwilżone nalewką i pilnować aby bolące
miejsca były cały czas wilgotne. Po 3 dniach bolące odciski same odpadną lub
zmiękną do tego stopnia, że będzie je można bezboleśnie usunąć.
42. Rany w skutek pogryzienia przez wściekłe psy czy inne zwierzęta. Użycie
kropli spowoduje gojenie ran i unieszkodliwienie wszelkich toksyn. Rany należy
obkładać szmatką zwilżoną kroplami.
43. Dżuma – oraz inne choroby zakaźne mogą być leczone nalewką. Należy zażywać
krople często w ciągu dnia. Leczy ona wrzody, guzy i pęcherze dżumy, nawet gdy
występują w gardle.
44. Bezsenność – kto ma problemy ze snem powinien zażyć krople przed snem. Na
tle nerwowym należy przyłożyć na serce szmatkę zwilżoną rozcieńczonymi kroplami.
45. Na wytrzeźwienie – zażycie 2 łyżek nalewki pomaga pijanemu wytrzeźwieć.
46. Dla zdrowotności – kto zażywa codziennie rano i wieczorem krople, nie
potrzebuje żadnych innych lekarstw. Zioła szwedzkie wzmacniają cały organizm,
usuwają drżenie nóg i rąk, „odświeżają nerwy i krew”. Zapobiegają wszelkim
chorobom, ciało jest prężne, a twarz piękna i młodzieńcza.

!

UWAGA: Podawane ilości ziół należy zażywać po uprzednim
rozcieńczeniu ich herbatką ziołową lub wodą. Jeśli przydarzy się
choroba, której zioła szwedzkie nie wyleczą na pewno można je
stosować jako istotny środek wspomagający jej leczenie.

!

źródło: www.leczniczeziola.com.pl

POMÓŻ SOBIE…

Portal motywatordietetyczny.pl radzi:

NA	
  CHORE	
  ZATOKI	
  	
  
Na	
   suchej	
   patelni	
   rozgrzej	
   mocno	
   sól,	
   wsyp	
   ją	
   w	
   lnianą	
  
ściereczkę	
  i	
  zrób	
  kompres	
  na	
  czoło.	
  Sól	
  rozgrzewa	
  skórę	
  
do	
   czerwoności,	
   więc	
   okład	
   najlepiej	
   zastosować	
  
wieczorem,	
  kiedy	
  już	
  nigdzie	
  nie	
  będziemy	
  wychodzić.	
  	
  
Tak	
  samo	
  możemy	
  zastosować	
  gorczycę.	
  Rozgrzej	
  ją	
  na	
  
patelni,	
   zawiń	
   w	
   ściereczkę	
   i	
   owiń	
   uformowanym	
  
wałeczkiem	
  najlepiej	
  całą	
  głowę.	
  	
  
Pokrój	
   cebulę	
   w	
   kostkę,	
   włóż	
   do	
   kieliszka	
   lub	
   łyżeczkę	
  
świeżo	
   startego	
   chrzanu,	
   następnie	
   na	
   przemian	
  
wdychaj	
   raz	
   jedną,	
   raz	
   drugą	
   dziurką	
   aromat	
   cebuli.	
  
Robimy	
   to	
   mniej	
   więcej	
   10	
   wdechów.	
   Można	
   zamknąć	
  
oczy,	
   aby	
   uniknąć	
   łzawienia.	
   Powtarzamy	
   kurację	
   przez	
  
3-‐4	
  dni	
  kilka	
  razy	
  dziennie.	
  

!

BÓL	
  LUB	
  STAN	
  ZAPALNY	
  UCHA	
  
Wprowadź	
  do	
  ucha	
  długi	
  kawałek	
  gazy	
  (chodzi	
  o	
  to,	
  aby	
  
móc	
  go	
  z	
  powrotem	
  wyciągnąć),	
  w	
  środku	
  umieść	
  starty	
  
ząbek	
  czosnku.	
  

!

!

NA	
  ODCISKI,	
  KURZAJKI,	
  MODZELE…	
  	
  

Przyłóż	
   wieczorem	
   zmiażdżony	
   ząbek	
   czosnku	
   w	
  
postaci	
   okładu,	
   zdrową	
   skórę	
   osłoń	
   taśmą	
   klejącą,	
   cały	
  
opatrunek	
   osłoń	
   przylepcem.	
   Okład	
   stosuj	
   3	
   razy	
  
dziennie	
  przez	
  okres	
  ok.	
  2	
  tygodni.	
  Wszystkie	
  niechciane	
  
paskudki	
  odpadną…	
  

!

NA	
  UKĄSZENIA	
  OWADÓW	
  	
  
Najpierw	
  wyciągnij	
  żądło,	
  a	
  następnie	
  ukąszone	
  miejsce	
  
potrzyj	
  kawałkiem	
  cebuli	
  lub	
  czosnku.	
  

źródło: www.facebook.com/MotywatorDietetyczny

!

ZDROWIE ZAKLĘTE W NALEWKACH
NALEWKA MIODOWO - KAWOWA
DOMOWY KONIAK
PO KIELISZECZKU NA NISKIE CIŚNIENIE
Weź 1 litr spirytusu 90%, 1 litr przegotowanej
wody, 14 dkg suszonych śliwek deserowych.

!

Zmieszaj spirytus z przegotowaną i ostudzoną
wodą, włóż śliwki, pozostaw na 4
tygodnie, potem przesącz przez bibułę,
porozlewać do butelek i zakorkować.
Nalewka dobra jest dopiero po roku,
nie można odróżnić od prawdziwego
koniaku.

NALEWKA
MIODOWA
Litr miodu,, skórka utarta z 2 cytryn
- tylko żółta część, gdyż albedo
może całkowicie zepsuć nalewkę,10
gram świeżego imbiru, 1 litr wódki.

!

Składniki wymieszać i w słoiku zostawić na
miesiąc w ciepłym i ciemnym pomieszczeniu. Po
tym czasie przecedzić i przefiltrować i dać jej
kolejny miesiąc. Jest już gotowa do picia :)
Nalewka poprawia nastrój, wpływa dobrze na
trawienie i wątrobę, warto ją pić przy depresji,
apatii… Świetnie działa na rozgrzanie i

0,52 kg miodu, 360 ml mocnego naparu z
kawy, 2 łyżki cynamonu, 0,75 litra wódki 45%,
0,45 litra rumu złocistego

!

Kawa wbrew pozorom świetnie komponuje się z
miodem, Miód zagotuj razem z cynamonem, po
czym dodaj kawowy napar. Następnie wlej
wódkę i rum. Po miesiącu przefiltruj i
pozwól jej poleżakować. Stosuj na a
niskie ciśnienie, słabe trawienie,
przeziębienie i zmęczenie.

NALEWKA MIODOWA
NA TRAWIENIE
350 gram płynnego miodu (można
oczywiście rozpuścić skrystalizowany),
ćwierć łyżeczki cynamonu, 2 goździki,
0,25 litr araku, 1 litr 40% wódki

!

Miód wymieszać z pozostałymi
składnikami i podgrzać. Powinien
stać się gorący ale nie powinien się
zagotować. Po ostudzeniu przefiltrować i
zabutelkować. Po około 3 miesiącach
nalewka powinna być gotowa. Pij
kieliszeczek, by poprawić trawienie,
wzmocnić serce, możesz dodawać ją do
kawy, by poczuć siłę…

NALEWKA	
  
	
  

PACHNĄCA	
  MIODEM	
  I	
  PRZYPRAWAMI

1 / 2	
   k g	
   m i o d u	
   n a t u r a l n e g o	
  
(wielokwiatowy/spadziowy/
gryczany),	
  litr	
  spirytusu,	
  7	
  ziarenek	
  
ziela	
   angielskiego,	
   1/2	
   laski	
   wanilii	
  
lub	
   2	
   łyżeczki	
   cukru	
   waniliowego,	
  
po	
   1/2	
   łyżeczki	
   cynamonu	
   i	
   startej	
  
gałki	
   muszkatołowej,	
   skórka	
   (bez	
  
albedo)	
  skrojona	
  z	
  jednej	
  wcześniej	
  
wyszorowanej	
  pomarańczy,	
  650	
  ml	
  
wody;	
  

!

Do	
   garnka	
   wlej	
   150	
   ml	
   wody,	
  
włóż	
   miód,	
   ziele	
   angielskie,	
  
przekrojoną	
  wzdłuż	
  laskę	
  wanilii,	
  
cynamon,	
   gałkę	
   muszkatołową	
   i	
  
powoli	
   podgrzać,	
   mieszając.	
  
Wlać	
   resztę	
   wody	
   i,	
   mieszając,	
  
zagotuj.	
  	
  
Z d j ą ć	
   z	
   o g n i a ,	
   p r z y k r y ć	
   i	
  
odstawić.	
  Gdy	
  syrop	
  przestygnie,	
  
wlej	
   spirytus,	
   dołóż	
   skórkę	
  
pomarańczową,	
   wymieszaj,	
  
przelej	
   do	
   słoja,	
   szczelnie	
  
zamknij	
   i	
   odstaw	
   na	
   dobę	
   w	
  
ciemne	
   miejsce.	
   Potem	
   przecedź	
  
i	
  przelej	
  do	
  kara]i.

NATURALNE LEKI - KAPUSTA
WARTOŚCIOWE SĄ ŚWIEŻE LIŚCIE, KTÓRE STOSUJĄC
ZEWNĘTRZNIE LECZĄ OPRYSZCZKĘ, TRĄDZIK,
NERWOBÓLE REUMAT YCZNE, BÓLE ZĘBÓW, STANY
Z A PA L N E, N E R W T WA R ZO W Y, KO L K Ę N E R KO W Ą ,
OPARZENIA, PĘKNIĘCIA SKÓRY I ODMROZINY.

WARUNEK, BY KAPUSTA DZIAŁAŁA JEST UBICIE LIŚCI
TAK, ABY PUŚCIŁY SOK, I ZROBIENIU NIM OKŁADU NA
PRZYKŁAD NA BOLĄCYCH STAWACH︙

KORZYSTNA DLA ZDROWIA JEST TEŻ KAPUSTA KISZONA Z AW I E R A E N Z Y M Y P O M A G A J Ą C E W T R AW I E N I U
TŁUSZCZÓW I BŁONNIKA. ENZYMY MLEKOWE KAPUSTY
DZIAŁAJĄ DEZYNFEKUJĄCO NA PRZEWÓD POKARMOWY.

NIE NALEŻY WIĘC ICH NISZCZYĆ I PŁUKAĆ KAPUSTY
KISZONEJ. 

BARDZO DOBRY JEST SOK Z KAPUSTY, PONIEWAŻ LECZY
UKŁAD POKARMOWY I ZABIJA ROBAKI, MOŻNA PIĆ SOK
ŚWIEŻY JAK I Z KISZONEJ KAPUSTY, KTÓRY MA DUŻO
WITAMINY C.

!
RELAKSUJĄCA KĄPIEL
To bardzo dobry zabieg na wieczór, kiedy jesteśmy zmęczeni, brakuje nam energii i siły… Do wonny nalej gorącej wody, dodaj
2 łyżki mieszanki, którą przygotujesz z: pół szklanki sody oczyszczonej, 2 łyżek brązowego cukru, łyżeczkę cynamonu,
pół łyżeczki imbiru, ćwierć łyżeczki zmielonych goździków, pokruszona laska wanilii lub olejek waniliowy oraz łyżka
soku z cytryny lub otarta skórka…
Zanurz się cała/y do wanny, i postaraj się odprężyć, masz na to 20 minut. Następnie spłucz się, ubierz ciepły szlafrok i
udaj się do łóżka lub usiądź w wygodnym fotelu… kąpiel ta wprowadzi głęboki spokój, doda Ci energii, zregeneruje ner wy…

!

HERBATKI NA ZDROWIE
NA LENIWE JELITA

!

WEŹ PÓŁ LITRA WODY, DODAJ LASKĘ CYNAMONU, 2-3 GOŹDZIKI, 2
ŁYŻECZKI KOLENDRY - GOTUJ POD PRZYKRYCIEM 20 MINUT, DORZUĆ 1
SASZETKĘ ULUBIONEJ HERBATY…. HERBATKĘ PRZELEJ DO TERMOSU,
DODAJ SZCZYPTĘ CHILLI I POPIJAJ JĄ PO TROCHU W CIĄGU DNIA.

WZMACNIAJĄCA SERCE

WEŹ: 40 G ZIELA SERDECZNIKA, 40 G ZIELA DZIURAWCA, 20 G LIŚCI
MELISY. STOSOWANIE: 2 ŁYŻECZKI ZIÓŁ ZALEJ SZKLANKĄ WRZĄTKU, PARZ
POD PRZYKRYCIEM 10 MINUT, PRZECEDŹ, DODAJ ŁYŻECZKĘ MIODU I PIJ
REGULARNIE RANO I WIECZOREM PRZEZ KILKA TYGODNI.

!

ŁAGODZĄCA BÓLE MENSTRUACYJNE

10 G KWIATÓW JASNOTY, 20 G PIĘCIORNIKA GĘSIEGO, 20 G KOSZYCZKÓW
RUMIANKU. SPOSÓB PARZENIA: 1 DO 2 ŁYŻECZEK MIESZANKI ZALEJ
FILIŻANKĄ WRZĄCEJ WODY. PARZ 10 MINUT I PRZECEDŹ. PIJ W RAZIE
POTRZEBY PO 1 FILIŻANCE NAPARU W CIĄGU DNIA.

!

ŁAGODZĄCA ŻYLAKI NÓG

50 G KWIATU KASZTANOWCA, 50 G KWIATU JARZĘBINY, 25 G KWIATU
KUPALNIKA. ZIOŁA WYMIESZAJ RAZEM, 1 ŁYŻKĘ ZALEJ SZKLANKĄ
WRZĄTKU, PIJ 2 RAZY DZIENNIE PO 1 SZKLANCE PRZEZ DŁUŻSZY OKRES.

!

REUMATYZM

50 G ZIELA SKRZYPU, 50 G LIŚCI BRZOZY, 25 G ZIELA KRWAWNIKA, 25 G
LIŚCI POKRZYWY, 10 G OWOCU JAŁOWCA, 10 G WILŻYNA CIERNISTA LUB
DZIURAWCA. 2 ŁYŻKI MIESZANKI ZALEJ PÓŁ LITEM WODY, PRZYKRYJ I
MACERUJ PRZEZ NOC. RANO ZAGRZEJ I POPIJAJ CIEPŁE NAJLEPIEJ
MAŁYMI ŁYCZKAMI W CIĄGU DNIA.

!

OSŁABIENIE POCHOROBOWE

50 G ARCYDZIĘGLA, 50 G LUKRECJI. ZIOŁA WYMIESZAJ, 1 ŁYŻKĘ ZALEJ
SZKLANKĄ WRZĄTKU, ZAPARZAJ POD PRZYKRYCIEM 30 MINUT. PIJ 2 RAZY
DZIENNIE PO PÓŁ SZKLANKI NAPARU. MOŻNA UŻYĆ ZESTAWU
SPROSZKOWANEGO: 3 RAZY DZIENNIE, MNIEJ NIŻ PÓŁ ŁYŻECZKI
POPIJAJ LETNIĄ LUB CIEPŁĄ WODĄ.

OGŁOSZENIA	
  *	
  REKLAMY	
  MODUŁOWE	
  *	
  
BANERY	
  REKLAMOWE	
  *	
  ARTYKUŁY	
  
JEŚLI	
  MASZ	
  OCHOTĘ	
  ZAREKLAMOWAĆ	
  SIĘ	
  W	
  NASZYM	
  

”EZO	
  BIULETYNIE	
  OGRODU	
  NADZIEI”	
  	
  	
  
skontaktuj	
  się	
  z	
  nami:	
  ogrodnadziei@tlen.pl	
  	
  	
  	
  
DLA	
  STAŁYCH	
  KLIENTÓW	
  

-‐	
  RABATY	
  !!!	
  

Nasz BIULETYN dociera do dużej grupy internautów, którzy mogą pobierać biuletyn
na naszej stronie internetowej: www.ogrodnadziei.pl. jak również i na stronach
naszych partnerów.
Dodawany i reklamowany jest na KILKU profilach na
FACEBOOK, jak również co miesiąc rozsyłany jest do klientów z naszej bazy
mailingowej, która z każdym dniem powiększa się... Serdecznie zapraszamy do
współpracy :)

LEKI Z OGRODOWEJ APTEKI!

KULIS DLA ZDROWIA…
Kulis to nic innego jak napój z buraczków, jest to smakołyk z Kujaw, dzisiaj
często zapomniany. W smaku przypomina zakwas buraczany, ale jest
pyszny i ma wiele zalet zdrowotnych m.in. regeneruje i oczyszcza wątrobę,
działa zbawiennie na krew, zabija pasożyty, reguluje pracę jelit, stosuje się
przy ogólnym osłabieniu.
Kulis doskonale wspomaga organizm w walce z rakiem, warto wtedy
spożywać dodatkowo ćwikłę z chrzanem, trzy razy dziennie po posiłku.
Przyrządza się go w prosty sposób, weź pokrój w plasterki buraczki
ćwikłowe, ułóż je w szklanym lub glinianym słoju, zalej wodą. Na wierzch
połóż kawałek kwaśnego żytniego pieczywa. Po kilku dniach, po ukiszeniu,
zabarwiony na czerwono napój pijemy z dodatkiem cukru. Przy jmujemy
ciężkich chorobach ok. 50 do 100 ml soku, można delikatnie rozcieńczyć
jeśli wydaje się za mocny… Gdy chcemy pić kulis dla zdrowia pijemy pół
szklanki rano i wieczorem.
Kwas możemy przygotować z innymi warzywami np. selerem, pietruszką,
wtedy zmieni się smak, ale też wartość różnych cennych składników.

Angina i choroby gardła !
Weź: 100 g lipy, 50 g rumianku, 50 g liści maliny, 50 g owocu anyżu,
50 g korzenia prawoślazu, 50 g biedrzeńca, 20 g szałwii, 20 g mięty
pieprzowej.
Zioła wymieszaj razem, łyżeczkę zalej szklanką wrzątku, parz pod
przykryciem 30 minut, przecedź. Pij gorący napar z łyżeczką miodu,
2 razy dziennie po jedzeniu. Zażywaj witaminę C, na wieczór zjedz
kogel mogel lub ssij kawałek cebuli. Unikaj zimnych napojów i
ochładzania gardła np. zimnym powietrzem, oddychaj nosem…

www.femi.pl

!

Propolis

GORCZYCA
!

BIAŁA

Wykryto, że ma działanie promieniujące,
takie samo jak kasztany. W medycynie
ludowej stosuje się zewnętrznie całe
nasiona gorczycy - w bólach
reumatycznych, przykładając na chore
miejsca poduszeczki płócienne
wypełnione nasionami.

!

Gdy dokuczają nam stawy, stany zapalne
i reumatoidalne przyłóż woreczki
gorczycowe na noc na bolące miejsca.
Bardzo korzystne jest przykładanie
nasion bezpośrednio na skórę, jeśli np.
bolą nas stopy, to wkładamy po kostki w
nasiona itd…

!

Jeśli boli nas kręgosłup - należy
zaopatrzyć się w materac wypełniony
nasionami lub łuskami gorczycowymi.
Należy jednak pamiętać, że zapas
gorczycy w takim materacu należy
odnawiać co 2-3 lata.

!

Korzystne działanie gorczycy polega
również na neutralizowaniu przez nie
szkodliwego promieniowania cieków
wodnych.

!

na paradontozę

Należy kupić nalewkę propolisową o
małym stężeniu i nacierać nią dziąsła.
Możemy użyć naturalny propolis - po
prostu zanurz mokrą miękką
szczoteczkę do zębów w pyłku i
delikatnie nacieraj dziąsła jak i
szpary między zębowe. Umyj zęby
wodą po 15 minutach.

URYNOTERAPIA
!

Kiedyś zdarzało się, że rany z braku
czegokolwiek dla szybkiej dezynfekcji
odmywano własnym moczem… Była to
technika dosyć znana w medycynie ludowej,
do tej pory wiele osób pamięta, że gdy
oparzymy się trzeba szybko oblać poparzone
miejsce wodą, a najlepiej uryną. Gdy mamy
t r u d n o g o j ą c e s i ę r a n y, r o p i e j ą c e ,
owrzodzenia nie ma lepszego lekarstwa jak
obmywanie ich świeżą uryną.

KURACJA

!

ROZPUSZCZAJĄCA
KAMIENIE ŻÓŁCIOWE

Rozpoczynamy kurację od soku z
połowy cytryny i 1 łyżki oliwy z
oliwek. Wypijać przed jedzeniem 3
razy dziennie i powiększać dawkę aż
do 9 cytryn dziennie, a następnie
każdego dnia należy zmniejszać
dawkę, aż do pół cytryny. Kuracja
trwa 4-5 tygodni. Warto później
kontynuować tą kurację, pijąc
codziennie 3 razy dziennie sok z pół
cytryny z łyżką oliwy.

LUDOWY LEK NA RANY

MASECZKA
!

OCZYSZCZAJĄCA

Weź 4 łyżki stołowe śmietany, kilka
kropli soku z cytryny. Składniki
intensywnie utrzyj drewnianą łyżką
lub szpatułką… Mieszankę wetrzyj w
twarz, szyję i dekolt i zostaw ją na 20
minut, potem zmyj letnią wodą i na
koniec zimną. Nałóż tłusty krem.
Maskę najlepiej robić na noc.
Doskonale oczyszcza zabrudzenia,
łagodzi podrażnienia, oczyszcza pory i
ujędrnia cerę. Zalecana do
oczyszczania jak i dla cery dojrzałej.

WODA KRZEMIENIOWA 	

KRZEMIEŃ CZARNY - BIOAKTYWATOR WODY!

Krzemień łupany neutralizuje zanieczyszczenia występujące w wodzie, wywodzi z
organizmu radionuklidy. Woda pod wpływem krzemienia nabywa unikalnych właściwości
leczniczych i profilaktycznych, oczyszcza nasz organizm ze złogów, zanieczyszczeń,
wirusów i bakterii. Używanie wody krzemionkowej polepsza stan zdrowia m.in.
systemu trawiennego, naczyń krwionośnych, serca, paradontozy, stanu kości i wielu
innych…
Przygotowanie wody krzemionkowej: dokładnie umyj krzemień, następnie zalej go wodą w proporcji 10 g krzemienia na 1
litr wody. Wodę nastaw w szklanym lub ceramicznym naczyniu, najlepiej ciemnym, aby nie rozwijały się glony. Wodę
nastawiamy na 3-4 doby, używaj tylko wierzchniej warstwy wody, nie należy używać dolnej warstwy wody ok 3-4 cm, która
gromadzi się na dnie naczynia, ponieważ uwalniające się z krzemu związki mają zdolność tworzenia roztworu koloidalnego,
który przyciąga i wiąże zanieczyszczenia, również te mikrobiologiczne (woda krzemowa wykazuje przy tym podobne
właściwości jako srebro koloidalne).
Krzemień zachowuje swoje właściwości przez lata, dawniej wykładano nim studnie, bo wiedzieli o jego
uzdrawiających możliwościach i poprawiających smak wody. Krzemień można kupić bez problemu w internecie.

ZIOŁA	
 NA	
 GRYPĘ	
 
100 g kwiatu lipy, 100 g korzenia
prawoślazu, 50 g tymianku, 50 g babki
lancetowatej, 50 g korzenia lukrecji,
50 g perzu, 50 g ziela macierzanki, 50
g kwiatu pierwiosnka, 10 g liści
szałwii.!
Łyżeczkę ziół zalej szklanką wrzątku,
parz pod przykryciem 30 minut,
przecedź. Pij gorące 2 razy dziennie
po jedzeniu. Unikaj przeziębień,
ciepło się ubieraj… Zmieniaj spoconą
bieliznę, zażywaj witaminę C.

Czy	
 wiesz	
 że…	
 
Goździki - to nierozwinięte i
osuszone pączki kwiatowe
aromatycznego drzewa mirtowego z
południowo - wschodniej Azji. W 220
roku przed Chrystusem sprowadzono
je do Chin. Dworzanie usługujący
cesarzom ssali goździki, aby ładnie
pachniało im z ust. Goździki
rozkruszone lub olejek z nich pomaga
p r z y b ó l a c h z ę b ó w. G o ź d z i k i
pobudzają trawienie i wydzielanie
soków trawiennych, działają
antybakteryjnie, rozgrzewają…

!

MIGRENA
Przygotuj spirytusowo - ziołowy tonik
do nacierania głowy w przypadku
uporczywego bólu!
- 1 łyżeczka liści mięty
- 1 łyżeczka liści melisy
- 1 łyżeczka korzenia arcydzięgla
- 1 łyżka owoców kolendry
- 20 g wody
- 100 g spirytusu 96%
- kilka kropel nalewki bursztynowej
lub olejku mentolowego

!

Zioła dokładnie wymieszaj w podanych
proporcjach, zalej wodą i spirytusem,
wytrawiać 24 godziny, przecedzić,
przelać do ciemnej buteleczki i dodać
kropli olejku z drzewa herbacianego.
Przy bólach głowy nacieramy głowę,
kart, okolice uszu i czoła. Przy dużych
bólach głowy nacieramy głowę
nalewką bursztynową lub olejkiem
kamforowym.

!
!

Mieszanka do picia!
- 20 g owoców kolendry
- 15 g liści mięty
- 10 g liści melisy
- 10 g korzenia arcydzięgla

!

Łyżeczkę ziół zalewamy 1 szklanką
w o d y, g o t u j e m y 2 - 3 m i n u t y,
przecedzamy, pijemy 3 razy dziennie
po jednej szklance przez dłuższy okres
czasu.

!

PŁYN NA
ZMĘCZONE OCZY

!

Do gotującego się 1,5 litra
wody, dodajemy łyżkę miodu i 2 łyżki rumianku.
gotujemy płyn przez 3 minuty, [po czym
odcedzamy. Oczy przemywamy wacikiem
nawilżonym w wywarze kilka razy dziennie.
mikstura działa dużo lepiej kiedy wykorzystuje
się ją ciepłą. !
Płyn stosujemy wtedy kiedy pieką nas oczy,
łzawią, mamy zapalenie spojówek lub
zwyczajnie czujemy, że są suche.

SPOSOBY NA CZYRAKI

!

1. Zmieszaj sok z aloesu z oliwą z oliwek z
pierwszego tłoczenia w stosunku 1:1,
p r z y k ł a da j n a c h o r e m i e j s c a g a z i k i
umoczone w miksturze i zmieniaj co godzinę.
Sok z aloesu bardzo przyspiesza gojenie ran.

!

2. Weź dużą cebulę, zetrzyj ją na miazgę,
dodaj łyżkę miodu, łyżkę mąki, i pół tubki
maści NEOTORMENTIOL. Składniki dobrze
r a z e m w ym i e s z a j i um i e ś ć w s z k l a n ym
słoiczku. smarowidłem smaruj czyraki 2-3
razy dziennie.

!

3. Miód, pół na pół z tranem - wymieszaj
dokładnie, nałóż na gazik i zrób okład na
czyraka. Zmieniaj codziennie, przemywając
mocnym naparem z rumianku.

NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA KRWI
!
Przygotuj po 50 g ziela jemioły, kwiatu głogu, owocu głogu, owocu jarzębiny, ziela
melisy. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem 30 minut,
przecedzamy i przelewamy mieszankę do termosu. Pijemy porcjami, 3 razy
dziennie.
Potrzebujemy 26 obranych ząbków czosnku, mielimy je w maszynce, dodajemy sok
z 3 cytryn i zalewamy litrem przegotowanej, schłodzonej wody. Taki czosnkowy
napój pijemy 2-3 razy dziennie po 50 ml.
Kup nalewkę bursztynową i 3 razy dziennie, na pół szklanki wody z miodem
dodawaj 5 - 10 kropel nalewki. Najlepiej stosuj po jedzeniu przez 3-4 tygodnie.

ZAPALENIE PROSTATY
Zjadaj dziennie pestki ze słonecznika i z dyni, najlepiej minimum po 100
pestek pomiędzy posiłkami.
Można stosować olej z pestek dyni, łyżeczkę oleju pijemy 2 razy dziennie, lub
moczymy w nim razowy chleb. olej z dyni ma fitosterole, cynk oraz selen,
które w dużym stopniu likwidują stan zapalny gruczołu krokowego, niszczą
bakterie i pasożyty egzystujące w nim.
Preparat Prostadyn - olej z pestek dyni z wyciągiem pokrzywy.
NATURKAPS DYNIA + CYNK - preparat w kapsułkach, powoduje dobrą
przemianę materii, zwiększa odpływ moczu, normalizuje funkcje gruczołu
krokowego.
Jeść suszoną żurawinę, która normalizuje gospodarkę moczową, oczyszcza
nerki i pęcherz z bakterii.
Koenzym Q10 - odmładza organizm od wewnątrz.
Dołączyć do diety czosnek cebulę, imbir, pieprz cayenne - działają
odtruwająco, przeciw zapalnie, rozrzedzają krew;
Kąpiel z dodatkiem wody utlenionej, 1 buteleczka na wannę, nie moczymy
włosów, ani oczu - dotlenia krew, niszczy bakterie beztlenowe.

BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)

!
!

DIETA - NA DOBRĄ PAMIĘĆ!!!
Naukowcy udowodnili, że nasze zdolności umysłowe jak i wydolność, ma duży związek z tym czy
dostarczamy naszemu organizmowi odpowiednich witamin i minerałów. Sprawność intelektualna
w dużej mierze zależy od sposobu odżywiania.

!

Bardzo ważna dla umysłu są witaminy z grupy B i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, których
najwięcej możemy znaleźć w rybach i olejach.
Witaminy z grupy B - wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Występują w soi,
pieczywie pełnoziarnistym. Niedobór witamin z grupy B powoduje osłabienie koncentracji, kłopoty
ze skupieniem uwagi, kojarzeniem i bezsenność. Witaminy z grupy B jest w tuńczyku, wątrobie,
mięsie indyka, pełnym ziarnie zbóż, suchej fasoli i grochu, nasionach słonecznika, orzeszkach
ziemnych, nasionach, kiełkach, sezamie, brunatnym ryży, nabiale, żółtkach, ziemniaki, drób,
suszone owoce, łosoś, orzechy, drożdże…

!

Lecytyna w dużym stopniu poprawia pamięć, występuje w orzeszkach ziemnych, soi, kiełkach pszenicy, żółtka, rzepak. Możną ją kupić w
aptece jako płynny specyfik i w tabletkach. Warto jednak pamiętać, że dobry preparat zawiera ponad 30 procent fosfatydylocholiny.

!

Żelazo to przede wszystkim nośnik tlenu, jego niedobór upośledza zdolność rozumowania i uczenia się. Jedz płatki owsiane, rodzynki, ryż,
śliwki, maliny, banany, jabłka, szpinak, orzechy, słonecznik.

!

Cynk, którego większe ilości wykrywa się w organizmach dzieci o wybitnej inteligencji, dostępny jest w ostrygach, pestkach dyni, otrębach
pszennych, grzybach, kakao, orzechach, czarnych jagodach, burakach, szparagach, marchwi, pomidorach.

!

Magnez - chroni przed metalami ciężkimi, które uszkadzają mózg. Podobnie jak witamina B jest wypłukiwany przez kawę i alkohol oraz
niszczony jest przez nikotynę. Trudno go przyswajamy , warto więc uzupełniać go poprzez preparaty. Magnez znajdziemy w kukurydzy,
siemieniu lnianym, orzechach, soi, czekoladzie, pomidorach i kaszach.

!

Potas - poprawia dotlenienie mózgu, jego źródłem są winogrona, banany, pomarańcze, jogurt, morele, awokado, melony, nektarynki,
brzoskwinie, pomidory i ziemniaki.

!

Fosfor poprawia nasz nastrój, zwiększa inteligencję, dodaje sił witalnych… potrzebujemy go gdyż powoduje, by nie zwodziła nas pamięć. W
dużych ilościach można znaleźć go w rybach, wątrobie, kurczaku, nasionach, kasza gryczana, migdały, fasola, płatki owsiane, orzechy, jogurt,
pieczywo pełnoziarniste.

SŁODYCZ DLA ZDROWIA

CZEKOLADA SŁODZONA STEWIĄ

Ręcznie robiona czekolada, w której cukier zastąpiono
słodzikiem pochodzenia roślinnego.
Sprzyja zapobieganiu próchnicy zębów.
Dla osób przestrzegających dietę bezcukrową.

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)

!

I nformacja

dotycząca produktów i
usług zdrowotnych.

!

serdecznie zapraszamy!!!

www.aumni.eu

ROZWÓJ DUSZY
czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

Kiepska KARMA…

!

Pewna kobieta przeprowadziła się z
wioski do miasta i nawet nieźle się jej
tam powodziło. To dało jej powód, by
czuć się mądrzejszą i lepszą od innych.
Po pewnym jednak czasie nierozsądnego
życia zaczęła popadać w kłopoty
zdrowotne.

!

Zgodnie ze swymi aspiracjami wiedziała,
że powinna znaleźć najdroższych
uzdrowicieli, bo wiadomo, ci są najlepsi!
Terapia słono kosztowała i nie dawała
większych efektów, ale uzdrowiciele
dbali, by dojna krowa nie wymknęła im
się z rąk.

!

Przede wszystkim zniechęcali ją do
skorzystania z pomocy ludzi, którzy
mogliby jej autentycznie pomóc. To
trwało do czasu, aż zasoby pieniężne
s t o p n i a ł y d o 0 . W t e d y u zd raw i a n a
p o i n f o r m o wa ł a u z d r o w i c i e l i o s w e j
trudnej sytuacji finansowej. Wówczas
usłyszała: “Masz fatalną karmę. Niestety,
nie możemy ci pomóc”.

!

No tak, żeby tak się dać zrobić w konia,
to naprawdę trzeba mieć kiepską karmę,
czyli fatalne intencje wobec siebie.

!

A jaką karmę tworzą sobie oszuści –
uzdrowiciele? Kiepską karmę tworzymy

LESZEK ŻĄDŁO

sobie życząc gorzej innym, bądź życząc
gorzej sobie. Zawsze tam, gdzie innych
postrzegamy jako gorszych lub lepszych
od siebie, gdzie chcemy coś osiągnąć
kosztem innych, bądź innym dać coś
własnym kosztem, stwarzamy sobie
kiepską karmę.

!

Skąd się bierze takie dziwactwo?
Otóż potencjalnie jesteśmy boskimi
istotami. W każdym z nas jest iskra
boskości. Wobec tego nie ma lepszych i
gorszych, bo znaczyłoby to, że Bóg
podzielił się na lepszą i gorszą część. A
to już jest totalna paranoja.

!

Wśród ludzi zdarzają się jednak i
inkarnowane istoty nieludzkie, które są
pozbawione części ludzkich cech i
możliwości. Dlaczego tak jest, nie wiem.
Jesteśmy tu po to, by odkryć naszą
boskość i nasze boskie dziedzictwo. Inni
są nam tak naprawdę potrzebni tylko po
to, tak samo jak my im.

!

www.cudaducha.pl

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

Dopóki tego nie dostrzegamy, czujemy
się zależni od innych lub chcemy ich od
siebie uzależnić, by się ich nie bać. Ale
po co się bać boskości, jeśli jest ona we
wszystkich jednakowo doskonała.
Wyobrażenia o tym, że brak w nas
boskości, prowadzą do tego, że
zaczynamy konkurować z innymi.

I to dopiero okazuje się problemem,
bowiem mnóstwo ludzi traci czas i
ogromne ilości energii, by coś sobie,
bądź innym, udowodnić. Gdyby zajęli się
odkrywaniem boskości w sobie, nie
mieliby czego udowadniać.

!

No chyba tylko tyle, że odkryli jej już
więcej. Ale samo udowadnianie
udowadniałoby, że nie mają o boskości
pojęcia.

!

Aby wyplątać się ze złej karmy, należy
życzyć innym tego samego dobra, co i
sobie. Warto też nauczyć się wygrywać w
życiu tak, by nie upokarzać innych, by
ich nie pokonywać. Wszyscy wygrywamy
na współpracy, a na konkurencji tracimy.
Konkurując z kimś możesz dziś wygrać,
ale w następnym wcieleniu…

!

Od narodzin, albo i wcześniej, starasz się
być gotowy stoczyć walkę i nie możesz
zaznać spokoju. Ale twój wróg i tak, jeśli
naprawdę mu zależy, wykorzysta twoje
chwile słabości. (Tu polecam lekturę
artykułu “Czarna magia w rodzinie”).

!

Oczywiście, że z tak skrajnymi
przypadkami rzadko miewamy do
czynienia na co dzień. Dlatego trudniej
bywa zauważyć konsekwencje karmiczne
tego, co wydaje się zwyczajne i
naturalne.

ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)
Załóżmy, że ci na czymś zależy. To dla
ciebie takie ważne, że jesteś w stanie
zapłacić za to każdą cenę.

!

Osiągasz swój cel i płacisz, bo takie było
twoje oczekiwanie. Cel został osiągnięty, a
oczekiwanie pozostało jako integralna część
celu. To dlatego za zrealizowanie planu
przyjdzie ci zapłacić taką cenę, jaką sam
ustaliłeś. Tu nie ma żartów. Tu można
zmienić tylko swoje oczekiwania. Nasze
oczekiwania, jeśli są nieświadome, często
stają się przyczyną tragicznych wydarzeń.

!

Mój znajomy świadomie założył, że ryzyko
“interesu”, w jaki się wplątuje, jest
niewielkie. Afirmował sobie, że jest
bezpieczny i to dawało mu poczucie
p e w n o ś c i . Ko l e d z y n a m ó w i l i g o, by
ubezpieczał nielegalny przerzut sprzętu
RTV, by nikt nikogo nie wyrolował. Nie
uwzględnił tylko jednego, otóż wziął z sobą
dla bezpieczeństwa pistolet. A to znaczy, że
nie czuł się naprawdę bezpieczny. Na
pewno czuł się przy okazji winny, że
wplątuje się w aferę przemytniczą. I to go
zgubiło. Odsiedział trochę za nielegalne
posiadanie broni.

!

Najczęściej wydaje się nam, że wszystko
jest w porządku, że nie mamy wątpliwości.
A wątpliwości, które się pojawiają, staramy
się rozproszyć, zignorować. Zasadą jednak
jest, że jeśli masz wątpliwości, to nie bierz
się za poważne czy ryzykowne działanie.
Pracuj nad sobą tak długo, aż znikną one,
a ż w p r o wa d z i s z d o p o d ś w i a d o m o ś c i
przekonanie, że uda ci się na pewno, bez
ryzyka i bez wątpliwości.

Masz się o tym nie tylko przekonać. Musisz
to czuć jako absolutną pewność.

!

A teraz możemy kontynuować nasze
rozważania na temat sposobów stwarzania
sobie kiepskiej karmy.
Jeśli np. ktoś spodziewa się, że za rozkosze
seksu przyjdzie mu zapłacić chorobą
weneryczną, to się jej doczeka. Prędzej czy
później trafi bowiem na osobę, która go
zarazi. Jeśli wierzy, że za przyjemność
trzeba będzie odpłacić cierpieniem, to
odpłaci. Ale jeżeli ktoś inny wie, że może
się niewinnie i beztrosko cieszyć seksem, to
nawet nie grozi mu zajmowanie się
dziećmi, ponieważ ich nie pocznie (nie
ukarze się ich posiadaniem).

!

Tak łatwo powiedzieć. W praktyce jednak
okazuje się, że najbardziej jesteśmy
nieświadomi swych intencji związanych z
seksem i ze związkami seksualnymi. W
tych tematach wykazujemy największy
brak trzeźwości i przytomności. Nieco
mniejszą nieprzytomność, ale jednak,
wykazujemy w temacie rozwój duchowy.
Dziwne, nieprawdaż?

!

To wynika najczęściej z faktu, że zarówno
w seksie jak i w praktykach duchowych
poszukujemy ekstazy. Owo poszukiwanie
zasadza się na zupełnie nieprzytomnym
pożądaniu duchowych przeżyć
ekstremalnych.

!

Poza tym, wielu ludzi uzyskiwało i nadal
uzyskuje stan ekstazy za pomocą
sztucznych środków, mianowicie
narkotyków, bądź afrodyzjaków.

c.d
Posługiwanie się takimi stymulatorami nie
sprzyja ani trzeźwości, ani przytomności. A
przecież w rozwoju duchowym
najważniejszą zasadą jest uważność i
świadomość. Kiepska karma jest wynikiem
b ra k u p o w y ż s z yc h c e c h o ra z b ra k u
świadomości konsekwencji naszych myśli,
czynów i pragnień.

Leszek Żądło
kontakt: e-mail: huna-huna@wp.pl

koniecznie zajrzyj do książek Leszka Żądło:

MAGIA KOLORÓW
CHROMOTORAPIA - LECZENIE KOLOREM cz.2
Cztery tysiące lat temu odkryto, że
barwy mogą wpływać na nasze
życie i zdrowie.

!

Chromoterapia, czyli leczenia
kolorami ma wielu zwolenników,
jednak to właśnie mędrcy i adepci
medycyny naturalnej zastanawiali
się nad działaniem kolorów na
nasze samopoczucie, zdrowie,
życie.

!

Dziś już wiadomo, że właściwe
zastosowanie odpowiednich barw
może znacząco wpływać na nasze
samopoczucie, zdrowie, nastrój i
kondycję.

!

Kolory zawsze działają w dwóch
kierunkach, mogą pobudzać jak i
uspokajać, podniecać i usypiać,
drażnić lub koić, oziębiać lub
ogrzewać.

!

Każda barwa wywiera inny wpływ
na nasz umysł i ciało, ma różną
długość fal, dlatego znając te
długości można dowiedzieć się jaką

barwę wykorzystać w leczeniu
konkretnego schorzenia.

niebieskiej pościeli, pobudzająco
wpływa natomiast czerwień…

Kolory możemy aplikować poprzez
jedzenie kolorowych produktów,
najlepsze są surowe warzywa i
owoce.

Chromoterapia może znakomicie
wspomagać
medycynę
konwencjonalną, np. w postaci
naświetlania odpowiednich punktów
na ciele odpowiednimi lampami, ale
nie powinna być stosowana zamiast
niej.

!
!

Możemy sobie wyobrażać
odpowiednie barwy w medytacji…
ma to większy wpływ jeśli
dołączymy pracę z czakrami np.
będziemy energetyzować czakry
odpowiadającym im kolorem.

!

możemy układać na wysokości
czakr kamienie w odpowiednim
kolorze, który będzie nie tylko ją
stymulował, ale również
oczyszczał.

!

Przebywanie w pomieszczeniach o
odpowiednich barwach znacząco
wpływa na nasze samopoczucie. Na
przykład znacząco poprawia się
samopoczucie jeśli przebywamy w
salonie, który jest w odcieniu
żółtego koloru, nie mamy
bezsenności gdy śpimy w

!

!

K o l o r y d o b i e ra j ą c d o s i e b i e
powinniśmy dobierać intuicyjnie,
kierując się odczuciami i
samopoczuciem, gdyż nasze ciało
znakomicie odbiera impulsy z
zewnątrz w postaci światła jak i
kolory… Niektóre barwy niosą za
sobą małe zagrożenie m.in:

!

Czerwony - nie powinno się go
używać w nadmiarze gdy borykamy
się z chorobami psychicznymi,
nadciśnieniem i gdy mamy
miesiączkę czy jesteśmy w ciąży…

!

Pomarańczowy - nie jest wskazany
dla osób zestresowanych,
nerwowych, z wysokim ciśnieniem…

Żółty - nie działa korzystnie dla osób
chorych psychicznie, borykających się z
migrenami, stresem…

!

Niebieski - nie powinno się z nim
przesadzać, kiedy jesteśmy przeziębieni,
przy paraliżu i niedowładach, depresji,
niedociśnieniu tętniczym, zmęczeniu
fizycznym.

!
!

Pozytywne działanie podstawowych
kolorów:

!

Czerwony - zaleca się przy problemach z
krwią, anemii, reumatyzmie, wypadaniu
włosów, braku apetytu. Czerwony
powinno się nosić przy chandrze,
początkowym przeziębieniu, braku
energii, chandrze…

!

Pomarańczowy - zaleca się kobietom w
ciąży, karmiącym… ma dobre działanie na
nasze włosy, skórę, paznokcie, kości i
zęby. Zwalcza zaburzenia trawienia.

!

Żółty - pomaga przy leczeniu cukrzycy,
s c h o r z e n i a c h w ą t r o b y, e g z e m a c h ,
zaników pamięci, bólach głowy i
zaburzeniach wzroku.

!

Fioletowy - łagodzi schorzenia nosa,
uszu, oczu, bardzo korzystny przy
problemach w układem nerwowym.

!

Niebieski - wycisza, uspokaja, tonizuje.
Jest to zimna barwa dlatego uspokaja.

!

ODROBINA PRZESĄDÓW
!
LUSTRO

W pokoju, w którym się śpi nie powinno się mieć lustra,
bo to przynosi pecha. Jeśli stłuczemy lustro - przed nami
7 lat nieszczęścia lub 7 lat miłości bez wzajemności.
Jednak gdy schowamy kawałek stłuczonego szkła do
portfela przynosi ponoć szczęście i odczynia zły urok.

!

ŚWIECA
Trzeba mocno osadzać świeczkę w świeczniku, jeśli się
przewróci - pech gwarantowany. Jeśli na stole pali się
świeca, a za kimś nie widać jego cienia - ponoć ta osoba
umrze w ciągu roku. Jeśli w trakcie odprawiania magii
świeca zgaśnie - rytuał trzeba powtórzyć. Gdy
zdmuchniesz urodzinowe świeczki - pomyśl życzenie,
jeśli jednak nie wszystkie zgasną, zapal je jeszcze raz i
zdmuchnij myśląc o życzeniu.

!

PORTFEL

Jeśli dajesz komuś ją w prezencie, koniecznie włóż do
niej grosik, żabkę lub małego słonika. Jeśli upadnie Ci
na ziemię - przydepnij ją natychmiast - wtedy pieniądze
nie uciekną od Ciebie. Jeśli wypadną Ci drobne na
ziemię, zbierz je, chuchnij i schowaj z powrotem…
staraj się zebrać je wszystkie, inaczej będziesz tracić
pieniądze.

www.femi.pl

Leki z kuchennej półki…

Miód - wzmacnia serce, krew i płuca.

Koper - na czkawkę i przy awitaminozie,

Wiemy, że przyprawy i zioła używane w

C y n a m o n , - p o b u dza a kty w n o ś ć

!

!

naszej kuchni pięknie pachną, wzbogacają
smak, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że
są to bardzo dobre ziołowe lekarstwa,
często na wyciągnięcie ręki i przydatne w
wielu dolegliwościach…

!

Anyż - działa wy krztuśn ie,
przeczyszczająco i pobudza apetyt

!

Bazylia - ob n iża ciśn ien ie, znosi

fermentację, pobudza serce i wycisza
skołatane nerwy.

!

Cebula - obniża ciśnienie i poziom cukru we
krwi, zapobiega miażdżycy, zabija bakterie,

działa przeciwprzeziębieniowo, dodaje nam
młodości i sprawności.

!

C h rza n - d z ia ł a p rze c i w b ó l o w o ,
moczopędnie, przeciwreumatycznie.

!

idealny dla urody, dodaje siły

gruczołów dokrewnych, pobudza system
trawienie, dodaje siły, dezynfekuje.

!

Cząber - pobudza żołądek, wzmaga apetyt,
działa moczopędnie, podnosi aktywność
seksualną.

!

Majeranek - poprawia trawienie, wskazany
p rzy p rze j e dze n i u , p o m o c n y p rzy

przeziębieniach, odchudza, idealny przy
problemach z wątrobą.

!

Czosnek - naturalny antybiotyk, obniża

poziom złego cholesterolu, obniża ciśnienie

odrobacza, zapobiega miażdżycy, odmładza
organizm i nasze organy.

!

Estragon - świetny przy nerwicach,
osłabieniu, nieżycie żołądka.

!

przy kolkach i wzdęciach.

Lubczyk - wzmacnia i oczyszcza nerki i
pęcherz moczowy, przy osłabieniu.

!

Papryka - pobudza żołądek, przy

awitaminozie, ściąga śluz z żołądka,
poprawia trawienie.

!

Por - zalecana dla oczu, skóry, dodaje siły,
leczy żołądek i trzustkę, dobrze działa na
mózg.

!

Wanilia - wycisza i uspokaja skołatane
nerwy, koi emocje, nastraja optymistycznie,
pomocna na trawienie i leczy gardło.

!

Kurkuma - wzmacnia krew, leczy serce,
pobudza soki trawienne, poprawia trawienie,
idealny kosmetyk.

!

Pieprz cayenne - poprawia trawienie,
rozgrzewa, dodaje siły, rozgrzewa.

KULINARNE

INSPIRACJE

Aryana Goehlinga
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

SKRZYDEŁKA	
  CZOSNKOWO	
  -‐	
  IMBIROWE	
  
1 kg skrzydełek kurczaka, 2 ząbki
czosnku, 2 łyżki posiekanego imbiru, 2
łyżki sosu sojowego, ćwierć szklanki
soku z cytryny, pół szklanki wina
wytrawnego, łyżeczka sosu tabasco,
łyżka octu winnego, 3 łyżki oliwy, świeżo
zmielony pieprz, sól, pieprz ziołowy,
majeranek.

!

W misce wymieszaj rozgnieciony czosnek,
imbir, sok z cytryny, wino, sos sojowy,
tabasco, oliwę i ocet. Tą masą natrzyj
skrzydełka, dopraw pieprzem ziołowym i
majerankiem, wstaw na godzinę do
lodówki. W tym czasie rozgrzej piekarnik,
skrzydełka ułóż na blasze wyłożonej
pergaminem i piec 15 minut. W czasie
pieczenia przewracaj skrzydełka 4-5 razy,
polewając je marynatą.

!
!
!

plasterki, śliwki zamoczone w wodzie
pokrój w paseczki. Zdejmij smalec z ognia,
wrzuć owoce, ale uważaj, bo smalec lubi
wtedy pryskać. Dopraw smalec
przyprawami i solą. Mieszaj do czasu, aż
zacznie stygnąć, wtedy przełóż smalec do
słoiczków, zakręć. Jest doskonały do
chleba.

!
!
!

CIASTO	
  Z	
  JABŁKAMI	
  

4 jaja, 1 szklanka cukru, 1,5 szklanki
mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, pół
kostki masła lub margaryny, 2 łyżki
mleka, jabłka, cynamon.

!

4 żółtka ucieramy z 1 szklanką cukru,
dodajemy 1,5 szklanki mąki, łyżeczkę
proszku do pieczenia, wlewamy roztopioną
margarynę lub masło, oraz 2 łyżki mleka.
Białka ubijamy na pianę i dodajemy na
koniec mieszając delikatnie. Jabłka
o b i e r a m y, p o s y p u j e m y c u k r e m i
cynamonem. Ciasto wylewamy na blachę,
posypujemy p[okrojonymi jabłkami i
pieczemy 30 minut.

!
!

BABKA ZIEMNIACZANA

1 kg słoniny, 2 kwaskowate jabłka, 2
suszone śliwki, sól, łyżeczka majeranku,
pół łyżeczki tymianku i bazylii.

ok 3 kg ziemniaków, pół kg cebuli, pół
szklanki oleju, 3/4 szklanki mąki, pół
szklanki kaszy manny, sól, pieprz,
vegeta, łyżeczka proszku do pieczenia,
tłuszcz do formy.

Słoninę pokrój w drobną kostkę, wytop nie
rumieniąc. Jabłka obierz, pokrój w

Ziemniaki myjemy, obieramy i trzemy na
tarce o drobnych oczkach. Cebulę kroimy

!

SMALEC	
  ZIOŁOWY	
  

!

w kostkę, smażymy na patelni do
zeszklenia, odstawiamy do wystudzenia.
Do ziemniaków dodajemy przestudzoną
cebulę, olej, mąkę, kaszę, proszek i
przyprawy.
Ciasto powinno mieć konsystencję
gęściejszego niż jak na placki
ziemniaczane.
Masą wypełniamy natłuszczoną blachę o
rozmiarach ok. 23 x 35 cm, wkładamy do
mocno nagrzanego piekarnika i pieczemy
około 2 godziny, aż wierzch babki zrumieni
się.
Babkę podajemy na ciepło lub na zimno.
Możemy podać ją z sosem pieczarkowym i
buraczkami.

!
!

SŁONE	
  PALUSZKI	
  Z	
  KMINKIEM	
  

1 kg mąki, 5 dag drożdży, 3 żółtka,
kostka margaryny, łyżeczka proszku do
pieczenia, 5 łyżek kwaśnej śmietany,
kminek lub mak do posypania, sól.

!

Drożdże rozpuścić w śmietanie. Mąkę i
tłuszcz siekamy, dodajemy żółtka, drożdże
i sól. Wyrabiamy ciasto. odstawiamy, aby
wyrosło. Następnie odrywamy po kawałku
ciasta i formujemy krótkie wałeczki.
Układamy je na blasze posmarowanej
tłuszczem i posypanej mąką. Posmarować
rozkłóconym jajkiem, posyp kminkiem lub
makiem.
Wstawiamy paluchy do nagrzanego
piekarnika do 190 - 200*C. Pieczemy na
jasnozłoty kolor. Podawać do czystych zup
lub jako przekąskę do piwa.

KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ...

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
MAGICZNY

!

rytuał

NA ZNALEZIENIE MIŁOŚCI…	


N aj w ięk sz ym problemem dl acze go miłość nie
przychodzi do naszego życia, jest spowodowana tym,
że My sami nie wiemy, kogo nam potrzeba, kogo
chcielibyśmy znaleźć… A jak wiadomo każdy partner,
czy partnerka, którzy pojawiają się, robią to po to,
aby w naszej podświadomości st worzył się idealny
obraz, taki konkre tny obraz tej osoby, która
potrzebna nam jest do szczęścia…

!

Jeśli szukasz miłości, poznajesz ciągle nie takie
obie k t y, j a k ie pragn ie s z… Te n r y t u ał służy
przyciągnięciu właśnie określonego celu… dlatego
zapal 3 czer wone świece, kadzidło sandałowe lub
lawendowe, weź czystą kartkę, na górze napisz:
„JA…. tutaj podaj swoje imię i nazwisko, pragnę, w
odpowiednim dla mnie czasie poznać niżej określonego
partnera / partnerkę…” Dziękuję że miłość podąża ku
mnie i proszę moich Aniołów, aby dali mi znak, jeśli ta
osoba pojawi się blisko mnie…

!

Następnie na kartce napisz wszystkie cechy POZYTYWNE!!! wymarzonego partnera… Ale uwaga!
Musisz umieścić w opisie tylko pozytywne cechy… i
jak najwięcej np. szczery, lojalny, wierny, uczuciowy,
zaradny, wesoły, mający stabilizację finansową,
zawodową, dowcipny, szarmancki itd…. ilość cech jest
nieograniczona.

!

Następnie listę „cech” poprawiaj przez trzy dni,
skreślaj, dodawaj nowe słowa, i kiedy poczujesz, że
Twój wymarzony książę jest już opisany… Zwiń
kartkę w kwadrat, jak najmniejszy, pokrop olejkiem
waniliowym, przyłóż do serca i poproś Anioły o
pomoc w znalezieniu tej wymarzonej miłości.

!

Gdy poczujesz, że przelałaś swoją chęć na kartkę,
umieść ją na czer wonej małej ser wetce, na to posta
świecznik, najlepiej na świeczki podgrzewacze, czyli
„te a light y” w kolorze białym , różow ym lub
czer wonym - mogą być zapachowe.…

!

Może być też 1 świeca duża, ale musi ona starczyć na
33 dni palenia. Zapalaj codziennie, koniecznie przez
33 dni świeczkę w intencji przyciągnięcia tego co jest
tam napisane.

!

Na każdy dzień powinnaś zapalać jedną, nową
świeczkę lub palić codziennie tą samą. 33 dnia kiedy
świeczka dopali się do końca, spal kartkę, a popiół
rozsyp na wiatr… z wiarą, że niebawem miłości
zagości w Twoim życiu.

!

Rezultat? Ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie się ona
zjawi, ale w praktyce dzieje się tak, że od miesiąca do
trzech powinnaś poznać swoją wymarzoną miłość,
czego serdecznie Ci życzę :)

!

Twoja Dobra Czarodziejka :)

PAMIĘTAJ…!
Jeśli jesteś gotowa na miłość
ona sama Cię znajdzie, jeśli
jednak jej się boisz postaraj
s ię n aj p ie r w w y b a cz yć
temu, kto skrzywdził Cię…
Zamknięte serce nigdy nie
przyciągnie innego serca,
c h y b a, że t a k s a m o
zamknięte i zalęknione, ale
wtedy będziecie tylko dla
siebie leka rstwem na
smutek…

ZIOŁOWA APTECZKA

!

PRZECIWGORĄCZKOWE
kora berberysu, kora wierzby, kwiat lipy, liść maliny, kwiat
słonecznika, rumianek, owoc róży, czarny bez - sok

!

NA PRZEWÓD POKARMOWY
kwiat malwy i bratka, pokrzywa, nasiona lnu, korzeń i liść
prawoślazu, rumianek, mięta, melisa

!

PRZECZYSZCZAJĄCE
kora kruszyny, kora i owoc szakłaku, korzeń rzewienia, owoc
jarzębiny, kwiat i owoc czarnego bzu, kwiat tarniny

!

PRZECIWBIEGUNKOWE
liść jeżyny, mącznicy, orzecha włoskiego, szałwia, owoc
borówki czernicy, dzika róża, dziurawiec, rzepik, kora dębu,
kłącze pięciornika

ODWAR Z OWSA
!

USUWAJĄCY KAMIENIE NERKOWE

1 łyżeczkę drobno pokrojonego ziela owsa zalej wrzątkiem,
gotuj na wolnym ogniu przez kilka minut. Odwar pij 3 razy
dziennie przez 3 tygodnie, potem zrób kilka dni przer wy i
ponownie zastosuj kurację. Metoda usuwa małe kamienie do 5
mm, z większymi trzeba zgłosić się do lekarza, chyba, że w
trakcie kuracji się rozkruszą.

MIODOWY SYROP
!

Z KOPRU WŁOSKIEGO NA PRZEJEDZENIE I LEPSZY APETYT

8 łyżek miodu zmieszać z 4 łyżeczkami zmielonego na proszek
kopru włoskiego, do smaku można dodać trochę cynamonu,
mielonych goździków, a także odrobinę proszku z melisy i mięty.
Wymieszaj wszystko, dolej 20 ml czystej wódki, wymieszaj,
przelej do słoika i przechowuj w lodówce.
Po obfitym posiłku zażywaj łyżeczkę syropu, po godzinie spożyj
jeszcze jedną łyżeczkę.

!

Przy zastarzałych niedomaganiach, zaburzeniach trawienia
oraz dole gli wościach dróg o dde ch o w ych z aży waj sy rop
codziennie, 3-4 razy po 1 łyżeczce lekarst wa.

!

W zaburzeniach trawienia możesz użyć podobnej receptury, a
mianowicie weź 8 łyżek miodu, 3 łyżki proszku z kopru, łyżkę
sproszkowanego kminku i anyżu. Wszystko wymieszaj, dolej 20
ml czystej wódki, a najlepiej jakiejś ziołowej… Przelej do słoika,
porządnie wymieszaj, i przechowuj w lodówce. Zażywaj po
ciężkim, tłustym posiłku ok. łyżeczkę syropu.

WITAMINA „K”
!

Bierze udział w procesie krzepnięcia kr wi i gojenia się
ran, jest bardzo istotna dla prawidłowego rozwoju
dzieci. Najczęściej można ją spotkać w otrębach
pszennych, ziemniakach, selerze, koperku, pomidorach,
maśle i fasolce szparagowej. Dziennie zapotrzebowanie
na witaminę K wynosi 1 - 2 mg. .

KĄCIK
SZUKAJĄCYCH
SIĘ SERC

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.

!

Nie czekaj, miłość sama nie zapuka do Twoich drzwi!

Dopomóż losowi i zamieść anons:)

!

zgłoszenia:
ogrodnadziei@tlen.pl

HERBATA

YERBA MATE

Yerba Mate znana jest pod nazwą ostrokrzewu paragwajskiego… Znana od wieków,
dotarła do nas z dorzecza Paragwaju w XVI w. europejczycy byli zdziwieni żywotnością
tamtejszych Indian, picie jej zapobiegało m.in. szkorbutowi.

!

Picie yerba mate zapobiega nowotworom, udarowi mózgowemu, chorobom układu
krążenia,obniża poziom złego cholesterolu, przyspiesza metabolizm tłuszczów. Yerba
mate zawiera kofeinę, ale w przeciwieństwie do kawy nie wypłukuje minerałów, ale ich
dostarcza. Napar jest bogaty w potas i mangan, wspomaga odchudzenia.

!

Yerba Mate pije się w specjalnych naczyniach tzw. matero (patrz obrazek obok), oraz
rurkę stalową lub bambusową, wyposażoną w sitko filtrujące fusy - bombilla. Inne
działanie tego zdrowego i odżywczego naparu to m.in. : pobudza odporność, poprawia
kondycję włosów, skóry i paznokci, dodaje energii i uaktywnia umysł do pracy,
poprawia nastrój i wpływa korzystnie na układ nerwowy, oczyszcza pęcherz i nerki,
oczyszcza krew z toksyn, dodaje energii i co najważniejsze nie wpływa negatywnie na
jakość snu i niesamowicie smakuje o czym często zaświadcza m.in. Beata Pawlikowska
i Wojciech Cejrowski - podróżnicy i smakosze Yerba Mate!!!

Mamy nadal zimę, dlatego jak co roku
apelujemy do Państwa serc…

MĄDROŚCI
DLA DUSZY
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Anthony de Mello
„Minuta mądrości”

!

SZCZĘŚCIE

- Potrzebuję pomocy - natychmiast - inaczej oszaleję!
Mieszkamy w małym pokoju - moja zona, moje dzieci i
moi teściowie. Jesteśmy na granicy wytrzymałości,
krzyczymy i wrzeszczymy na siebie. Ten pokój - to
piekło!
- Czy obiecujesz, że spełnisz wszystko, co Ci polecę powiedział Mistrz z wielką powagą.
- Przysięgam, że spełnię wszystko.
Doskonale, ile macie zwierząt?
- Krowę, kozę i sześć kur.
- Wprowadź je wszystkie do Waszego pokoju i przyjdź do
mnie za tydzień.
Uczeń przeraził się, ale przecież obiecał być posłusznym.
Wprowadził zwierzęta do pokoju. Wrócił po tygodniu, w
stanie godnym politowania, i skarżył się:
- Jestem kłębkiem nerwów. Ten brud, ten smród i hałas!
Wkrótce chyba wszyscy postradamy zmysły!
- Wracaj do domu - powiedział Mistrz - i wyprowadź
zwierzęta z pokoju. Człowiek pobiegł szybko do domu.
Następnego dnia wrócił, promieniejąc z radości.
- Jakie cudowne jest życie! Wyprowadziliśmy zwierzęta.
Nasz dom stał się rajem. Co za spokój, jak czysto i ile
przestrzeni mamy dla siebie!

!Historie życiem pisane,
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…

www.aryangoehling.blog.pl

Mądrości dla duszy…
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ŹRÓDŁO: http://www.facebook.com/BeataPawlikowska

NOWY CYKL

!

NATURA
LECZY

CO POMAGA NA GRYPĘ…
Na pewno warto stosować w okresie zachorowalności
czosnek, cebulę, chrzan, chilli, imbir, papryka czerwona i
pieprz. Zawarte w tych warzywach i przyprawach aktywne
składniki działają leczniczo na rozmaite objawy przeziębień i
grypy.

!

Dodawane do potraw znakomicie oczyszczają organizm z
zalegających wydzielin, np. przy katarze, jak również przy
infekcjach dróg oddechowych.

!

Czosnek w rewelacyjny sposób zabija wirusy i dlatego
traktowany jest jako naturalny antybiotyk, działa
antywirusowo i antybakteryjnie. Tran wzmacnia odporność
wzbogacony wyciągiem z czosnku działa silnie leczniczo i
ochronnie.

!

Ostre przyprawy dodawane do posiłków pomagają rozgrzać
się, wzmocnić odporność, pobudzają trawienie jak również
działają antybakteryjnie i przeciw pasożytniczo.
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ZIOŁA , ZIÓŁKA…
!

LAWENDA - działa odkażająco, uspokajająco i
przeciwskurczowo. napar zaleca się przy kłopotach
z trawieniem, zewnętrznie przy stanach ropnych i
z m i a n a ch s k ó r nych , b ó l a ch g o ś ć c ow ych .
Wykorzystuje się ją do inhalacji w chorobach
górnych dróg oddechowych.

!

POKRZYWA - ma szerokie zastosowanie, jest
bogata w witaminę C, B2, zawiera dużo soli
mineralnych. Zewnętrznie do płukania jamy ustnej,
włosów, bólach mięśniowych i stawowych.
Wewnętrznie jako sok i napar - w biegunkach,
żylakach odbytu, problemach z trawieniem, krwią,
nawet w nowotworach (korzenie). Sok z majowej
pokrzywy oczyszcza i niesamowicie wzmacnia
organizm. Można stosować ją jako sałatkę,
wspomaga układ trawienie, oczyszcza wątrobę i
trzustkę. Oczyszcza skórę i regeneruje - jako tonik.

!
KURACJE DLA URODY…
TONIK Z MIODEM DO KAŻDEGO TYPU CERY:
Weź: 100 ml wody destylowanej łyżka miodu, 15 ml soku z
cytryny… Lekko podgrzewamy wodę i rozpuszczamy w niej miód.
Ostudzony roztwór z dodatkiem soku cytrynowego wlać do butelki i
dobrze wstrząsnąć. Jeśli masz skórę dojrzałą dodaj 25 ml żelu z
aloesu lub 5 ml nalewki z aloesu. Przemywaj skórę rano i
wieczorem. Tonik trzymaj w lodówce.

! !

SOK Z WINOGRON DLA CERY TRĄDZIKOWEJ:
Rozcieńczony sok z winogron wspaniale oczyszcza cerę i łagodzi
trądzik. Dużą kiść winogron umyj dokładnie, rozgnieć widelcem na
miazgę i wyciśnij sok. Rozcieńcz go przegotowaną wodą ok. pół
szklanki. Za pomocą bawełnianego płatka nanieś otrzymaną wodę
winogronową na skórę twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw na 15-20
minut, a następnie spłucz chłodną przegotowaną wodą.

! !

PREPARAT DO PIELĘGNACJI RZĘS:
Stosuj go gdy masz słabe rzęsy, wypadające… 5 g olejku z
migdałów, 2 g lanoliny, 2 g masła kakaowego - rozpuść składniki w
kąpieli wodnej, ostudź, przelej do buteleczki i ustaw w chłodnym
miejscu. Regularnie wcieramy w rzęsy, staną się gęste, długie i
lśniące.

!

Tak samo działa smarowanie ich olejem rycynowym lub żółtkiem,
zmywamy wybraną miksturę ciepłą wodą po 5-10 minutach
trzymania na rzęsach.
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PŁUKANKA DO KAŻDEGO RODZAJU WŁOSÓW
Weź: 1-2 łyżki wybranych przez siebie ziół, zalej je 100 ml wrzącej
wody i zaparzaj 10 minut. Przecedź, dodaj 60 ml soku z cytryny lub
octu owocowego. Po umyciu głowy spłukaj włosy tą płukanką,
Staną się miękkie, błyszczące i łuski włosa zamkną się dzięki
czemu farbowane włosy na dłużej zachowają kolor.

!

MLEKO NA WŁOSY:
Jeśli potrzebujesz dodać swoim włosom miękkości i jedwabistości,
za pomocą frotowej ściereczki wetrzyj we włosy świeże mleko,
pozostaw na włosach na 15 minut, spłucz ciepłą wodą.

!!

OLEJ DO WŁOSÓW SUCHYCH:
Weź 15 ml olejku z migdałów lub arganowy, 5 ml eterycznego
olejku o ulubionym aromacie. Oleje zmieszaj razem i wetrzyj we
włosy. Wystarczy kilka kropli, aby włosy suche stały się miękkie,
jedwabiste i delikatne.

!!

OLEJOWY LOTION DO PIELĘGNACJI BIUSTU:
50 ml oleju z nasion pszenicy, 20 ml oleju z jojoby, 20 ml alkoholu
70%, 10 kropli olejku eterycznego z geranium. Składniki przelej do
butelki i silnie potrząsaj, otrzymaną mieszanką nacieraj biust i
dekolt. Mikstura nadaje skórze miękkości, gładkości, alkohol
odświeża, alejek z geranium zawiera hormony roślinne o działaniu
podobnym do hormonów ludzkich.

!
ROZMAITOŚCI… :)
SOK Z KAPUSTY NA SCHUDNIĘCIE!!!

TRADYCYJNY KWAS CHLEBOWY

!

Jest to zdrowy napój, który obecnie przeżywa renesans,
warto zrobić go samemu, bo jest niezwykle łatwy i prosty, a
w porównaniu z kupnymi pozbawiony jest chemii…
- pół kg chleba razowego na miodzie
- niepełna szklanka cukru
- sok z cytryny
- garść rodzynek

Codziennie trzeba pić sok ze świeżej kapusty, pijemy go
2 - 3 razy dziennie 1 godzinę przed posiłkiem, bez
dodatku soli. Kuracja trwa 4 - 6 tygodni, jednak jeśli
wystąpią jakieś niemiłe odczucia ze strony systemu
trawiennego powinno się zaprzestać kuracji.
Kuracja powoduje, że nasz organizm oczyszcza się z
toksyn, nasza cera, włosy i skóra nabiera innych
walorów, nerki, żołądek, jelita odzyskują dawną
świetność…
Dodatkowo cyrkulacja wodna poprawia się, znikają
opuchnięcia stawów, nóg, znika cellulit wodny.

3
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Chleb pokrój w kromki i zrumień na rozgrzanej patelni, tak
jak grzanki, wrzuć pieczywo do 4 l wrzącej wody i przykryj
pokrywką. Po 24 godzinach odcedź, odciśnij chleb przez gazę,
dodaj do otrzymanego roztworu cukier i drożdże. Uzupełnij
wodą do objętości 4 litrów, pozostaw na 24 godziny, zszumuj.
Zlej do butelek, zostawiając osad w garnku. Do każdej
butelki wrzuć po 2-3 rodzynki.
Kwas powinien stać w chłodzie, jest gotowy po 2 dniach, gdy
rodzynki pójdą w górę.
Kw a s ś w i e t n i e g a s i p r a g n i e n i e ,
korzystnie wpływa na pracę układu
trawiennego, wzmacnia odporność, jest
źródłem witamin z grupy B i witaminy E.

ROZMAITOŚCI… :)
NOWY CYKL

KURACJE
DLA
CIAŁA
MASECZKI
DLA
URODY
maseczki * kąpiele * toniki

NATURA
LECZY

OCZYSZCZAJĄCA DO CERY TŁUSTEJ - 6 dużych truskawek, łyżka gęstej
śmietany. Z truskawek usuń szypułki, owoce rozgnieć na gładką masę i
dodaj śmietanę. Papkę nałóż na twarz na 15 minut. Zmyj maseczkę i
przetrzyj twarz tonikiem do cery tłustej.

! OCZYSZCZENIE Z TOKSYN
NAWILŻAJĄCA DO CERY NORMALNEJ - weź 2 brzoskwinie, sok z połowy

zai kilka
pomocą
soków
warzywno
owocowych
cytryny
kropel oleju
z pestek winogron.
Miąższ -zmiksuj
na papkę
wymieszaj z pozostałymi składnikami, maseczkę nałóż na twarz i dekolt na
20 minut, zmyj ciepłą wodą i posmaruj twarz kilkoma kroplami naturalnego
oleju np. z migdałów.

!

EKSPRESOWA MASECZKA DO CERY WRAŻLIWEJ - zmiksuj 2 łyżeczki
twarożku, 1 żółtko, łyżeczkę oleju kokosowego, nałóż na twarz na 15 minut.
Po tym czasie zmyj lekko ciepłą wodą, twarz posmaruj tłuszczem
kokosowym.

!

ODŻYWCZA DO CERY SUCHEJ - banan, 2 łyżeczki miodu, rozgnieć razem
widelcem by powstała w miarę jednolita papka, nałóż maskę na twarz i
dekolt, po 15 minutach zmyj letnią wodą i posmaruj się odżywczym kremem.
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KĄPIEL PRZYCIEMNIAJĄCA SKÓRĘ
Mieszankę tą zaleca się tym, którzy przez cały
rok chcą mieć ciemniejszą karnację. Kąpiel
stosujemy raz w tygodniu.

!

200 g kory dębu
20 g liści orzecha włoskiego
50 g rumianku
100 g lawendy
50 g lipy

!

Zioła wymieszaj i gotuj w kilku litrach wody
przez około 30 minut, najlepiej na małym ogniu.
Odcedź i wlej do wanny z ciepłą wodą. kąpiel
powinna trwać około 20 minut, spłukujemy się
normalnie, jednak do wytarcia używamy
ciemniejszego ręcznika ponieważ zioła mogą
delikatnie go zabrudzić.

!

CZY ROK ŻYCIA PSA
RZECZYWIŚCIE
ODPOWIADA SIEDMIU
LATOM U LUDZI?
Skądże znowu - odpowiada Brian Dawson, student weterynarii z Uniwersytetu
Stanowego Michigan. Roczny pies jest już w pełni dojrzały płciowo, podczas gdy
siedmioletnie dziecko, nawet rozwinięte ponad wiek, ma jeszcze w tym względzie

sporo czasu przed sobą. Z drugiej strony, jeśli przy jęlibyśmy ten przelicznik, to
najstarszy pies świata w wieku 29 lat miałby 203 lata.

!

Przelicznik ten nijak ma się do rzeczywistości, zwłaszcza w skrajnych

przypadkach. Jeśli przy jmiemy, że psy ży ją przeciętnie od 15 do 20 lat, wystarczy

uznać, że 2 letni pies jest jeszcze młody, 9 - letni osiągnął siłę wieku, a 14 letni
jest już całkiem leciwy.

!

Jeśli już koniecznie chcemy przeliczać, zastosujmy następujący wzór: pierwszy rok

życia psa traktujemy jak 15 lat, drugi jako 10 kolejnych, a każdy następny 3 lata. W
ten sposób wy jdzie nam, że 10-letni pies ma około 49 lat - co zdecydowanie
bardziej odpowiada rzeczywistości niż 70.

!

według książki:

„Czy mężczyzna może być w ciąży? Naukowe odpowiedzi na codzienne (i nie do końca codzienne) pytania.

Bill Sones i Rich Sones

Zrób to teraz…
“Motywacja jest tym co pozwala Ci zacząć…
Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać.”
Jim Ryun

Gdyby zliczyć te wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić zanim
umrzesz (albo zanim ciało odmówi Ci posłuszeństwa, zanim
minie ta chwila), byłoby ich pewnie z milion.
Być może tysiące razy mówiłeś sobie: „Ach, gdybym mógł
wybrać się na wymarzone wakacje…”, „Gdybym mógł
wreszcie skończyć ten obraz, który zacząłem malować lata
temu…” lub „Gdybym mógł raz w miesiącu pójść na masaż…”.
Życie jest za krótkie, by tracić czas choćby minutę. Żyj w tej
chwili i nie odkładaj na potem ani jednej minuty. Nie
pozwól , by życie przechodziło obok Ciebie.

!

!
Na podstawie książki:

“Pięć cennych minut rano…”
Jeffrey Brantley i Wendy Millstine

KĄCIK TWÓRCZEGO NATCHNIENIA...

życie wierszem pisane...
Wciąż do przodu

!

Wciąż do przodu
mimo przeciwności losu
idziesz choć sił brakuje
zły plan po głowie się snuje
zwątpienie bezradność i łzy
to wszystko siły zabiera Ci
Wciąż do przodu choć predyspozycji brak
ale wiesz,że poddanie się ma zły smak
i nic nie da nic nie wnosi
nic nie napełnia
depresji życzenia natomiast spełnia
Wciąż do przodu
bo jeśli upadniesz trzeba wstać
nie można cały czas w upadku trwać
wciąż masz nadzieję,że coś zmieni się
że jutro będzie lepszy dzień
dlatego wstajesz
mocniejszy o ten upadek
Wciąż do przodu
pokonujesz przeciwności mimo łez w oczach
patrzysz w słońce
i są w Twoich oczach światełka płonące
Tylko Ty siebie rozumiesz
bo kto inny by mógł
nikt w Twoim świecie nie żyje.
Dobra nowa iskra dobroci nadziei
sprawia,że jest Ci już lżej
otwarte serce na to miej .

Mam na imię Marta, jestem osobą
niepełnosprawną bardzo lubię
pomagać innym ludziom w
problemach fizycznych jak i
psychicznych moją pasją jest pisanie
wierszy opowiadań piosenek itp	


!

Od dziecka uważałam, że jestem inna pod
wieloma względami - inaczej widziałam ten
świat: Był dla mnie taki wyjątkowy
wszystko o czym rozmawiali dorośli
rozumiałam w teorii i analizowałam
wyciągałam wnioski.	


!

W niektórych ludziach wyczuwam jakieś zranienie wewnętrzne lub jakoś
tam tajemnice w środku co sprawia,że koniecznie chce być blisko tej osoby
ponieważ wzbudza moją sympatię i chcę jej pomóc.	


!

Pewna osobą którą widziałam tylko raz w życiu powiedziała mi, że mam
bardzo starą duszę i myślę, że miała rację to się często mi się przydaje w
relacjach z osobami np 10 lat ode mnie starszymi.	


!

Opowiadanie pt: “Życie jak puzzle” wymyśliłam wieku między 8-10 lat
teraz je tylko przepisałam z pamiętnika i trochę ubrałam w słowa. Lubię
słuchać smutnej muzyki bo ona powoduje we mnie przemyślenia i to,że
moje emocje lepiej się skraplają. Moimi ulubionymi wokalistkami są:
Aida Kosojan - Przybysz, Celine Dion, Edyta Górniak i Justyna
Steczkowska. Moje ulubione książki to: “Jezioro Osobliwości” oraz “Życie
po drugiej stronie”. Natomiast film: “Nigdy w życiu”.

!

Moim ulubionym przewodnikiem życiowym jest jedno zdanie: “Żyj tak
jakby każdy dzień był tym ostatnim dawaj ludziom uśmiech, lecz gdy
trzeba płacz z nimi po prostu kochaj życie i ludzi” .
	

	

	

	

	

	

	

	

Marta Malec

KĄCIK TWÓRCZEGO NATCHNIENIA...

życie wierszem pisane...
Zegar 	


!
Szczęście różne barwy ma	

Szczęście tak ulotne jest	

Szczęście stałej pory nie ma	

wskazówka się przesuwa nie pytając czy może	

nikt jej przesunąć się już nie pomoże 	

tam gdzie była potrzebna	

tam gdzie złapaliśmy jeden uśmiech 	

Jedną łzę wzruszenia 	

i bezgranicznego natchnienia .	

Minuta od minuty różna jest 	

jeszcze przed chwilą byłam poważna	

a teraz nie mogę przestać śmiać się	

Jeszcze przed chwilą cieszyłam się słońcem	

a teraz kocham deszcz	

Jeszcze przed chwilą widziałeś moje szczęśliwe oczy 	


teraz jak szkło mienią się …	

Nie możesz powiedzieć „ja Cię znam „	

bo czasami nie nadążam sama za sobą	

ludzie mnie zmieniają czas mnie zmienia 	

i życie nieustannie wymaga	

z codziennymi trudnościami zmagać się trzeba	

lecz niektórzy ludzie zawsze będą moją ostoją	

moim pamiętnikiem …	

i przy nich nie będę nikogo udawać 	

przy nich nie będę sztucznie się radować	

bo wtedy nie miałam bym chwili wytchnienia…	

Mogę Szczęśliwa być jak nigdy przedtem …	

łzy moim częstym towarzyszem mogą też być 	

ale Ty jesteś niezmiennie przy mnie i za to dziękuję Ci .	


!

!
Marta Malec
wierszem pisane - blog

NOWY CYKL:

LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
BAKŁAŻAN

- ZMNIEJSZA PODATNOŚĆ NA RAKA (ZWŁASZCZA SKÓRY),
- ZAPOBIEGA REUMATYZMOWI
- MA DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE
- OBNIŻA POZIOM CHOLESTEROLU
- ZWALCZA WIRUSY I BAKTERIE

!

BURAKI

- UŁATWIAJĄ TRAWIENIE

- POMAGAJĄ PRZY ANEMII
- PODNOSZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
- STOSOWANY W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH OCZYSZCZA KREW!
- ZAPOBIEGA ZAPARCIOM
- ZEWNĘTRZNIE NA OWRZODZENIA SKÓRY
- MA DZIAŁANIE USPOKAJAJĄCE

!

!

CZARNY BEZ

- DZIAŁA NAPOTNIE - SOK Z OWOCÓW

- PODNOSI ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
- POMAGA PRZY BÓLACH GARDŁA
- POMOCNY PRZY MIGRENIE I NERWOBÓLACH

www.eioba.pl

WPŁYW EMOCJI NA ZDROWIE…
!
!
!
!

Jak emocje wpływają na zdrowie?
Kłótnia z partnerem może sprawić, że „zagotuje” się w
tobie krew. Jednak już po kilku minutach rozmowy z
przyjaciółką twój nastrój może wrócić do normy. Nie
ma w tym nic dziwnego – nasze emocje szybko
ulegają zmianie.
Należy przy tym pamiętać, że to, co czujemy, nie
pozostaje obojętne dla naszego zdrowia.
Konieczność wygłoszenia przemówienia może wzmóc
symptomy alergii nawet przez dwa dni, a płacz daje
ukojenie, ponieważ wraz ze łzami pozbywamy się
hormonu stresu. Przykłady można by mnożyć.
Pozostaje pytanie: w jaki sposób nasze emocje
wpływają na stan zdrowia?

!

Pozytywne emocje a zdrowie…
Najważniejszą dla ludzi pozytywną emocją jest
miłość. Badania wykazały, że stan zakochania
podnosi poziom czynnika wzrostu nerwów przez
około rok. Czynnik wzrostu nerwów to substancja
przypominająca hormony, która pomaga regenerować
układ nerwowy i poprawia pamięć poprzez
pobudzanie wzrostu nowych komórek nerwowych.

!

Czynnik ten ma także związek z uczuciem
zakochania i bycia zadowolonym z życia, które
przyczyniają się do uspokojenia i wyciszenia zarówno
umysłu, jak i ciała. Kiedy jesteś zakochana i
opowiadasz o swoim partnerze innym osobom, twój
poziom cholesterolu spada. Naukowcy dowiedli
bowiem, że u osób, które spędzały 20 minut trzy razy

w tygodniu na opisywaniu swoich ukochanych,
poziom cholesterolu obniżył się w ciągu pięciu
tygodni. Nie ma chyba prostszego sposobu na
poprawę zdrowia niż zakochanie.

!

warto tłumić w sobie złości i udawać, że wszystko jest
w porządku, ale ostra wymiana zdań nie jest obojętna
dla zdrowia.

!

Ważny jest także dobry nastrój. Jeśli zdarza ci się
napad wesołości, gdy nie potrafisz powstrzymać się
od śmiechu, możesz sobie pogratulować – podczas
śmiechu poziom beta-endorfin zwiększa się aż o
27%, a poziom hormonu wzrostu, który wspomaga
dobry sen i regenerację komórkową – aż o 87%. Takie
rezultaty można osiągnąć, oglądając komedię.

Nawet półgodzinna kłótnia jest w stanie spowolnić
procesy gojenia na co najmniej dzień. Jeśli często
wdajesz się w otwarte spory, czas ten wydłuża się
dwukrotnie. Jest to spowodowane podwyższeniem się
poziomu cytokin, czyli cząsteczek, które przyczyniają
się do stanów zapalnych w organizmie. Wysoki
poziom cytokin jest powiązany z zapaleniem stawów,
cukrzycą, chorobą serca i nowotworami.

Badania wykazały, że nawet samo oczekiwanie na
śmiech wystarcza, by zmniejszyć poziom hormonów
stresu: kortyzolu i adrenaliny. Co więcej, śmiech może
obniżyć ryzyko zawału serca dzięki ograniczeniu
wpływu stresu na organizm.

Dla ciała niekorzystne jest także życie w ciągłym
napięciu. O ile krótkotrwały stres może poprawić
odporność i zwiększyć poziom antyrakowych
cząsteczek, długotrwały stres wpływa negatywnie na
pamięć i dokładność.

!
!

Być może zaskoczy cię fakt, że dla zdrowia korzystne
jest odczuwanie wdzięczności. Okazało się bowiem,
że to uczucie poprawia odporność organizmu, obniża
ciśnienie krwi i przyspiesza procesy gojenia.
Zadowolenie i wdzięczność działają podobnie jak
miłość, pobudzając wydzielanie oksytocyny.

!

Oksytocyna pomaga zrelaksować się i poprawia
dotlenienie komórek, przyspieszając procesy gojenia
się. Uczucie wdzięczności ma także związek z
harmonijną aktywnością elektryczną w sercu i mózgu,
co sprzyja optymalnej pracy tych narządów.

!

Wpływ negatywnych emocji na zdrowie fizyczne…
Zapewne spotkałaś się ze stwierdzeniem, że nic tak
nie oczyszcza atmosfery jak kłótnia. Oczywiście nie

!
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Żyjąc w stałym napięciu, łatwiej się męczysz, możesz
wpaść w depresję, a twój popęd słabnie. Zwiększa się
również ryzyko choroby układu krążenia i cukrzycy.

Uważaj także na duszenie w sobie negatywnych emocji.
Jeżeli stale unikasz konfrontacji, możesz być dwukrotnie
bardziej narażona na zawał serca, udar lub raka.

Pamiętaj, że tylko od Ciebie zależy jakie nosisz emocje w sobie!

!

Błędem jest również powstrzymywanie łez. Jeśli nie
pozwalasz sobie na chwilę słabości, twoje ciało staje się
bardziej podatne na napięcie, osłabienie odporności,
pogorszenie pamięci i problemy z trawieniem.

!

Podobne objawy można zauważyć także u osób, które zżera
zazdrość. Zazdrość to złożone uczucie, na które składają się
strach, napięcie i gniew. Jeśli jesteś zazdrosna o swojego
partnera, twoje ciało może doświadczyć podwyższenia
ciśnienia krwi, poziomu adrenaliny i przyspieszenia tętna,
osłabienia odporności i uczucia napięcia.

!

Aby poradzić sobie z chorobliwą zazdrością, niekiedy
potrzebna jest pomoc specjalisty, podobnie jak w przypadku
depresji. Osoba, która stale czuje się podminowana, ma
pesymistyczne nastawienie do życia i jest apatyczna, powinna
znaleźć się pod opieką lekarza.

!

Zły nastrój może mieć poważne konsekwencje – nie tylko dla
zdrowia, ale i dla życia. Jeżeli masz depresję, powinnaś
wiedzieć, że pogorszenie samopoczucia ma związek z niskim
poziomem serotoniny i dopaminy. Serotonina odgrywa
kluczową rolę w regulowaniu postrzegania bólu, co może
tłumaczyć, dlaczego około 45% pacjentów z depresją cierpi
na różnego rodzaju bóle.

!

Kiedy jesteś zadowolona z życia, z pewnością rzadziej
zdarzają ci się problemy ze zdrowiem. Pozytywne emocje
mają bowiem zbawienny wpływ na organizm. Z kolei
negatywne uczucia mogą osłabić odporność i przyczynić się
do chorób. Niestety, nie sposób wyeliminować z życia złych
emocji, trzeba natomiast nauczyć się, jak sobie z nimi radzić,
by ich wpływ na ciało był możliwie niewielki.

!

źródło: www.portal.abczdrowie.pl
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KSIĄŻKI GODNE POLECENIA KSIĄŻKI O WPŁYWIE EMOCJI NA ZDROWIE…
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Rady ks. Podbielskiego

cz. 5

Prezentujemy Państwu obszerny materiał poświęcony radom i ciekawym tematom ezoterycznym, zbadanym przez księdza Podbielskiego, inż. elektryka,
radiestetę. Był on inicjatorem i współtwórcą zalążka pierwszej organizacji radiestezyjnej w Polsce. Fenomenem w tamtych czasach było to, że ksiądz,
wypowiada się otwarcie na tematy radiestezji. Radiesteta, inżynier-elektryk i autor licznych patentów wynalazczych. To dzięki niemu zaistniała w latach
1957-61 Sekcja Radiestezji przy Stowarzyszeniu Wynalazców Polskich. Dla zachowania prawdziwości informacji i wiadomości, tekst przekazu został
opublikowany w oryginalnej stylistyce i pisowni..
W statystyce zachorowań na raka Warszawa
położona na terenach, gdzie krzyżują się żyły
wodne, w skutek czego jest bardzo
zapromieniowana i niezdrowa. W niektórych
domach jak, np. przy ul. Płockiej, w jednym
pionie na każdym piętrze kobiety chorowały
na raka mózgu. Powinno to zwrócić uwagę
odpowiednich czynników, gdyż
promieniowaniu takiemu można zapobiec
różnymi sposobami przy budowie domów.'

'

Na przykład w Niemczech zastosowano z
powodzeniem w zapromieniowanym terenie
zaprawę izolacyjną, w którą oprócz zwykłych
składników wchodził krowi ser.'

'

W Polsce w tym względzie nie robi się
żadnych doświadczeń. Dr Podbielski, który
mieszka w Międzyrzeczu Wlkp. ul. Staszicy,
skutecznie uodparnia organizm przeciw
rakowi i miał szereg wyleczeń - jest to dr
weterynarii. Stosuje on w odpowiednich
proporcjach mikroelementy żelaza, kobaltu i
miedzi.'

'

W pierwszym okresie powojennym, na
ziemiach odzyskanych, dr Podbielski zwrócił
uwagę na to, że krowy na tych terenach były
chude, padały ze zmęczenia, a jak się

okazało, dzięki analizom gleby, na której
pasły się krowy pozbawione były niezbędnych
mikroelementów. Mleko od tych krów również
nie było zdrowo i dzieci dzięki temu
nieodżywione, blade, ginęły, jak również
matki karmiące. A po zastosowaniu
mikroelementów do gleby, krowy poprawiły
się i dzieci również doszły do zdrowia.'

wyjaśniło się, że dr Podbielski nie pobiera za
nikogo żadnego wynagrodzenia, więc nie było
powodu do ukarania go. '

Przypadek sprawił, że przyprowadzono do dr
Podbielskiego psa chorego na raka, do
uśpienia. Doktor podawał mu mikroelementy
w odpowiednich dozach, co w bardzo krótkim
czasie uratowało i wyleczyło psa. Zastosował
więc ten system leczenie raka również u ludzi
z bardzo dobrymi wynikami. '

'

'

'

Pacjenci z przerzutami raka po operacji, byli
całkowicie wyleczeni. Wobec dobrych
wyników swojej terapii dr. Podbielski założył
ich opis w Instytucie Onkologii w Warszawie
w 1954 r. Jednak dotąd, po upływie 10 lat nikt
się tym nie zainteresował. Lekarze natomiast
wytoczyli mu proces za nieudolną praktykę
leczenia ludzi. Jednak na procesie prokurator
wyjaśnił, że wszyscy uleczeni przez dr.
Podbielskiego pacjenci zostali wypisani ze
szpitala jako nieuleczalnie chorzy, którym
szpital nic nie pomógł. Ponieważ w procesie

'

Dr Podbielski twierdził, że nie ma jeszcze
środków przeciwko rakowi, są natomiast
możliwości uodpornienia organizmu i to
bardzo skuteczne i wtedy nasz organizm
wytwarzając odpowiednią dla niego witaminę
( a jest ich 40) zwalcza chorobę. '
Niestety, w handlu jest bardzo trudno o
kobalt, a także o amerykańskie „środki
Wiktora”. Możliwości zdobycia tych
mikroelementów u dr. Podbielskiego są
również ograniczone, a tymczasem
nadchodzą setki listów do niego z całej polski
z prośbą o pomoc. '
Ponieważ nie może sobie pozwolić na
sekretarza - nie jest w stanie nawet przejrzeć
całej korespondencji i często listy pozostają
nie rozpieczętowane. Najmożliwiej można
zobaczyć się z nim tylko w niedzielę w
Miedzyrzeczu. '

'

Drobną ilość kobaltu możemy spożywać w
pożywieniu, np. w chlebie graham, w natce
pietruszki, w liściach rzodkiewki, oleju
rzepakowym, pestkach dyni.

Słynna huba nie zawsze jest skuteczna,
zależy w jakiej glebie drzewo wyrosło, ale
działa antyrakowo.'

'

Rakowi zapobiega niegotowanie w
aluminiowych naczyniach i patelniach.'
Smażenie mięsa w niewysokiej temperaturze.
Mięsa nie wolno piec na małe ponieważ
tworzą się kamienie w wątrobie. '

'

Ważne jest regularne wypróżnienie żołądka.
Należy unikać rosołów, octu i wina. Wino
można pić co najmniej 3 letnie, gdyż młode
fermentujące przy zaburzeniach wątroby
działa rakotwórczo.'

'

Nie powinno się usuwać żadnych narośli na
ciele nawet najmniejszych, gdyż bardzo łatwo
mogą powtórzyć się przeżuty złośliwe.'

'

Zapromieniowanie mieszkań, jak zaznaczono
wyżej, działa rakotwórczo. '

'

Skutecznym lekarstwem na raka jest kora
dębowa gotowana w winie. !

'

Odmłodzenie organizmu - opłukaną,
przegotowaną letnią wodą pszenicę lub żyto,
a najlepiej owies, lecz bez ości rozsypać na
płaskim naczyniu (nie aluminiowym), najlepiej
na lnianym płótnie lub ligninie, utrzymując w
stanie wilgotnym. '
Zwilżać przegotowaną, gdy na trzeci dzień
zacznie kiełkować, wziąć jedną stołową łyżkę,
rozgnieć w naczyniu drewnianym tłuczkiem i
pij dwa razy dziennie na czczo i na noc w pół
szklanki mleka lub ciepłej wody. Miesięczna
kuracja działa odmładzająco. Żeby szybciej
wykiełkowało i dłużej trzymało wilgoć przykryć

szmatką. Kto ma mocne zęby może kiełki
żuć. '

'

Wzmocnienie organizmu - jest to sposób
staroegipski, chodzi o wzmocnienie w ciele
prądów bioelektromagnetycznych, siedząc
spokojnie, trzymamy przez 15 minut magnes
- mężczyzna w lewej ręce, przed sobą
kciukiem na północnym biegunie, w prawej
laseczkę węgla - grafitu ze zwęglonego
drzewa lipowego lub dębowego. Kobieta
odwrotnie.'

'

Za krótko żyjemy, bo za krótko oddychamy
- Dr. Ostoja w USA - polak, żyje już 7 lat,
pracuje w Ministerstwie Zdrowia i propaguje
oddychanie systemem Yogi, które utlenia
organizm i działa uzdrawiająco na organizm
ludzki.'

'

Łóżko należy w domu ustawić tak, aby
głowa była na północ, a nogi na południe, w
Szwecji, we wszystkich szpitalach tak
poustawiane są łóżka. '

'

Mieszanki ziół - rozmaite zioła promieniują i
mogą działać neutralizująco. Dlatego najlepiej
jest pić każde ziele oddzielnie, kolejne po 20
minutach. '

'

Kolory - niektóre kolory działają szkodliwie
na zdrowie np. zielony w skład którego
wchodzi silna trucizna - arszenik (farby)
wywołuje nerwowość, bóle głowy, tarczycę.
Ściany w mieszkaniach najlepiej malować na
kolor żółty, gdyż dobrze wpływa na zdrowie.'

'

Ubiory z tworzyw sztucznych - nie zbadany
jest jeszcze dobrze wpływ takich ubrań na
organizm ludzki. Mogą wywołać np.

reumatyzm, pewien znajomy prelegent spuchł
od noszenia płaszcza z tworzywa
sztucznego, a lekarze nie wiedzieli co było
tego przyczyną. '

'

Przepis na stare wino - młode wino można
zrobić bardzo szybko starym, stuletni m
winem. Do gąsiora wprowadza się przez
korek szklaną rurkę z wtopionym srebrnym
drutem, a gąsior zawinięty w celofan
zakopuje się do ziemi. Przewód od
piorunochronu łączy się ze srebrnym drutem,
następuje wewnątrz gąsiora omszałość i w
krótkim czasie wino nabiera smaku wina
stuletniego. '

'

Owady w ogrodzie - nie będzie owadów,
jeżeli zewnętrznie ściany budynku pomaluje
się następującą zaprawą: 1/3 wiadra wapna
zmieszanego z wodą, dodać garść soli, jedną
lub dwie szklanki krowiego mleka, niebieską
farbę lub fioletową (ultramaryna). '

'

Nie wolno stosować lekarstw ani
pokarmów, które zmieniają w organizmie
prądy biofizyczne, dlatego można badać
urządzeniami lekarstwa, pokarmy, odzież.
Organizm człowieka jest to oddzielny świat
każdego poszczególnego człowieka,
lekarstwa i pożywienia należy dobierać
indywidualnie np. przy pomocy
radiestezyjnego wahadła. '
Za granicą radiestezja bardzo się rozwija,
istnieje w tej dziedzinie bogata literatura. '
Lekarze radiestezyjni wskazują na
promieniowanie miejsc zagrożonych i badają
chorych za pomocą biometrów. Zdrowo
biofizyczne prądy dla celów leczniczych
można przenosić na inne osoby. '
'
'
'
'
'
'
'
c.d.n.

“SĄ LUDZIE OBDARZENI TAK SILNYM BIOPOLEM, ŻE ICH DOTYK UZDRAWIA”

Czy w obecnych czasach warto stosować...

ZABIEGI BIOENERGOTERAPII
WANDA LEONARDA PRAGER
Mistrz Bioenergoterapii
naturoterapeutka
jasnowidz

Uzdrawianiem i wspomaganiem zdrowia zajmuję się już od ponad 20-stu lat.
W swojej praktyce wykorzystuję leczniczą energię Reiki,
jak również
bioenergoterapię, ziołolecznictwo, Polarity, Shiatsu, akupresurę stóp, dłoni i
uszu, świecowanie, techniki szamańskie i ludowe oraz inne naturalne terapie,
które doskonale wspomagają zdrowie i samopoczucie moich klientów.
W pracy kieruję się zasadą, że człowiekowi, aby pomóc czy ulżyć w
chorobie, należy skupić się przede wszystkim nie tylko na jego ciele fizycznym, ale
również na innych aspektach duszy takimi jak lęki, obawy, nagromadzone napięcie,
stres. Dlatego sesja zaczyna się od wywiadu, i najczęściej cała wizyta trwa nawet do
dwóch godzin.
Często nasze obawy, lęki czy posiadane problemy mogą powodować
ubytek energii, który przyczynia się do osłabienia naszej odporności, a co za tym
idzie powoduje, że nasze zdrowie z czasem pogarsza się. Jak wiadomo ponad 80%
naszych chorób spowodowany jest stresem. Dlatego też moje zdolności
jasnowidzenia pomagają mi zdiagnozować nie tylko aktualne zablokowania w ciele,
dolegliwości, ale i przyczyny powstania choroby.
Gdy nasza dusza choruje fizycznie, niedomaga zdrowie, zawsze podłoże
leży w naszej psychice. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że większość chorób ma
swój zalążek w naszym samopoczuciu psychicznym. Dlatego w swojej pracy
wykorzystuję nie tylko Bioenergię, ale również Uniwersalną Energię Reiki, która
świetnie się uzupełnia i wzmacnia efekt zabiegów wykonywanych przeze mnie.
Żyjemy w czasach, w których pośpiech,
zabieganie, natłok obowiązków i spraw
powoduje nagromadzenie się stresu. Stres
jest związany zwykle z naszymi emocjami,
samopoczuciem, jest to energia szkodliwa
osłabiająca nasz organizm i energię, naszą
odporność.
Stres również powoduje blokady
energetyczne w naszym ciele, które nie
oczyszczone w odpowiednim momencie, z
czasem mogą być powodem nie tylko
schorzeń fizycznych, ale i bólu odczuwanego
w ciele. Sam zabieg bioenergoterapii
likwiduje napięcia, stres czy lęki w naszej
psychice.
Czasami wystarczy żyć w ciągłym
stresie przez 2-3 lata, by w naszym ciele
rozwinęły się symptomy chorobowe.
Jasnowidzenie często “podpowiada” mi o
blokadach energetycznych i zaburzeniach,
które dopiero np. za 5 lat mogą spowodować
ból czy oznaki chorobowe w ciele, a więc
zanim pojawi się jakaś określona choroba.
Zabiegi bioenergoterapii czy Reiki
pomagają również wzmocnić się, naszą
psychikę. Przez głęboki stan wyciszania
znikają nasze obawy, nagromadzone
negatywne emocje... Często zachodzi
potrzeba oczyszczenia z negatywnych
energii i wtedy przydaje się wiedza z zakresu

białej magii, która pozwala odciąć klienta od
negatywnego wpływu np. zawistnych osób.
Dlatego na samym początku tak bardzo
ważna jest diagnoza energetyczna... jeszcze
zanim tak naprawdę zaczniemy
energetyczne wspomaganie organizmu i co
za tym idzie naszego zdrowia.
Przyczyn chorób jest jednak o wiele
więcej niż nam się wydaje i często w ogóle
nie jesteśmy w stanie nawet wiedzieć co i
dlaczego tak naprawdę nam dokucza...
Pomijając uszkodzenia mechaniczne
ciała takie jak urazy czy wypadki... mało kto z
nas przejmuje się takim tematem jak
skażenia organizmu metalami ciężkimi,
zanieczyszczeniami środowiska,
złą
jakością pożywienia, dietą czy zagrożeniem
pasożytniczym...!
Właśnie, pasożyty - to niestety
najmniejsze ogniwo, ale chyba najważniejsza
z przyczyn większości chorób. Pasożytem
nazywamy każdą istotę żywą, która w jakiś
sposób żeruje na naszym ciele i
wykorzystuje je do pożywienia, rozmnażania
czy chociażby zamieszkiwania.
Współczesna medycyna wypiera w
dalszym ciągu szkodliwe działanie na nasz
organizm fizyczny różnego rodzaju pasożyty,

grzyby, pleśnie. W obecnej dobie, kiedy
człowiek podróżuje po niemal całym świecie
jesteśmy narażeni na zarażanie się
wirusami, bakteriami, które cały czas mutują,
przez co stają się coraz bardziej
groźniejszymi przeciwnikami, z którymi nie
radzimy sobie często nawet biorąc określone
antybiotyki.
Szczepienia, lekarstwa i antybiotyki często
stają się za mało skuteczne, powstają nowe,
silniejsze i bardziej złożone, które jednak z
czasem również zawodzą. Dlatego
powinniśmy oprócz medycyny lekarskiej,
wspomagać zdrowie naturą, która wie co jest
dobre na niemal każdą chorobę
współczesnego świata...
Pasożytami zarażamy się niemal
wszędzie, w toalecie, z pożywienia, przez
podanie ręki czy pocałunki i niestety, wbrew
obiegowym opiniom nie zarażamy się nimi
tylko od zwierząt.
Dlatego, aby pomóc organizmowi w
walce z chorobą, należy nie tylko wspierać
go energią, ale również pomóc mu oczyścić
się z nagromadzonych toksyn, pasożytów, w
czym pomaga mi znajomość ziołolecznictwa,
różne rodzaje terapii t.j. masaże i inne
terapie dotykiem, olejki i esencje, kadzidła,
wiedza z zakresu białej magii. Zapraszam
serdecznie na sesje bioenergoterapii i
przekazy REIKI :)

VILLA EWELINA - 1984 r.

www.villa-ewelina.pl

Marka z tradycją!

Nie zwlekajcie z przyjazdem nad morze!
Dynamicznie rozwijające się Trójmiasto
w tym nasze miasto - Pruszcz Gdański
kuszą bogactwem przyrody, pamiątek
historycznych, imprez kulturalnych oraz
możliwości w sporcie i rekreacji i
biznesie.

Villa

EWELINA

Pruszcz Gdański, który przez wieki
stawiał czoła przeciwnościom losu i
stał się miastem, w którym spełniają
się marzenia. Właśnie tutaj, nad
Radunią między Kaszubami, Kociewiem i
Żuławami nieopodal największej
aglomeracji Polski mieści się nasz obiekt
- Villa Ewelina.
Dogodna lokalizacja Villa Ewelina na
spokojnym osiedlu, bardzo dobrze
skomunikowanym z Trójmiastem
z a p e w n i a s wo b o d n y d o s t ę p d o
największych atrakcji tego regionu, jak i
do centrów biznesu.
W pobliżu Villi Ewelina znajdują się
s k l e p y, b a n k , p o c z t a , a p t e k a ,
przychodnia lekarska, przystanek
autobusowe i centrum szkoleniowe.
Serdecznie zapraszamy !

W Villi Ewelina oferujemy naszym gościom
komfortowe warunki pracy i wypoczynku.
Proponujemy 30 miejsc noclegowych, w tym 11
przestronnych pokoi 2,3 i 4 osobowych lub 2
apartamenty 3 i 4 pokojowe. Pokoje wyposażone są
w TV, radio CD, internet, suszarki do włosów oraz w
pełni wyposażone aneksy kuchenne z jadalniami,
pokoje kąpielowe. Ponadto oferujemy transport
osobowy, transfer gości z lotniska i bazy promowej.

kontakt:

VILLA EWELINA
ul. Stanisława Wyspiańskiego 92
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 683 18 54, 509 064 331
e-mail: ewelina.rybczynska@wp.pl

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

ŹRÓDŁO
Reżyser Requiem dla snu oraz Pi,
Darren Aronofsky przedstawia
ponadczasową opowieść o krucjacie
mężczyzny w poszukiwaniu "Drzewa
życia", które zapewni nieśmiertelność
jego umierającej żonie. Znakomite
kreacje laureatki Oscara Rachel Weisz
(Wierny ogrodnik, Przekręt doskonały)
oraz Hugh Jackmana (X-Men, Prestiż)
w połączeniu z urzekającą muzyką
Clinta Mansella czynią ze Źródła jeden
z najlepszych filmów 2006 roku!
Na przełomie tysiąca lat Tom Creo
(Jackman) wiódł trzy życia, w XVI
wieku jako konkwistador Tomas, w XXI
wieku jako dr Tom Creo i w XXVI wieku
jako astronauta. W każdym z nich miał
tylko jeden cel - ocalić życie
u k o c h a n e j k o b i e t y. Z o b a c z j a k
naznaczony przez czas mężczyzna
pojmuje znaczenie miłości, życia,
człowieczeństwa oraz własnej
śmiertelności.

!
Film wydaje się trudny, ale oprawa
wizjonerska, gdzie efekty powstały w
bardzo małym stopniu za pomocą
komputerów… Kreacje aktorów są
niesamowite, opowieść urzeka, za chwilę
powoduje napięcie… Film opowiada
historię człowieka, który chce uratować
swoją żonę przed śmiercią… poruszane są
tematy śmierci, życia wiecznego, koła
życia i śmierci oraz rozwoju duchowego…
Serdecznie polecam...
ARYAN

!

SZYBKI KURS

ZAPROSZENIE !

WRÓŻENIA Z KART
KLASYCZNYCH

ZAPRASZAMY NA AUTORSKIE SPOTKANIE

Z ARYANEM GOEHLINGIEM WRÓŻBITĄ - JASNOWIDZEM

ARYAN GOEHLING

By poznać swoją przyszłość nie musisz już wybierać się do wróżki.
Sam będziesz ją w stanie przewidzieć dzięki szybkiemu kursowi
wróżenia z kart klasycznych. Jest to najprostsza i najbardziej
przystępna do opanowania sztuka magiczna.
Ta książka to praktyczny poradnik napisany przez wróżbitę, jasnowidza o
wieloletnim doświadczeniu. Dzięki niemu nauczysz się tego zawodu i
będziesz mógł samodzielnie i profesjonalnie wróżyć. Autor podpowie Ci od
czego zacząć, na co zwrócić uwagę i jak rozwinąć w sobie zdolność
jasnowidzenia. Uzyskasz wiele wskazówek na temat rozkładów kart i ich
interpretacji. Poznasz różnorodne układy m.in. na zdrowie i Andrzejki.
Dowiesz się jak urządzić gabinet i oczyścić jego aurę. Jaką wybrać
odpowiednią talię oraz najkorzystniejsze talizmany i amulety ochronne nie
tylko dla siebie, ale także i bliskich. Autor wskazuje również na potencjalne
zagrożenia, które możesz napotkać w t ym zawodzie. Nauczy Cię
przekazywać klientowi trudną prawdę, tak by go nie urazić, a także
podpowie co wolno mówić, a czego nie.

Jeśli natomiast uznasz, że za wcześnie na samodzielne stawianie kart
możesz udać się do wróżki. Dzięki temu poradnikowi poznasz sposoby
na rozpoznanie osób godnych zaufania i unikanie szarlatanów.
Dowiesz się na co także powinieneś zwrócić uwagę i jak należy
przygotować się na taką wizytę, by wyjść z niej zadowolonym i w
pełni usatysfakcjonowanym.
Twoja przyszłość jest w kartach. Czas byś ją poznał!

PT: „ CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ WRÓŻKĄ?”
wstęp wolny!!!

!

Na spotkaniu będzie można zakupić książkę autora, z imienną dedykacją!!!
Przy kawie i ciastku porozmawiać na tematy: Czy każdy może zostać
wróżką? Czy w obecnych czasach wróżby są potrzebne? Czy wróżby
pomagają czy szkodzą? Zapraszamy!!!

!

TERMIN:

15 marca godz. 19.00

!

POTWIERDŹ TELEFONICZNIE SWOJĄ OBECNOŚĆ!!! 0 792 230 300

