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I nasta ł d ługo oczek iwany 
marzec, w powietrzu czuć 
wiosnę, słonko coraz częściej 
zagląda przez okna do naszych 
mieszkań rozświetlając mroki i 
smutki…  !
Wiosna to czas porządków, 
przekonałam się o tym idąc 
ostatnio na spacer z psem po 
okolicznych osiedlach blokowych, 
akurat jak co roku miała miejsce 
w y s t a w ka n i e p o t r z e b n y c h 
rzeczy…  !
Można być zaskoczonym jakie 
i l o ś c i n i e p o t r z e b n y c h , 
zagracających naszą przestrzeń 
przedmiotów co roku pozbywamy 
się ze swoich mieszkań, piwnic, 
strychów…  !
Wiosna jest idealnym czasem na 
zrobienie porządków zarówno jak 
i na zewnątrz jak i wewnątrz nas. 
Jest to pora, kiedy cała przyroda 
p r a g n i e o c z y ś c i ć s i ę z 
nagromadzonych toksyn… !
D l a t e g o w t y m n u m e r z e 
znajdziecie wiele ciekawych 
kuracji na oczyszczenie się z 
toksyn, kamieni, złogów…

Złota myśl: “Uśmiech otwiera inne serca, zwłaszcza te, które już nie potrafią podarować radości i uśmiechu innym…”

A co się tyczy porządków… 
pamiętajmy, że to co nas otacza 
na zewnątrz wpływa na nasze 
wnętrze, samopoczucie jak i 
zdrowie. Dlatego poświęćmy 
o d r o b i n ę c z a s u n a 
uporządkowanie tego co w 
naszym życiu jest zbędne, 
p r z e s z k a d z a , z a j m u j e 
niepotrzebną przestrzeń…  !
Gromadzimy wie le rzeczy, 
przedmiotów, często zupełnie 
n a m n i e p o t r z e b n y c h , 
wprowadzają często chaos, 
b a ł a g a n c z y u c z u c i e 
dyskomfortu… Pozbywając się 
tego co stare, uszkodzone, 
niepotrzebne robimy miejsce na 
c o ś n o w e g o , l e p s z e g o , 
ładniejszego… !
Przejrzyj szafy, jeśli czegoś niew 
nosiliśmy 2 czy 3 lata - na pewno 
j u ż n i e z a ło ż y m y … S t a r e 
przeczytane książki do których 
nie będziemy wracać zajmują 
tylko miejsce… ktoś inny zrobi z 
nich użytek. Stare bibeloty, 
zakurzone… nie cieszące serca…  !
To co jest zbędne, spakujmy w 
kartonowe pudło, wystawmy 
przed dom, albo sprzedaj na 
aukcji… ktoś inny się z tego 
ucieszy, zrobi użytek, a my 
poczujemy więcej przestrzeni, 
często ulgi…

Wstęp



Z pamiętnika jasnowidza… Historia pewnego skarbu…
Pani, nazwijmy ją „M” przyszła do mnie pewnego zimowego wieczoru. Była pełna niezadowolenia i pretensji do świata. Nie chciała wiedzieć nic, oprócz 
rzekomo „ukrytego skarbu” pozostawionego gdzieś w domy jej zmarłej niedawno matki.  Gdy spojrzałem w karty, od razu było wiadomo, że skarbu nie ma, 
istnieje on tylko w wydumanym umyśle mojej klientki. Jej zmarła kilka miesięcy temu matka, wszystkie swoje „skarby” rozdała mniej lub bardziej spraw-
iedliwie po całej rodzinie na krótko przed śmiercią.  !
Gdy tak zastanawiałem się, co mam powiedzieć mojej klientce, aby nie urazić, i żeby zrozumiała co mam jej do przekazania, na krótko pojawiła się przy niej 
jej zmarła mama… Poznałem ją po tym, bo trzymała jej rękę na głowie i głaskała delikatnie po włosach. Była zatroskana… jej spojrzenie wyrażało wiele 
bólu… Telepatycznie przekazała mi, że każdy w rodzinie dostał sprawiedliwie „kawałek” jej dobytku, tylko jej córka jest niezadowolona… !
Przekazałem oczywiście słowa jej matki, jednak moja klientka wpadła w gniew, zarzuciła, że kłamię, że to nie prawda i że najpewniej zmyślam… Wtedy 
odpowiedziałem jej stanowczo, że jako jedyna z całej rodziny dostała najwięcej… dodatkowo otrzymała jako prezent trzy złote pierścionki, kilkaset dolarów 
i połowę domu w którym mieszka. Na dowód tego, że mama naprawdę przyszła w trakcie sesji… dodałem, że jako mała dziewczynka otrzymała od mamy 
coś bardzo małego, czerwonego, miękkiego, że jest to w jej domu, taka mała rzecz na szczęście na którą często patrzy leżąc w łóżku…  !
Nie wierząc już sam w to co mówię i oczywiście w swoją odwagę obserwowałem zmieniającą się twarz mojej posągowej klientki, do jej oczu napłynęły łzy… 
Jej szara twarz do tej pory pozbawiona kolorów, zrobiła się czerwona… pozbawiona oznak radości nagle rozjaśniła się… pojaśniała… z jej oczu popłynęły 
łzy, a z ust usłyszałem tylko ciche słowa: „Przepraszam mamo… „ Moja klientka po chwili wytłumaczyła mi, że czuła żal, że została potraktowana niespraw-
iedliwie sądząc, że mama niesprawiedliwie potraktowała ją przy rozpisaniu testamentu, fałszywie osądziła ją o to, że to jej brat dostał większość pieniędzy i 
chciała jakiś ukrytych poszukać w domu… Nawet nie potrafiła płakać po śmierci mamy taki czuła żal, bo to ona była jej ukochaną córeczką. !
Być może już na wizycie u mnie moja klientka jak i jej mama zaznały spokoju, nagromadzony żal, który być może nie pozwalał jej cieszyć się życiem, być 
może żal, że jej mama odeszła zszedł z niezadowolonej córki, pogodziła się z tym, że „skarbu” nie ma, bo wychodząc podziękowała mi ściskając mocno 
dłoń… Jej mama oczywiście zniknęła, jednak w pewnym momencie poczułem ciepło na głowie, w tym samym miejscu, gdzie głaskała wcześniej moją 
klientkę, błogi spokój… i niesamowity zastrzyk energii, który na długo mi towarzyszył. !
Moja ciekawość zwyciężyła i nie dawało mi spokoju co to za drobiazg dostała moja klientka jak była mała, spytałem co to jest…? Czułem, że jest to coś 
bardzo małego, czerwonego, miękkiego i jest to baaaaardzo ważny przedmiot, wręcz objęty energią kultu dla mojej klientki. Otóż, okazało się, że kiedy Pani 
„M” szła do komunii, mama wpięła jej do wianka malutką czerwoną kokardkę na szczęście, wisi od tego czasu w jej sypialni na lampce nocnej  i gdy zasypia 
zawsze na nią patrzy…  

              Aryan Goehling



!

Na tej stronie prezentuję dla Państwa znane i mniej znane 
porady zdrowotne i kosmetyczne.  Zalecam dokładne 
zapoznanie się z poniższymi kuracja i proszę o 
stosowanie ich według zaleceń. %
Jeśli macie Państwo jakieś pytania, szukacie jakiejś 
receptury na dane schorzenie - przesyłajcie je e-mailem, a 
postaram się pomóc, doradzić... i odpowiedzieć na łamach 
EZO BIULETYNU!%

        % % % %              DZIADEK WŁADEK

Porady dziadka WŁADKA

OGÓRKI NA SŁABY WZROK"
Gdy czujemy, że nasz wzrok stopniowo się 
pogarsza, a nie lubimy pić soku z marchewki, 
który działa zbawiennie na stan naszego 
wzroku, możemy go poprawić za pomocą 
ogórka.  Ogórki obieramy ze skórki, kroimy w 
talarki, układamy w słoiku i zalewamy wódką, 
tak, aby plasterki były całkowicie przykryte.  
Przygotowaną nalewkę należy odstawić na 
około 2-3 tygodnie, następnie odcedzamy.  
Nasączonym wacikiem z gotową nalewką 
przecieramy powieki rano i wieczorem przez 
okres kilku tygodni. Nalewka nadaje się także   
do pielęgnacji starzejącej się skóry.

OCZYSZCZANIE WĄTROBY 
Potrzebujesz: 3-4 cytryny, 2 ząbki czosnku, odrobina 
korzenia imbiru i 1 łyżka oliwy z oliwek z pierwszego 
tłoczenia. 
Wyciśnij sok z 3-4 cytryn (zamiennie można użyć soku 
z grapefruita), dodaj rozmiażdżone ząbki czosnku, imbir 
zetrzy j na tarce, dodaj oliwę i odrobinę wody. 
Przygotowany w ten sposób napój pij przez 10 dni, 
następnie zrób sobie 3 dni przerwy i ponów kurację. 
Mieszanka nadaje się do stosowania dwa razy do roku 
jako profilaktyczny sposób oczyszczania wątroby. 

POPRAWA PRACY JELIT 
Jedz często surówkę z kapusty z dodatkiem 
zmielonego kminku i majeranku. Jedzenie kapusty 
pomaga w walce z cellulitem. Surówka z kapusty 
kiszonej zawiera enzymy, które pomagają trawić 
tłuszcze. 

ODCHUDZANIE ZUPĄ KAPUŚCIANĄ 
Na zrzucenie zbędnych kilogramów świetnie działa zupa 
kapuściana gotowana z białej lub włoskiej kapusty. 
Gotujemy ją z dodatkiem cebuli, pomidorów, papryki, 
marchwi i przypraw i ziół - oprócz soli. Im więcej zupy 
zjesz - tym więcej schudniesz. Jedząc tylko zupę i pijąc 
wodę, w tydzień można zrzucić 5 - 10 kg!

KAPUSTA NA ZDROWIEHERBATKA 
OCZYSZCZAJĄCA KREW"

!
Składniki: 15 g korzenia mniszka, 10 g ziela 
fiołka trójbarwnego, 10 g kory kruszyny, 5 g 
kwiatów czarnego bzu, 5 g owoców kopru 
włoskiego, 5 g skrzypu polnego, 5 g szałwii.  
!
Sposób parzenia: 1 do 2 łyżeczek ziół 
zalewamy filiżanką wrzątku, parzymy pod 
przykryciem 15 minut i przecedzamy. Pijemy 2-
3 razy dziennie po 1 filiżance przez 4 - 6 
tygodni. 



KOKTAJL NA BÓL GŁOWY 
Weź: pół jabłka, pół pomarańczy, 
pół banana, plaster ananasa, 250 
ml mleka, 2 łyżki miodu, skórka z 
cytryny, 2 kostki lodu.	

Wymieszaj mleko z miodem, 
dodawaj kolejno przygotowane 
soki i cytrynę. Schłodź koktajl i 
podawaj z lodem.

PASOŻYTY	 	 
- Wieczorem pokrój w plasterki 

cebulę, zalej ciepłą wodą, rano 
postaraj się wypić ten wyciąg. 
Powtarzaj kurację przez 5 - 7 
kolejnych dni. 	


- Pół szklanki soku z marchwi lub 
kapusty na czczo przez trzy dni, 
miesiąc przerwy i ponownie to 
samo. 	


- Pestki dyni na czczo zmiksowane w 
jogurcie lub odrobinie wody przez 
miesiąc. 	


- Do sałatek dodawaj czosnek.

KATAR I ZATKANY NOS 
- Przekrojoną cebulę połóż na talerzyku i trzymaj blisko nosa przez noc. Cebula dezynfekuje i niszczy toksyny, oczyszcza 

zatoki i odtyka zapchany nos. Można stosować tak samo czosnek. 
- Skrop chusteczkę lub płatek bawełniany olejkiem herbacianym, miętowym, eukaliptusowym lub goździkowym i wdychaj.  
- Do nosa wkrop 1-2 kropelki lekko ciepłego oleju lnianego lub oliwy z oliwek i połóż się, by olej nawilżył śluzówkę. 
- Stopy natrzy j na noc Amolem lub spirytusem zmieszanym z wodą. 
- Pomasuj okolice nosa, brwi, policzków, rozgrzej , natrzy j mocno uszy. 
- Weź gorącą kąpiel z dodatkiem wody utlenionej / 1 but. na wannę. Nie mocz oczu i włosów. Kąpiel powinna trwać 10-20 

minut.  Po kąpieli załóż ciepłu szlafrok i udaj się do łóżka.  
- Kąpiel z dodatkiem soli morskiej i olejków eterycznych pomaga udrożnić nos i zatoki.  

DODAJ	 SOBIE	 WIGORU	 

za	 pomocą	 kozieradki	 	 
Kozieradka pospolita - herbatka z niej 
nie tylko dodaje siły, uzdrawia, ale  
oczyszcza organizm, uwalnia układ 
trawienny i oddechowy z nadmiaru 
śluzu.  
Po wypiciu herbaty zawsze zjadaj 
nasionka, bo poprawiają trawienie. 
Herbatkę przygotujesz z 1 łyżeczki 
nasion, zalej je szklanką wody i gotuj 
po przykryciem na wolnym ogniu 
przez 5 minut, dodaj łyżeczkę miodu.  
Herbatka smakuje również z 
dodatkiem kilku listków świeżej 
mięty.

BRAK	 SIŁ	 ŻYWOTNYCH	 	 
Kiedy dokuczają Ci bóle głowy, 
depresja, osłabienie, nerwowość, 
nerwobóle i ciągłe zmęczenie 
może być to oznaką brak sił 
żywotnych czyli brak energii przez 
np. przed łużający s ię stres. 
Naturoterapeuci polecają wtedy 
c u d o t w ó r c z e p o ż y w i e n i e , a 
mianowicie płatki owsiane! Należy 
je spożywać pod każdą postacią: 
owsianki, musli, z jogurtem, z 
bakaliami, jako ciasteczka… Po 
dłuższym czasie wróci energia, 
chęć do życia i energia do 
działania! 



!!

UPORCZYWE  
ODBIJANIE 

!
Uporczywe bekanie można usunąć 
pijąc przez 3 miesiące, codziennie pół 
litra koziego mleka. Jeśli odbijanie 
u s t a n i e w c z e ś n i e j , k u r a c j ę 
przerywamy. 

SOK Z SUROWEGO ZIEMNIAKA 
!
Spożywaj po pół szklanki dziennie, 
na pół godziny przed posiłkiem, 
przez 34 dni. Wyleczysz skutecznie 
owrzodzenia żołądka, dwunastnicy, 
cukrzycę. Płucząc gardło wyleczysz 
stan zapalny gardła. Do smaku 
możesz dodać odrobinę miodu, sok 
z marchwi lub sok z cytryny. 
Prof i laktycznie przyjmuj pó ł 
szklanki dziennie - okresowo. 

SILNE ZATRUCIE 
POKARMOWE 

- Na wrzące wino gronowe wrzucamy 
kwiaty nagietka, gotujemy kilka minut, 
odcedzamy, pijemy ciepłe. 

- Odwar z liści włoskiego orzecha 
neutralizuje toksyny. 

- Jemy 2-3 łyżeczki zmielonych nasion 
ostropestu plamistego. 

- Wyp i jemy napar z koszyczków 
rumianku, kwiatów nagietka i szałwii - 
wypijamy dosyć silny napar, z tego 
samego naparu robimy okład na czoło.  

- Wypij 1-2 szklanki jogurtu naturalnego 
z odrobiną kurkumy.  

- Wypij 1 kieliszek gorzkiej wódki, połóż 
termofor na brzuch i poleż spokojnie;

CZYRAK    

Jest to ropne zapalenie około 
mieszkowe, często tworzą się 
czopy, k ros ty spowodowane 
gronkowcem, dolegliwość jest 
trudna do wyleczenia, polecam 
smarowanie wodą utlenioną, 
olejem lnianym lub świeżym 
żółtkiem - zostawiamy na noc, rano 
zmywamy ciepła wodą. 

GRONKOWIEC ZŁOCISTY 
ROSYJSKI LUDOWY LEK 

!
Można ciekawym sposobem zlikwidować 
w organizmie gronkowca, a mianowicie 
za pomocą dymu z mokrych gałęzi 
brzozowych. Najlepiej, gdy są mokre 
zaraz po deszczu. Mokre drewno będzie 
dawać dużo dymu. Nakrywamy głowę 
kocem, i wdychamy jak największą ilość 
dymu, niestety będzie wpadał do oczu, 
nosa, uszu, ale w tym przypadku dym jest 
tutaj efektem tej kuracji. 

ŁUSZCZYCA  
SKÓRY 

!
PRZYJMUJ PO 2 ŁYŻECZKI OLEJU 
KUKURYDZ IANEGO, RANO I 
WIECZOREM (PODCZAS POSIŁKU) 
PRZEZ 2 MIESIĄCA. JEŚLI MAMY 
Z B Y T W Y S U S Z O NĄ S K Ó R Ę 
PRZYJMOWAĆ 1 ŁYŻECZKĘ, AŻ 
SKÓRA STANIE SIĘ ELASTYCZNA, 
DODATKOWO SMAROWAĆ NA 
NOC ZAOGNIONE MIEJSCA. TAK 
SAMO POST ĘPOWAĆ P RZY 
EGZEMACH SKÓRNYCH. 

KURCZE NOCNE 
Zacznij jeść preparaty z magnezem i 
potas (pij sok z pomidorów). Przed 
pójściem spać na brzegu łóżka ułóż 
magnes. 



!

ŁYSIENIE 
 KREM Z WITAMINĄ A 

Wcieraj krem 1 -2 razy w 
tygodniu w skórę głowy, działa 
p o d o b n i e j a k o d ż y w k a . 
Dodatkowo możesz dodawać 
1-2 kapsułki witaminy A + E. 
Sposób ten nadaje się jednak 
tylko do włosów krótkich. 

MIAŻDŻYCA  
TĘTNIC 

Wycisnąć 50 g czosnku i zalać 1 
szklanką wódki. Odstawić w ciepłe 
miejsce na 3 doby. Stosować 3 razy 
dziennie po 8 kropli popijając łykiem 
wody. 

USUWANIE  
MAŁYCH KAMIENI I SZLAMU 
Z PĘCHERZA ŻÓŁCIOWEGO 
!
1. P r z e z 3 k o l e j n e d n i , 

przyjmujemy na czczo 150 ml 
oliwy z oliwek.  !

2. Utrzyj 1 żółtko z 1 łyżeczką 
cukry, dodaj sok z cytryny i 1 
łyżeczkę koniaku, ucieramy 
nadal. dodajemy 150 ml oliwy z 
o l iwek. K ładziemy s ię na 
prawym boku i pozostajemy w 
tej pozycji przez godzinę. 
Drobne kamien ie i s z lam 
wydalane są bez bólu.  !

3. Oczyszczamy jelito lewatywą, 
mieszamy ze sobą ćwierć 
szklanki oliwy z oliwek i ćwierć 
szklanki soku z grejfruta. 
Przyjmujemy 2 godziny po 
jedzeniu, układamy się na 
p r a w y m b o k u . K u r a c j ę 
potarzamy raz do roku.  !

Kuracja pochodzi z książki:  
„Medycyna znachorów” Krystyny Alagor

MIESZANKA 
NA ZMNIEJSZENIE APETYTU 

!
Weź po 30 g: ziela skrzypu, kory 
kruszyny, ziela krwawnika, ziela 
dziurawca, ziela pokrzywy, owocu 
jałowca, kwiatu rumianku.  !
Zioła wymieszaj razem, 1 łyżkę ziół 
zalej szklanką wrzątku, parz 15 
minut, przecedź i pij przed posiłkiem 
małymi łykami. Stosuj 3 razy dziennie 
do zakończenia mieszanki. 

ZESTAW NOWOTWOROWY 
KOZŁOWSKIEGO 

Weź po w równych ilościach: ziele rdestu 
ptasiego, ziele skrzypu polnego, korę 
wierzy, ziele jemioły, liść brzozy, liść 
czarnej jagody, ziele pokrzywy, korzeń 
omamu, kłącze perzu, ziele dziurawca, 
ziele fiołka trójbarwnego. 
Jedną łyżkę mieszanki zalej szklanką 
wrzątku, pij 3 razy dziennie. 

PRZEKWITANIE  
Przygotuj: 50 g ziela dziurawca, 50 g 
liści ruty, 50 g kwiatu rumianku, 50 g 
kwiatu malwy czarnej. 
Stosowanie: 1 łyżkę z ió ł za lej 
wrzątkiem, zaparzaj 30 minut, wypij 
całość wieczorem w przypadku tzw. 
uderzeń gorąca. 



!

To jest miejsce na twoją reklamę

WIOSENNE	  ZMĘCZENIE	  
Jak	  co	  roku	  o	  tej	  porze	  nasze	  samopoczucie	  jest	  niespecjalne,	  
jesteśmy	   zmęczeni,	   rozdrażnieni,	   łatwo	   popadamy	   w	  
infekcje,	  nasza	  cera	  nie	  wygląda	  dobrze…	  Jest	  kilka	  prostych	  
sposobów,	  aby	  sobie	  z	  tym	  poradzić:	  

-‐ pij	   2	   litry	   wody	   dziennie,	   organizm	   potrzebuje	   się	   oczyścić,	  
możesz	  pić	  zioła	  lub	  napar	  z	  dzikiej	  róży;	  

-‐ jedz	  życiodajne	  kiełki	  i	  rzeżuchę;	  

-‐ postaraj	   się	   spać	   godzinę	   dłużej	   kładąc	   się	   godzinę	  wcześniej	  
do	  łóżka;	  

-‐ staraj	  się	  codziennie	  pić	  soki	  warzywno	  -‐	  owocowe,	  oczyszczają	  
nasze	   ciało,	   dodają	   energii	   i	   wpływają	   zbawiennie	   na	   stan	  
naszej	  skóry,	  włosów,	  paznokci;	  

-‐ uprawiaj	   sport	   -‐	   nic	   tak	   nie	   dodaje	   szczęścia	   jak	   endorfiny	  
wydzielanie	   podczas	   uprawiania	   sportu	   i	   satysfakcja	   z	  
dokonanych	  sukcesów;	  

-‐ jeśli	   zimą	   doszły	   Ci	   kilogramy	   zacznij	   więcej	   się	   ruszać,	  
pobudzisz	  krążenie,	  dotlenisz	  się,	  zyskasz	  dzięki	  temu	  nie	  tylko	  
formę	  i	  figurę,	  ale	  i	  energię;	  

-‐ pamiętaj,	  że	  śniadanie	  trzeba	  zjeść	  samemu,	  obiadem	  trzeba	  się	  
podzielić,	   a	   kolację	   oddaj	   wrogowi,	   a	   tak	   serio	   zacznij	   jeść	  
lekkie	  sałatki,	  wzbogać	  dietę	  o	  warzywa	  i	  owoce;	  

-‐ spraw	   sobie	   drobne	   przyjemności	   -‐	   idź	   na	   zakupy,	   poczytaj	  
książkę,	  idź	  do	  fryzjera	  czy	  kina,	  to	  poprawi	  Ci	  nastrój!	  

-‐ -‐	  mierz	  siły	  na	  zamiary,	  nie	  przemęczaj	  się;	  

-‐ spaceruj	  -‐	  spaceruj	  -‐	  spaceruj	  !	  

-‐ zażywaj	   słonecznych	   kąpieli,	   usiądź	   na	   ławce	   i	   	   niech	   słońce	  
oświetla	  Twoją	   twarz,	  od	   razu	  poczujesz	  więcej	  energii	   i	   chęci	  
do	  życia;	  

-‐ wyjdź	   do	   ludzi,	   nie	   siedź	   w	   domu,	   spotkanie	   z	   przyjaciółmi	  
poprawi	  Ci	  nastrój	  i	  może	  być	  znakomitą	  odmianą.	  	  

I	   pamiętaj,	   wiosna	   to	   najpiękniejsza	   pora	   roku,	   wszystko	  
rozkwita,	  podążaj	  razem	  z	  nią	  i	  ciesz	  się	  życiem	  :)

POMÓŻ SOBIE

źródło: www.facebook.com/MotywatorDietetyczny

Portal motywatordietetyczny.pl radzi:
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WÓDKA JAŁOWCÓWKA  
NA TRAWIENIE I NISKIE CIŚNIENIE 

Weź 1 litr spirytusu, pół kg cukru, 1/8 litra 
jałowcu, pół litra wody. !
Jałowiec utłuc, namocz w spirytusie, dodaj 1/4 
litra wody, pozostaw przez tydzień w spokoju. 
Zagotuj cukier z 1/4 litra wody, 
przesącz namoczoną jałowcówkę przez 
bibułę, zmieszaj z syropem. Wódkę 
p r zechowuj k i l ka m ie s ięcy do 
wytrawienia. 

 ZDROWIE   ZAKLĘTE   W   NALEWKACH

WINKO POKRZYWOWE 
NA WZMOCNIENIE 

Weź spory pęk świeżych pokrzyw, 
zalej butelką dobrego czerwonego 
wina, najlepiej domowej roboty. 
Osłódź kilkoma łyżkami miodu 
wielokwiatowego. Odstaw na 24 
godziny w ciemne miejsce. Potem winko 
gotuj na wolnym ogniu pod przykryciem nie 
dopuszczając do wrzenia przez 5-10 minut. 
Przechowuj w chłodnym miejscu. Odcedź. Pij 
p r o f i l a k t y c zn i e c odz i enn i e 3 ma łe 
kieliszeczki. Jeśli wino ma stać dłużej, nie 
słodzić go miodem. Kuracja trwa 3 tygodnie, 
po kilku tygodniach kurację powtarzamy. 

NALEWKA NA MRÓWKACH  
do	  nacierania	  przy	  bólach	  reumatycznych	  

Na	   1	   część	   świeżych	   mrówek	  
bierzemy	   15	   części	   80%	   spirytusu.	  
Pozostawiamy	   na	   10	   dni	   w	   ciemnym	  
miejscu.	   Przecedzamy.	   Używamy	  
tylko	  zewnętrznie	  do	  nacierań.	  

NALEWKA POKRZYWOWA 
OCZYSZCZA ORGANIZM Z TOKSYN, DODAJE SIŁ  

DZIAŁA PRZECIW NOWOTWOROWO, OCZYSZCZA KREW !
Korzenie wykopane wiosną (MAJ) lub 
jesienią dobrze umyć, drobno pokroić i 
napełnić nim i butelkę, aż po szyjkę. 

Z a l a ć 3 8 - 4 0 % ż y t n i ó w ką i 
pozostawić na 14 dni w ciepłym 
miejscu. Pić 1 łyżkę stołową 
dziennie.

NALEWKA ŻURAWINOWA  
NA ZDROWE NERKI 

70 dkg żurawin, 1/2 l spirytusu, 1/2 l 
wódki, 5 szklanek cukru; !
Żurawiny muszą być przemrożone, żeby 
straciły swoją gorycz. Umyć, zmiksować 
b l ende rem l ub p r zepu śc ić p r ze 
maszynkę. Miazgę włożyć do czystego 

słoja i zalać wódką. Odstawić na 3-4 dni w 
ciemne miejsce. Po tych dniach, całość przelać 
przez gazę do emaliowanego garnka. Do soku 
dodać cukier (można dodać mniej cukru) i 
spirytus. Całość krótko gotujemy. Po kilku 
"zabulgotaniach" odstawić do wystudzenia. 
Przelać do ładnych butelek. Jest gotowa do 
szybkiego spożycia. Jeśli postoi minimum miesiąc 
nabierze charakteru :)

NALEWKA BURSZTYNOWA  
na	  spirytusie	  

Nie	   polerowany	   bursztyn	   myjemy,	  
s u s z ymy ,	   k r u s z ymy	   n a	   d r obne	  
kawałeczki,	   do	   buteleczki	   wsypujemy	   2	  
łyżki	   bursztynu	   i	   wlewamy	   1	   szklankę	  
spirytusu.	   Odstawiamy	   na	   kilkanaście	  
dni,	   codziennie	   najlepiej	   po	   kilka	   razy	  
intensywnie	  potrząsamy	  buteleczką.	  Gdy	  
nalewka	   nabierze	   jasnozłotego	   koloru	  
zlewamy	   ją	   do	   innej	   buteleczki,	   a	  
pozostały	   bursztyn	  ponownie	   zalewamy	  
spirytusem	  i	  odstawiamy.	  

Stosujemy:	   gdy	   boli	   głowa,	   jesteśmy	  
zmęczen i ,	   n a c i e r amy	   s k ron i e	   i	  
nadgarstki.	   Prze	   zmęczeniu	   nacieramy	  
stopy,	  czoło	  i	  kar.	  Przy	  niskim	  ciśnieniu	  5	  
kropli	  nalewki	  dodajemy	  do	  kawy.	  Pijemy	  
5	   kropli	   dla	   wzmocnienia	   organizmu	   i	  
przy	   infekcjach	   nacieramy	   płuca	   i	   plecy.	  
Przy	   problemach	   z	   tarczycą	   smarujemy	  
szyję	  i	  pijemy	  2	  razy	  dziennie	  po	  10	  kropli	  
z	   wodą	   i	   odrobiną	   miodu.	   Nacieramy	  
bezpośrednio	   bolące	   mięśnie	   i	   stawy.	  
Przed	   spaniem	   popryskać	   w	   sypialni	   2	  
krople	   nalewki	   na	   wodę	   do	   kominka	  
aromaterapeutycznego.
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NATURALNE LEKI - CZARNE JAGODY I BORÓWKI

N A   B R A K   W A P N I A …	

Źródłem dobrze przyswajalnego wapnia mogą być palone kości zwierząt, ale najlepiej wykorzystywać do tego kości zwierząt z hodowli 
ekologicznych np. drobiowe, bydlęce ewentualnie wieprzowe. Kości należy wcześniej wygotować, oskrobać i spalić do białości w ognisku, w 
kominku opalanym drewnem, na węglu drzewnym. Ogień nie powinien być intensywny. Po wyjęciu i ostudzeniu zmielić i przechowywać w 
suchym miejscu. dziennie używać 2-3 łyżeczki w proszku dodając do jogurtu, sałatek lub mleka.  Można ewentualnie starać się jeść często wszelkie 
chrząstki, ścięgna np. ze stópek wieprzowych i drobiowych. Innym bardzo dobrym sposobem jest mielenie ususzonych skorupek z jajek. 

SĄ DOSKONAŁYM ŹRÓDŁEM WITAMINY C, BETA 
KAROTENU I KWASU FOLIOWEGO, ZAWIERAJĄ 
PONADTO CYNK, MANGAN I CHROM.  
MAJĄ WIELE WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNYCH: 
- SĄ SKUTECZNYM LEKARSTWEM NA BIEGUNKĘ; 
-  ZAPOBIEGAJĄ DEGENERACJI PLAMKI ŻÓŁTEJ 
OKA; 

- ZWALCZAJĄ I ZAPOBIEGAJĄ INFEKCJOM 
PĘCHERZA MOCZOWEGO; 

- CHRONIĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE PRZED 
O D KŁA D A N I E M S IĘ N A N I C H ZŁO G Ó W 
CHOLESTEROLU; 

- LECZĄ I ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU 
ŻYLAKÓW; 

- MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI ODMŁADZAJĄCE; 
- WZMACNIAJĄ NACZYNIA WŁOSOWATE I 
KOLAGEN; 

- OBNIŻAJĄ POZIOM CUKRU WE KRWI; 
- WPŁYWAJĄ KORZYSTNIE NA STAN SKÓRY. 
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Sześć zdrowych zasad  
św. Hildegardy z Bingen 

Mistyczka z Bingen jest jedną z bardziej fascynujących 
postaci średniowiecza. Ta mało znana szerszemu gronu 
Chrześcijan (i nie tylko) postać stworzyła swój własny 
zdrowotny „system”. Z jej nauk można wyodrębnić sześć 
podstawowych zasad: 

!
1. Pozytywnie przeżywając naturę oraz korzystając z 
naturalnych środków uzdrawiających, czerpać energię z 
4 żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi. 
2. W jedzeniu i piciu zwracać uwagę na subtelność - a 
więc na pożyteczne siły, którymi dysponuje natura. 
3. Zrównoważyć momenty zażywania ruchu i spoczynku. 
Zatroszczyć się o zdrowy umiar co do stanów napięcia i 
relaksu. 
4. Zadbać o regularność faz snu i aktywności - 
regeneracja przeciążonego systemu nerwowego. 
5. Usunąć zanieczyszczenia i szkodliwe substancje z 
tkanki łącznej. 
6. Ustabilizować duchowe siły odporności, rozpoznając 
wady i zastępując je cnotami. 

!
Św. Hildegarda z Bingen nauczała, że zdrowie jest 
trwającym przez całe życie procesem, poszukiwaniem 
centrum, poszukiwaniem samego siebie. Jest ono 
pochyleniem się nad pytaniami stawianymi nam przez 
nie (życie), w celu stworzenia harmonii ze sobą samym, 
bliźnimi oraz ze środowiskiem. 



HERBATKA Z MNISZKA 
NA HEMOROIDY !

W medycynie ludowej mniszek lekarski, czyli 
pospolity mlecz wykorzystywany jest w kuracjach 
oczyszczających, jak i pomocny w dolegliwościach 
naczyniowych np. w leczeniu hemoroidów. 
Kuracja polega na piciu 3 razy dziennie po kieliszku 
naparu z kwiatów, przez 2 miesiące z przerwami 2-3 
dniowymi co 2 tygodnie. Napar przyrządzamy z Ŀyżki 
świeżych lub suszonych kwiatów zalewając szklanką 
wrzątku. W czasie kuracji powinno się jeść więcej 
pieczywa razowego i warzyw. Unikamy mięsa, 
alkoholu i ostrych przypraw. 

UZDRAWIAJĄCY  
KOENZYM Q10 

Po raz pierwszy zostaĿ zidentyfikowany 1 1957 r. W 
organizmie peĿni funkcję witaminy, niezbędnej do życia 
każdej komórki. Gdy jej brakuje zostaje zaburzona 
wydolność komórki, tkanek lub caĿego narządu, co może 
być przyczyną wielu chorób. Przede wszystkim dotyczy 
to narządów, które w swoim dziaĿaniu wymagają dużej 
ilości energii m.in. mięsień sercowy i mięśnie. Koenzym 
Q10 poprawia odporność organizmu, zwięsza siĿę fizyczną 
i wytrzymaĿość, wspomaga leczenie wielu chorób, wpĿywa 
na ukĿad krążenie i żyĿy, dodaje energii i dotlenia tkanki, 
po prostu odmĿadza nasze serce, a tym samym i caĿy 
organizm. 



!

www.femi.pl

MASŁO KLAROWANE 
Ajurvedyjskie	  masło	  GEE	  

W	   medycynie	   Wschodniej,	   starohinduskiej	   Ajurvedzie,	   do	   celów	   kulinarnych	   jak	   i	  
leczniczych	   stosuje	   się	   masło	   klarowane.	   robimy	   je	   następująco:	   na	   wolnym	   ogniu	  
podgrzewamy	   wiejskie,	   (kilka	   kostek),	   koniecznie	   niesolone	   masło,	   systematycznie	  
zbieramy	   drewnianą	   łyżką	   tworzącą	   się	   na	   wierzchu	   pianę.	   Masło	   podgrzewamy	   tak	  
długo,	  aż	  piana	  przestanie	  się	  pojawiać.	  Masło	  przelewamy	  do	  pojemnika	  i	  ustawiamy	  na	  
pewien	  okres	  na	  ziemi.	  
Medycyna	  wschodnia	  podaje,	  że	  im	  starsze	  masło	  gee	  tym	  jest	  skuteczniejsze.	  Może	  być	  
przechowywane	  poza	  lodówką	  i	  zachowuje	  swoje	  właściwości	  nawet	  kilka	  lat.	  	  
Masło	  Gee	  mające	  ponad	  miesiąc	   idealnie	  nadaje	   się	  do	   celów	  zdrowotnych,	  może	  być	  
składnikiem	  wielu	  mikstur,	  maści	  i	  receptur:	  

-‐ skutecznie	  usuwa	  podrażnienia	  organów	  wewnętrznych;	  

-‐ leczy	  wszelkie	  choroby	  skóry;	  

-‐ pomaga	  w	  zaburzeniach	  umysłu;	  

-‐ leczy	  choroby	  weneryczne;	  

-‐ pomaga	  przy	  hemoroidach,	  anemii,	  ostrych	  stanach	  zapalnych	  oczu,	  uszu	  i	  zranieniach;	  

-‐ leczy	  gruźlicę	  i	  żółtaczkę;	  

-‐ łagodzi	  kaszel	  i	  uczucie	  duszności;	  

-‐ usuwa	  zmęczenie	  umysłu	  i	  ciała;	  

-‐ leczy	  narządy	  układu	  trawiennego;	  

-‐ pomaga	  w	  schorzeniach	  oczu;	  

-‐ pomaga	  na	  stan	  skóry,	  włosów	  i	  paznokci;	  
Masło	  kupione	  w	  sklepie	  nie	  nadaje	  się	  ponieważ	  jest	  w	  nim	  zawarta	  duża	  ilość	  chemii	   i	  
soli.	  Dlatego	  jeśli	  użyjesz	  i	  nie	  masz	  wiejskiego	  masła,	  zlewając	  do	  naczynia	  masło	  Gee,	  na	  
spodzie	  będziesz	  widzieć	  osad	  -‐	  to	  jest	  cała	  chemia	  zawarta	  w	  maśle,	  tego	  nie	  używaj.	  

SOKI NA ZDROWIE 
POR - oczyszcza ze złogów, pijemy 
1/3 szklanki na czczo przez 7 dni.  

SELER - liście selera, oczyszcza 
kości, działa przeciw reumatycznie, 
dawka: 2 razy dziennie po pó ł 
szklanki. 

CZEREŚNIE - oczyszcza i odtruwa 
organizm, 1 szklanka dziennie przez 2 
tygodnie.  

JABŁKA - odm ładza organizm, 
wzmacnia, oczyszcza i przeczyszcza. 
Z m n i e j s z a p o z i o m c u k r u i 
cholesterolu.



KUCHNIA NA ZDROWIE!     

ZUPY ODCHUDZAJĄCE 
Zupy mogą świetnie pomagać utrzymać naszą linię, najważniejsze, aby 
przygotować je ze świeżych warzyw i przyprawić ziołami. Jest wiele 
odmian zdrowych, pożywnych zup, poniżej prezentuję te, które świetnie 
smakują i są zdrowe. Oczywiście Ci którzy się odchudzają mogą 
zrezygnować z dodatku śmietany i mąki.  
!

Krem kokosowo - marchewkowy 
5 marchewek, 250 ml mleka kokosowego, chilli, cebula, 
ząbek czosnku, 1-2 gałązki mięty, olej sezamowy, garam 
masala, curry, kminek, mielona kolendra, sól, pieprz.  
Cebulę, czosnek obierz i posiekaj. Marchewki obierz, pokrój w 
plasterki, chilli przekrój na pół, usuń pestki i posiekaj. Rozgrzej 2 
łyżki oleju sezamowego, zeszklij cebulę  i czosnek, dołóż chilli, 
garam masala, smaż 2 minuty. Marchewki włóż do garnka, zalej 
mlekiem kokosowym, wrzuć zawartość patelni. dotuj 20 minut, aż 
warzywa będą miękkie. Zupę przestudź, zmiksuj na gładki krem. 
dopraw do smaku przyprawami, nalej do miseczek i ozdób 
listkami mięty.  

!
Krem z papryki 

4 żółte papryki, 2-3 cebule, olej, 50 ml białego wytrawnego 
wina, 3 łyżeczki bulionu, 100 ml śmietany kremówki, łyżka 
mąki, łyżka masła, sól, pieprz, opakowanie klusek śląskich 
(niekoniecznie), słoiczek zielonego pesto.  

Cebule obierz, posiekaj. Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne, 
pokrój w kostkę. rozgrzej 2 łyżki oleju na patelni, zeszklij cebule, 
dodaj papryki, smaż 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Wlej 
wino i 800 ml bulionu, doprowadź do wrzenia. gotuj zupę około 10 
minut, zupę przestudź i zmiksuj. Kluski śląskie ugotuj według 
przepisu, osącz. W środek każdej kluski połóż  odrobinę pesto. 
Masło rozgrzej na patelni, wsyp mąkę, zasmaż nie rumieniąc. 
Zasmażkę rozprowadzić śmietaną, wlać do zupy, dopraw ją do 
smaku, gotuj jeszcze 2 minuty. Zupę przelej na talerze, udekoruj 
kluskami z pesto.  

!
!

Krem z białych warzyw 
3 ziemniaki, pół kalafiora, cebula, 2 kalarepy, marchewka, 2 
pietruszki, 1/4 selera, por, pęczek natki, 2 gałązki tymianku, 
pół pęczka szczypiorku, 2 ząbki czosnku, łyżka masła, 100 ml 
śmietany, sól, pieprz.  
Ziemniaki obierz, umyj, pokrój w kostkę. Kalafior umyj, podziel na 
różyczki. Marchewkę, pietruszki, seler, kalarepy, obrać, opłukać i 
pokroić w kostkę. Por oczyścić, białą część pokroić w talarki. 
Natkę, szczypiorek i tymianek umyć i posiekać. 
Cebulę i czosnek obrać, posiekać, roztop masło, wrzuć je na 
patelnię, dodaj marchewkę, pietruszkę, seler i ziemniaki i smażyć 
5 minut. Warzywa zalewamy 1,5 litra wody, gotujemy 10 minut. 
Dokładamy tymianek, kalafior i kalarepę, gotujemy zupę 10 minut. 
Przestudzić, zmiksować, doprawić do smaku, dodać śmietanę, 
wymieszać, podgrzać, przelać na talerze i udekorować siekaną 
natką pietruszki i szczypiorkiem. 



KEFIR 	

Kefir jest produktem mleczarskim o najwyższych 
właściwościach odżywczych z grupy napojów 
fermentowanych. Pos iada w ła śc iwo śc i 
dietetyczne, wspomaga trawienie, rozkłada 
cukier mleczny - laktozę na lekkostrawne cukry 
proste i kwas mlekowy.  
Kefir posiada bakterie jogurtowe, które 
rozkładają część cukru mlecznego na kwas 
mlekowy. Dzięki temu posiada on delikatny 
posmak jogurtowy i sporą dawkę kwasu 
mlekowego, który ułatwia wchłanianie wapnia, 
zwalcza w jelitach bakterie gnilne.  
W procesie powstawania kefiru lekkostrawny 
cukier i komfortowe warunki rozwoju dla 
drożdży powodują wytwarzanie cennych dla 
zdrowia witamin z grupy B, np. kwasu 
foliowego.  
Kefir można spożywać jako napój chłodzący, 
świetnie zastępuje śmietanę w sałatkach i jogurt 
w koktajlach… Sprawdza się świetnie jako 
specyfik pielęgnujący urodę, pomaga w 
trawieniu… Ale nie powinno się z nim 
przesadzać, bo ma właściwości przeczyszczające.

PROPOLIS	
- niszczy i blokuje wszelkie drobnoustroje, 
bakterie, grzyby chorobotwórcze, wirusy i 
pierwotniaki;	

- zwalcza złośliwego, podstępnego gronkowca złocistego, a także 
towarzyszące mu pryszczykowate zapalenie jamy ustnej, czyli tzw. 
pleśniawki;	

- wzmacnia organizm w stanach osłabionej odporności, zmęczenia i 
wyczerpania, zwłaszcza w podeszłym wieku (w szklance letniej, 
przegotowanej wody rozpuść 1 łyżkę miodu z 20-40 kroplami wyciągu z 
propolisu i pić 3-4 razy dziennie). 	

- ma zdolność wychwytywania wolnych rodników, uszkadzających 
cząsteczki białka i DNA w organizmie, mogą one być przyczyną 
poważnych schorzeń np. choroby wrzodowej dwunastnicy, toksycznego 
uszkodzenia wątroby, samoistnej rozedmy płuc, reumatoidalnego 
zapalenia stawów, uszkodzenia struktury mózgu, miażdżycy.	

- hamuje wzrost komórek nowotworowych, zwłaszcza szyjki macicy, 
piersi, wątroby, czerniaka złośliwego, okrężnicy, nerek. 
Przeciwdziała rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych oraz 
zmniejsza skutki uboczne chemio i radioterapii.	

- poprawia strukturę anatomiczną i funkcjonowanie błony śluzowej 
żołądka, zmniejsza kwasowość żołądka. Pobudza aktywność grasicy.	

- pomaga w leczeniu nieżytów i chorób wrzodowych żołądka, jelit, 
dwunastnicy przewodu pokarmowego. Skuteczny jest przy nadkwasocie, 
wzdęciach, biegunkach, hemoroidach.	

- hamuje wydzielanie prostagladyn wywołujących ból.	
- działa znieczulająco na tętnicze ciśnienie krwi, uszczelnia 
naczynia włosowate, zapobiega miażdżycy.	

- wzmaga wydzielanie żółci.	
PASIEKA „LEŚNY DAR” JERZY SZYMANIAK 

09-119 SIEDLCE, CHODÓW, UL. SŁONECZNA 8 TEL. 502 933 751

TO	 JEST	 MIEJSCE	 	 
NA	 TWOJĄ	 REKLAMĘ



DIETA ANTYCHOLESTEROLOWA 
!
Dieta polega przede wszystkim na wyeliminowaniu 
produktów bogatych w cholesterol i poprzez jednoczesne 
dostarczenie składników, które podnoszą poziom dobrego 
cholesterolu (HDL). !
J a d ł o s p i s p o w i n i e n p r z y p o m i n a ć d i e t ę 
śródziemnomorską, zaleca się więc spożywanie ryb, 
warzyw i owoców oraz zastąpienie t łuszczów 
zwierzęcych roślinnymi, czyli olejami z pierwszego 
tłoczenia. Jedz dużo czosnku, ziół, pomidorów, cukier 
zastąp miodem, zacznij używać stewii lub cukru 
brązowego nierafinowanego. Stosuj sól morską.  !
Powinno zrezygnować się z czerwonego, tłustego mięsa, 
wędlin, boczków, podrobów, pasztetów, masła, smalcu i 
słoniny. Pełnotłuste mleko i jego przetwory zastąp 
produktami z niższą zawartością tłuszczu. !
Ogranicz jajka do 2-3 tygodniowo, niewskazane są też 
bułki i pieczywo pszenne, tostowe - zamień je na 
pełnoziarniste, żytnie, orkiszowe…  !
Do produktów, których należy również unikać można 
zaliczyć chipsy, frytki, produkty smażone w głębokim 
tłuszczu, słodycze zawierające dużą ilość tłuszczów 
cukierniczych, również lody, desery, galaretki itp.  !
I najważniejsze - aby nasze żyły były sprawne potrzebny 
jest im ruch, dlatego uprawiam umiarkowany sport np. 
spacery, nordic walking, pływanie, bieganie, rower… W 
zdrowym ciele - zdrowy duch !!! 

OGŁOSZENIA	  *	  REKLAMY	  MODUŁOWE	  *	  
BANERY	  REKLAMOWE	  *	  ARTYKUŁY	  

JEŚLI	  MASZ	  OCHOTĘ	  ZAREKLAMOWAĆ	  SIĘ	  W	  NASZYM	    
”EZO	  BIULETYNIE	  OGRODU	  NADZIEI”	  	  	  

skontaktuj	  się	  z	  nami:	  ezobiuletyn@gmail.com 

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 :)

NADMIERNE POCENIE SIĘ 
Po łyżeczce ziela krwawnika, liści orzecha włoskiego, 
liści szałwii i liści melisy - zaparz w 3/4 litrze wrzątku. 
Odtaw na 15 minut pod przykryciem, pij ten napar 3 
razy dziennie po szklance, po jedzeniu. 
!
Łyżeczkę liści malin zaparz w szklance wrzątku, 
zaparzaj 15 minut po przykryciem, pij 3 razy dziennie 
po szklance naparu po jedzeniu.  
!
Pij 3 razy dziennie herbatkę z szałwii, 1 łyżeczkę ziela 
zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 15 minut pod 
przykryciem, pij 3 razy dziennie po szklance, po 
jedzeniu. Dla poprawy smaku możesz dodać odrobinę 
miodu. Kuracja trwa miesiąc. 



AROMATERAPIA 
pomaga walczyć ze stresem	  

 
Olejki eteryczne z powodzeniem można stosować na wszelkie problemy 
związane ze stresem︙ Wystarczy 2-3 krople odpowiedniego aromatu nalać 
do kominka do aromaterapii i w zaciszu domowego ogniska można 
delektować się pięknymi zapachami, które ukoją nasze nerwy, wyciszą 
emocje i pobudzą w nas te pozytywne. 


Jednak, aby aromaterapia nam nie zaszkodziła, pamiętajmy, że z olejkami 
nie wolno przesadzać, bo można je przedawkować! Poniżej prezentujemy 
spis powszechnie znanych olejków, wybierz ten, który przypadnie Ci do 
gustu i stosuj w razie potrzeby.  
!

DEPRESJA

BERGAMOTA, GERANIUM, WANILIA, LAWENDA, PACZULI, SZAŁWIA 

MUSZKATOŁOWA, YLANG, HYZOP, OPIUM


!
GNIEW


RÓŻA, RUMIANEK YLANG, CYTRYNA, SZAŁWIA, MAJERANEK


!
LĘK


KOKOS, DRZEWO SANDAŁOWE, KADZIDŁO, LAWENDA, GOŹDZIK


!
NERWOWOŚĆ


BAZYLIA, SOSNA, BERGAMOTA, SANDAŁ, GERANIUM, LAWENDA, 
NEROLI


NIEPOKÓJ

BAZYLIA, BERGAMOTA, GERANIUM, LAWENDA, OPIUM, RÓŻA, 

FIOŁEK, WANILIA, EUKALIPTUS


!
OBRAŹLIWOŚĆ


RÓŻA, NEROLI, OPIUM, LAWENDA, SANDAŁ, KOKOS


!
ROZDRAŻNIENIE


LAWENDA, RÓŻA, FIOŁEK, YLANG, CYTRYNA, WANILIA


!
SŁABA PAMIĘĆ


BAZYLIA, ROZMARYN, SZAŁWIA, SOSNA, MAJERANEK


!
SMUTEK


RUMIANEK, RÓŻA, SANDAŁ, LAWENDA, BAZYLIA, 


!
STRES


BERGAMOTA, GERANIUM, SANDAŁ, 
LAWENDA, KADZIDŁO, RÓŻA, MIĘTA


!
ZMĘCZENIE


BAZYLIA, BERGAMOTA, SOSNA, 
ŚWIERK, CYTRYNA, GRAPEFRUIT, 

ROZMARYN, MAJERANEK, EUKALIPTUS, 
JAŁOWIEC, MIĘTA, POMARAŃCZA, 

ROZMARYN



Pij wodę z cytryną !

Cytryna już w starożytnej Grecji i Rzymie uchodziła za symbol 
zdrowia i piękna. Należy do owoców bogatych w witaminy, sok ze 
100 gr cytryny zawiera 70 g wit. C, a tyle wynosi dzienne 
zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka. Cytryna ma wiele 
odmian, jej zalety cenione są w medycynie naturalnej tak samo jak 
marchew, kapusta, czosnek czy imbir. Chociaż cytryna w ustach jest 
kwaśna, to w żołądku jest zasadowa, więc nie szkodzi tym, którzy 
mają nadkwasotę. 


Cytryna ma szeroki wachlarz zastosowań dla zdrowia︙ Wywar z 
całego owocu świetnie sprawdza się przy likwidowaniu 
pasożytów, pij go przez 5 dni rano i wieczorem. 

Jak również pijąc na czczo napój z cytryny można uratować 
przekrwioną wątrobę - wieczorem zalej wrzącą wodą 3 
pokrojone cytryny) wypij napój na czczo. 

Na owsiki zmiażdż nasiona cytryny, dodaj miód i zjadaj 
codziennie rano na czczo. 

Aby wzmocnić serce, wystarczy całą zamrożoną cytrynę zetrzeć 
na tarce, zalać w dzbanku wrzątkiem, dodać odrobinę miodu i 
imbiru i pić przez cały dzień po kilka łyków napoju przez kilka 
tygodni. Obniża się tym samym poziom cholesterolu i cukru we 
krwi.  

Na gorączkę, krwotoki, nerwobóle, stres, biegunkę, wymioty, 
nudności i problemy z trawieniem - pokrój cytrynę w plasterki, 
dodaj pół szklanki lekko posłodzonej wody i wypij. 

Cytrynę przed spożyciem zawsze należy parzyć wrzątkiem, 
ponieważ, aby miała piękny kolor hurtownicy gazując je etylenem 
bądź acetylenem. Cytryna może być spożywana jako życiodajny 
napój, silniejsze właściwości ma, kiedy ją zamrozimy całą ze skórką, 
a po wyjęciu z zamrażalnika zetrzemy na tarce, zalewając wodą. 


Wodę z cytryną najlepiej jest pić na czczo, najsilniej działa jeśli 
jest to wrzątek. Można dla poprawy smaku dodać odrobinę miodu, 
ale działanie  kuracji znacznie zmniejsza się.


!
Korzyści płynące z picia wody z cytryną:


- oczyszcza organizm z toksyn 


- wzmacnia układ odpornościowy


- wyrównuje pH


- łagodzi wszelkie bóle np. głowy, zębów, stawów︙


- leczy wszelkie infekcje


- wzmacnia serce i oczyszcza naczynia krwionośne


- rozgrzewa, dodaje energii i wigoru


- działa przeciw-nowotworowo


- ułatwia oddychanie


- zmniejsza gorączkę


- oczyszcza krew


- pomaga w trawieniu, oczyszcza narządy ze śluzu


- zmniejsza zmarszczki i działa korzystnie na wygląd


- pomaga schudnąć, poprawia trawienie


- wyrównuje poziom kwasów żołądkowych


- oczyszcza nerki


- energetyzuje całe ciało


- likwiduje wszelkie bakterie, wirusy, grzybice


- dotlenia i nawadnia ciało


- korzystnie wpływa na zmysły i układ nerwowy (zapach i 
aromat cytryny w aromaterapii)



METODY ZNANE I NIEZNANE: Metoda leczenia raka Mikołaja Wiktorowicza Szewczenki
Pod koniec lat 80-tych głośno stało się o metodzie leczenia raka mieszanką spirytusu i oleju. 
Recepta ta przekazywana była z ust do ust i przypisywano jej zaiste czarodziejskie 
właściwości, a jej propagatorem jest Mikołaj Wiktorowicz Szewczenko. !
Istota metody. Przepis, dawkowanie i zasady zażywania lekarstwa 
Według słów samego Mikołaja Wiktorowicza nie jest on odkrywcą i twórcą tej metody – recepta 
znana jest od niepamiętnych czasów, i teraz nie da się ustalić, kto jako pierwszy postanowił 
wykorzystać ją w chorobach onkologicznych. Wiadomo, że na wsiach Północy Rosji mieszankę 
taką dawano ludziom osłabionym przebytymi chorobami w celu zwiększenia „siły życiowej”. !
Zasługą Szewczenki jest opracowanie ścisłych proporcji, algorytmu stosowania mieszanki, 
zaleceń dotyczących żywienia i spożywania innych lekarstw w czasie leczenia, a także 
uzasadnienie wyboru właśnie oleju słonecznikowego. !
W medycynie ludowej proporcje mieszanki różnią się podobnie jak rodzaje stosowanego oleju. 
Chociaż większość recept radzi korzystać z oleju słonecznikowego, to istnieją warianty z oliwą 
z oliwek oraz z olejem lnianym. Różne rady daje się także co do wyboru alkoholowego 
składnika lekarstwa – zazwyczaj jest to wódka, niekiedy spirytus, ale spotykam niekiedy 
recepty, w których z olejem zaleca się mieszać wino, na przykład Kagor.  !
Po opublikowaniu przez Mikołaja Wiktorowicza jego metody praktycznie natychmiast pojawiły 
się wydania z jej modyfikacjami i „ulepszeniami”, w których nawet zalecano zastępowanie 
jednych komponentów innymi. W jednej takiej publikacji proponuje się nawet zastąpić 
spirytus... wodą utlenioną. !
Lecz sam Mikołaj Wiktorowicz bardzo jednoznacznie odnosi się do wyboru komponentów 
mieszanki i ich proporcji, uważając, że żadne inne warianty nie będą działać. Oto jak wygląda 
recepta i metoda stosowania mieszanki oleju z wódką według zaleceń Szewczenki. 
Bierze się 30 - 40 ml nierafinowanego (to bardzo ważne!) oleju słonecznikowego i 
taką samą ilość 40% spirytusu lub dobrej jakościowo wódki. W granicach 
zalecanych liczb (30 - 40 ml) ilość oleju i spirytusu można zmieniać, lecz 
proporcja zawsze powinna pozostawać 1:1 (na przykład 35 ml oleju i 35 ml 
wódki).  !
Mieszankę wlewa się do słoiczka, zakręca się i porządnie wstrząsa przez 2-3 
minuty. Potem od razu całą objętość mieszanki wypija się (w przypadkach, kiedy 
nie ma możliwości przygotowania mieszanki 3x dziennie – jest się w pracy lub w 
podróży – można wcześniej wlać do kilku słoiczków olej i wódkę, lecz wstrząsać 
mieszankę należy bezpośrednio przed spożyciem). !

Pić ten specyfik należy 3 x dziennie 15-20 minut przed jedzeniem. Rano należy przyjmować 
mieszankę absolutnie na czczo – nawet nie wolno pić wody. Autor zaleca przyjmowanie tego 
lekarstwa w równych odstępach czasu starając się nie odstępować od codziennego trybu. 
  

Schemat cyklu leczenia 
10 dni – pić mieszankę; 
5 dni – przerwa; 
10 dni – pić mieszankę; 
5 dni – przerwa; 
10 dni – pić mieszankę; 
14 dni – przerwa. !

Dalej cykl należy kontynuować do pełnego wyleczenia. Szewczenko radzi nawet przy 
ewidentnej poprawie stanu i przekonaniu o wyzdrowieniu w żadnym wypadku nie 
zaprzestawać spożywania mieszanki. Lekarstwo należy pić co najmniej przez 2 lata. Nie 
istnieje jednak ograniczenie i pić ją można według słów samego autora, choćby 20 lat. 
Uprzedza on przy tym, że nie wolno zmieniać podanego przez niego schematu leczenia. Dawki 
nie powinny wykraczać poza wyznaczone granice, a czas trwania przyjmowania i przerw w 
leczeniu powinien być obowiązkowo przestrzegany. !
Jednocześnie autor proponuje również metodę w wersji light. Wariant ten zalecany jest dla 
tych, którzy mają jakiekolwiek nowotwory, w tym również łagodne, w przypadkach kiedy rak 
został wyleczony metodami tradycyjnymi (naświetlaniem, chemioterapią lub zabiegiem 
chirurgicznym), a także wszystkim, którymi owładnęły dolegliwości niepoddające się leczeniu. 
Dawka i proporcje w tym wariancie zostają zachowane, zmienia się tylko ilość dawek: 1-2 x 
dziennie. 
Czas trwania leczenia jest nieograniczony, ale Mikołaj Wiktorowicz zwraca uwagę, że 
przyjmowanie mieszanki powinno trwać jednak co najmniej 7-8 miesięcy. Rzecz w tym, że 
lekarstwo sprzyja „rozmiękczeniu” guza, związek między poszczególnymi jego komórkami staje 
się słabszy. Jeśli zażywasz tę miksturę przez długi czas, to w końcu wszystkie komórki rakowe 
giną. Jeśli zaś przerywasz przyjmowanie mieszanki, to w związku ze słabymi wiązaniami 
komórki, te mogą odrywać się od guza i rozprzestrzeniać wraz z krwią po całym organizmie, 
tym samym przyspieszając rozwój choroby, przerzuty do innych narządów i tkanek.  !
Jeśli nie jesteście pewni, że zdołacie pić mieszankę przez długi czas, to lepiej wcale nie 
zaczynajcie jej zażywania, szczególnie w celach profilaktycznych. Nie ma przecież 
żadnej gwarancji, że w Waszym organizmie nie utaił się niewielki nowotwór, który na 
razie nie daje o sobie znać i powoli się rozwija. Bez leczenia proces ten może trwać lata, 
a po przerwaniu leczenia mieszanką oleju z wódką rak może się rozwinąć znacznie 
szybciej.



Możliwe efekty uboczne 
 Szewczenko wskazuje, że początkowo po zażyciu lekarstwa mogą pojawić się pewne 
nieprzyjemne objawy, które z czasem mijają. Na przykład mogą nasilić się bóle w porażonych 
narządach, które potem zmniejszają się. Jest to związane z silnym oddziaływaniem lekarstwa 
na guzy. Z tego samego powodu po pewnym czasie może pojawić się krwawienie z 
rozpadających się guzów. W tym przypadku dopuszcza się przyjmowanie przez jakiś czas 
środków powstrzymujących krwawienie, ale nie należy z nimi przesadzać. Przerywać leczenia 
olejem z wódką w żadnym wypadku nie wolno! !
Inne nieprzyjemne reakcje związane są z przewodem pokarmowym i one również stopniowo 
sprowadzają się do zera. Na przykład pojawia się luźny stolec, ale nie należy przyjmować 
preparatów antybiegunkowych, ponieważ niektóre z nich zawierają substancje dysponujące 
efektem narkotycznym. Uzbrójcie się cierpliwość, a stolec stopniowo się unormuje. !
W celu zapobieżenia mdłościom (przecież dla wielu ludzi picie oleju jest trudne i nieprzyjemne) 
można po zażyciu lekarstwa ssać cytrynę lub przedtem schłodzić lekarstwo w lodówce. Apetyt 
również może się pogorszyć, ponieważ olej i wódka są bardzo kaloryczne same w sobie i 
oprócz tego wydłużają czas trawienia pokarmu. !
Z innych efektów ubocznych można odnotować ogólne osłabienie, przyspieszoną akcję serca, 
obrzęki i wysypkę. Lecz autor stanowczo radzi w żadnym wypadku nie przerywać zażywania 
lekarstwa, ponieważ wszystkie te objawy związane są jedynie z tym, że w organizmie 
przebiega proces normalizacji, zdrowienia. Stopniowo wszystkie te nieprzyjemne objawy 
powinny minąć. Nie warto bać się takich objawów, a rezygnacja z leczenia jak twierdzi 
Szewczenko równa się śmierci. 
  
  
Zakazy w czasie leczenia 
Szewczenko nie ustalił po prostu dokładnej dawki i zasad zażywania, lecz również opracował 
zalecenia optymalizujące metodę, które przede wszystkim dotyczą żywienia i łączenia z innymi 
lekarstwami i zabiegami. !
Najpierw kilka słów o zakazach. Powtarzamy jeszcze raz: zabrania się przerywania leczenia 
przed pełnym wyzdrowieniem. Autor twierdzi, że jeśli zatrzymamy się wcześniej, to cały efekt 
leczenia zostanie zaprzepaszczony. Leczyć się należy do zwycięskiego końca, nie oglądając 
się na nic. 
Przy zastosowaniu tej metody nie wolno stosować jakichkolwiek innych środków i sposobów 
leczenia zarówno tradycyjnych (chemioterapia, radioterapia), jak i ludowych, alternatywnych. 
Zabrania się zażywania jakichkolwiek preparatów przeciwnowotworowych: farmaceutycznych i 
ziołowych (również suplementów diety, ASD, wody utlenionej itp.). 
Nie wolno stosować środków homeopatycznych, przechodzić cyklów leczenia akupunkturą, 
hirudoterapią [leczenie pijawkami], urynoterapią. Stanowczo zabroniona jest gimnastyka 

oddechowa według jakiegokolwiek systemu, ponieważ w połączeniu z przyjmowaniem 
mieszanki wódki i oleju rezultaty mogą być nieprzewidywalne. 
Nie wolno stosować żadnych zabiegów termicznych.  !
Rzecz w tym, że niektórzy propagatorzy nietradycyjnego leczenia raka usłyszawszy, że istnieje 
hipertermiczna metoda leczenia raka, mechanicznie ją przerobili, zalecając niemal codzienne 
ogrzewanie w saunie suchej lub parowej, mimo, że hipertermia nie ma z tym nic wspólnego. 
Szewczenko zaleca wykluczenie wszelkich zabiegów związanych z cieplnym oddziaływaniem 
na organizm: sauny, kąpiele, naprzemienne prysznice, kompresy, a także oblewanie zimną 
wodą i praktyki „morsów”. !
Kategorycznie zabronione są głodówki: nie tylko jako metoda leczenia, ale jakiekolwiek. 15-20 
minut po zażyciu lekarstwa koniecznie należy coś zjeść i dopiero wówczas można cokolwiek 
pić. Głodówki profilaktyczne według jakiegokolwiek systemu są niedopuszczalne. !
Z lekarstw niebędących bezpośrednio środkami przeciwrakowymi należy wykluczyć wszystkie 
preparaty narkotyczne, immunostymulatory, preparaty zawierające wapń i żelazo, 
biostymulatory i interferon. W skrajnym przypadku można zażywać lekkie środki 
przeciwbólowe, uspokajające, moczopędne, środki na serce, niezawierające wyżej 
wymienionych komponentów. !
Autor kategorycznie zabrania ludziom stosującym tę metodę korzystać z usług uzdrowicieli 
stosujących oddziaływanie energetyczne i okultystyczne. W tym wypadku uzasadnienie nie jest 
naukowe ani medyczne, tylko religijne – „ich leczenie nie pochodzi od Boga”. !
O ile w różnych publikacjach dopuszcza się stosowanie w połączeniu z zażywaniem mieszanki 
oleju i wódki niektórych urządzeń, na przykład „żyrandola Czyżewskiego”, to obecnie Mikołaj 
Wiktorowicz nie radzi stosowania podobnych przyborów, ponieważ odkryto wobec nich 
przeciwwskazania. !
W czasie leczenia dobrze jest rzucić palenie i nadmierne picie 
alkoholu. Zakłada się, że samo stosowanie lekarstwa pomaga 
ludziom pozbyć się tych szkodliwych nawyków. !
Oznacza to, że pod względem zakazów metoda oleju 
z wódką przewiduje monopol – tylko ten sposób i 
niczego więcej! Oczywiście autor obwarowuje 
leczenie wieloma zakazami, ale właśnie ścisłe 
ograniczenia wywołują dużą część negatywnych 
opinii ze strony lekarzy i zwolenników innych metod 
leczenia.



Żywienie i leczenie 
Jakie zalecenia daje autor w kwestii odżywiania się w czasie leczenia? Żadnych ścisłych zakazów 
żywieniowych nie ma, lecz zachowanie podstawowej diety może znacznie poprawić stan chorego i 
zwiększyć skuteczność leczenia. 
Tak więc przede wszystkim należy ograniczyć słodycze, w tym zmniejszyć spożycie słodkich produktów 
naturalnych – miodu, owoców, jagód. Nie wolno również wprowadzać dożylnie glukozy (co robi się przy 
niektórych chorobach). Trzeba unikać potraw tłustych, mlecznych (również z kwaśnego mleka) i mięsa. 
Nie znaczy to, że należy je całkowicie wykluczyć tylko ograniczyć: dieta znacznie poprawi skuteczność 
leczenia. 
Pić można wodę, herbatę, zioła, jeśli nie stosuje się ich regularnie w charakterze lekarstwa. Dobrze jest 
pić napar z dzikiej róży. Kawę i kakao najlepiej wykluczyć. Ponieważ terapia sokowa również jest 
środkiem leczniczym, to spożycie soków, szczególnie słodkich i w dużych ilościach, może zaszkodzić. 
Nie wolno spożywać wody mineralnej, ponieważ zawiera sole wapnia (wapń Szewczenko uważa za 
jedną z substancji stymulujących rozwój raka). 
Kategorycznie zabronione są wszelkie napoje gazowane – toniki, cole, lemoniady i inne. 
W zasadzie jak widać, wszystkie zalecenia dotyczące odżywiania są bardzo rozsądne. Chory człowiek 
rzeczywiście powinien ograniczyć ciężkostrawne pokarmy, nie nadużywać cukru i szkodliwych produktów 
zawierających sztuczne dodatki. Faktem jest, że w zaleceniach istnieją sporne miejsca: na przykład 
ograniczenie produktów z kwaśnego mleka. 
Albo na przykład taki fakt: autor radzi zamiast cukru wykorzystywać niskokaloryczne zamienniki: 
sacharynę, aspartam, cyklamat, dając im pierwszeństwo przed ksylitolem i sorbitolem. Jednocześnie 
wiadomo, że syntetyczne słodziki do chwili obecnej podejrzewane są o kancerogenność. Niektórzy 
uczeni uważają, że wywołują one skrajnie negatywne oddziaływanie na organizm. W Europie i USA 
wciąż wynikają afery związane z tymi preparatami. Dlatego wydaje się, że mimo swej niskiej 
kaloryczności substancje te są o wiele bardziej niebezpieczne niż ksylitol, albo sorbitol, wytwarzane z 
surowców naturalnych. Zresztą podobnie o szkodliwym działaniu zamienników cukru można przeczytać 
w książce Olgi Afanasiewej pod tytu łem „Produkty żywnościowe: pożyteczne czy 
niebezpieczne?” (Wydawnictwo Vektor, 2007). 
  

  
Podstawowe zalety metody 
Większość lekarzy kategorycznie się nie zgadza z opisaną 
metodą, a potwierdzeń naukowych lub kategorycznego 
podważenia metody po dziś dzień brak. 
Mikołaj Wiktorowicz wskazuje, że po pierwsze lekarstwo to 
można polecać ludziom w każdym wieku, nawet 
najmłodszym dzieciom. Należy przy tym brać poprawkę na 
wagę dziecka. Jeśli waży ono mniej niż 50 kg, to dawkę 
należy dobrać na zasadzie: 0,6 ml oleju + 0,6 ml wódki na 
każdy kilogram masy ciała. Wszyscy inni mogą pić 
mieszankę w zwykłej „dorosłej” dawce. 
Po drugie, lekarstwo można zażywać będąc w każdym 
stanie, mając dowolną konstytucję i przy wszelkich 
towarzyszących chorobach. Autor uważa, że leczyć się tą 
metodą mogą nawet kobiety w ciąży. 
Dawka lekarstwa i sposób przyjmowania dla wszystkich są 
jednakowe (z uwzględnieniem tego, co napisano powyżej 

odnośnie małych dzieci), przed rozpoczęciem cyklu leczenia nie trzeba w żaden dodatkowy sposób się 
przygotowywać, ani nie są wymagane żadne zabiegi oczyszczające. Można stopniowo zwiększać dawkę 
(początkowo pić po 30 ml, a następnie po 40 ml), ale nie jest to konieczne. To znaczy, że metoda nie 
przewiduje żadnego podejścia indywidualnego. 
Po trzecie, działanie lekarstwa jest uniwersalne. Ono nie tylko hamuje wzrost nowotworu i niszczy go, 
lecz oprócz tego normuje przemianę materii, polepsza czynność układu sercowo-naczyniowego oraz 
właściwości krwi, uzdrawia wszystkie narządy i tkanki, odmładza komórki i cały organizm, spowalnia 
proces starzenia. Dodatkowo ma miejsce oczyszczenie organizmu, zniszczenie szkodliwej mikroflory i 
pasożytów. 
Krótko mówiąc lekarstwo pomaga na wszystko! (Zaznaczmy, że jest to opinia autora metody i jego 
„wyznawców”, a nie potwierdzony eksperymentalnie i naukowo fakt). 
Przypominamy, że osiągnięcie wszystkich tych efektów możliwe jest jedynie przy prawidłowym 
stosowaniu metody. Nie wolno łączyć lekarstwa z innymi metodami leczenia, nie wolno przerywać 
leczenia ani naruszać zaleceń. To bardzo ważne. 
  
  
Przyczyny raka i innych dolegliwości 
Od razu zastrzegamy: o tym jak działa mieszanka oleju słonecznikowego i wódki na guz 
złośliwy na razie mówi jedynie Szewczenko. Biochemicy i lekarzy onkolodzy żadnych 
badań nie prowadzili z góry uznając tę metodę za kolejną sensację niezasługującą na 
szczególną uwagę. Tak więc wszelka informacja opiera się jedynie na słowach samego 
autora metody. Oficjalna medycyna póki co milczy, chociaż mamy nadzieję, że ktoś z 
uczonych metodami eksperymentalnymi potwierdzi lub podważy badania Mikołaja 
Wiktorowicza. 
Za przyczynę większości zachorowań, w tym raka, autor uważa zaburzenie przemiany tlenowej 
w organizmie. Należy powiedzieć, że idea skrajnie negatywnego wpływu wolnych rodników na 
organizm człowieka zajmuje umysły uczonych od kilku dziesięcioleci. W charakterze środka na 
reakcję wolnorodnikowego utleniania wykorzystuje się lekarstwa i suplementy diety zawierające 
antyoksydanty – substancje zapobiegające tym reakcjom.  
Ostatnimi czasy pojawia się jednak coraz więcej publikacji, w których mówi się, że takie 
pojmowanie problemu jest zbyt jednostronne i obarczanie winą za wszystko wolnych rodników 
jest co najmniej nierozsądne. !
Zdaniem Szewczenki dużą rolę w niewłaściwym rozdysponowaniu tlenu w organizmie, czyli w 
nadmiernej koncentracji tlenu w jednych miejscach i niedoborze w innych, odgrywają jony 
wapnia. Są one głównym katalizatorem reakcji utleniania komórek. Wapń wymywany jest z 
kości i dostaje się do krwiobiegu, co prowadzi do rozwoju miażdżycy. Właśnie z tym związany 
jest zakaz przyjmowania preparatów wapnia w czasie leczenia niniejszą metodą, tym samym 
uzasadnia się ograniczenie spożycia produktów mlecznych, które jak wiadomo, są 
podstawowym źródłem wapnia dla człowieka. 
W efekcie zaburzenia wymiany tlenowej w organizmie pojedyncze komórki w wyniku ciągłego 
niedoboru tego ważnego dla życia pierwiastka mogą stawać się rakowe. Przy tym same one nie 
wymagają dużej ilości tlenu, tylko żyją dzięki energii i substancjom odżywczym, które 
„zabierają” u innych, zdrowych, komórek. Wraz ze zwiększeniem ilości komórek rakowych 
organizm odczuwa coraz większy niedobór energii, co właśnie prowadzi do jego śmierci.



Dlaczego właśnie olej słonecznikowy? 
 Wybór w charakterze podstawowego składnika oleju słonecznikowego związany jest z jego 
składem chemicznym. Wszystkie oleje roślinne zawierają znaczną ilość nienasyconych, 
biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych, które uczestniczą w wielu procesach 
biologicznych w organizmie człowieka, w tym w budowie błon komórkowych i w reakcjach 
utleniania.  
Największą aktywnością biologiczną dysponuje kwas linolowy i arachidonowy, a właśnie w 
nierafinowanym oleju słonecznikowym ich zawartość jest optymalna. Dokładniej, zawiera on 
dużo kwasu linolowego, z którego w rezultacie przemiany materii w organizmie powstaje kwas 
arachidonowy. 
Wszystkie pozostałe oleje roślinne nie odpowiadają koniecznym wymaganiom. W oliwie z 
oliwek, na przykład, zbyt wiele jest kwasu oleinowego (prawie 85%). On również należy do 
nienasyconych kwasów, lecz swymi właściwościami ustępuje linolowemu. Olej lniany zawiera 
kwas linolenowy (około 50%), który hamuje powstawanie kwasu arachidonowego z linolowego. 
Pozostałe oleje roślinne (bawełniany, palmowy) zawierają dużą ilość nasyconych kwasów 
tłuszczowych. 
Oprócz nienasyconych kwasów tłuszczowych w oleju słonecznikowym zawarta jest substancja 
alfa - tokoferol należąca do antyoksydantów. 
I w końcu, dodatkową zaletą nierafinowanego oleju słonecznikowego jest to, iż jest on tani, 
rzadko się go podrabia i wytwarzany jest praktycznie wszędzie według tej samej technologii. 
Oto jakie rodzaje oleju słonecznikowego są dostępne na rynku: 
Nierafinowany (nieoczyszczony) olej po wytłoczeniu z pestek słonecznika przecedza się tylko 
w celu usunięcia twardych domieszek, przy czym zachowuje on ciemną barwę i silny aromat. 
W osadzie, który wytrąca się w oleju podczas przechowywania, zawarta jest większość 
wartościowych biologicznie substancji – fosfolipidów. Główną wadą takiego oleju jest to, że 
dość szybko się psuje (w porównaniu z innymi rodzajami) i nabiera gorzkiego posmaku. Nie 
wolno używać gorzkawego oleju. 
Kolejnym etapem oczyszczenia jest hydratacja, podczas której olej poddawany jest działaniu 
gorącej wody lub pary. Fosfolipidy zostają usunięte, olej przybiera jaśniejszy odcień i nie 
powstaje praktycznie osad. Podczas rafinowania oleju przy pomocy wodorotlenku sodu usuwa 
się z niego wolne kwasy. Olej staje się przezroczysty, lecz specyficzny aromat zostaje 
zachowany. I w końcu najbardziej „martwy” olej – rafinowany, dezodorowany, z którego przy 
pomocy specjalnych technologii usuwa się substancje zapachowe. Taki olej nadaje się do 
smażenia, ponieważ nie zawiera żadnego własnego smaku, lecz jego wartość biologiczna 
również jest minimalna. 
Zresztą niekiedy na butelkach z olejem rafinowanym można ujrzeć jaskrawy napis: „Nie 
zawiera cholesterolu”. Przy tym można pomyśleć jakoby rzekomo właśnie w tym rodzaju oleju 
komponenty szkodliwe były usuwane. Nic podobnego. Cholesterol w oleju roślinnym nie 
występuje z zasady! Same ataki na tę substancję w większości są wymyślone: bez 
cholesterolu człowiek nie jest w stanie żyć, podobnie jak bez węglowodanów czy białek. 
Kwestia tylko w rozsądnym jego ograniczeniu, a nie w wykluczeniu. Żywienie bez 
cholesterolowe jest nadzwyczaj niebezpieczne dla zdrowia. 
Tak więc w celu wykorzystania w charakterze składnika nadaje się jedynie świeży 
nierafinowany olej roślinny. Przy czym jak zauważa Mikołaj Wiktorowicz efekt można osiągnąć 

jedynie w połączeniu oleju z wódką. Sam w sobie olej żadnego skutku na guz rakowy nie 
wywrze (zresztą wódka bez oleju niczego oprócz szkody wątrobie również nie przyniesie). !
Jak działa lekarstwo? 
Po wstrząśnięciu powstaje emulsja, w której olej występuje jako kropelki rozpuszczone w 
wódce. Jedynie w takiej postaci może on w pełni wchłonąć się w ścianki jelita cienkiego. Przy 
tym substancje zawarte w oleju zapobiegają szybkiemu utlenieniu spirytusu przez komórki 
wątroby i przekształceniu go w acetaldehyd wywołujący toksyczny wpływ na organizm. Jest 
praktycznie rzeczą niemożliwą, by wpaść w nałóg alkoholowy zażywając wódkę zmieszaną z 
olejem. 
Poza tym spirytus obniża wytwarzanie hormonów stresowych i odpowiednio, zmniejsza 
wydzielanie jonów wapnia do krwi. Zapobiega również przekształceniu glikogenu zawartego w 
wątrobie w glukozę co sprzyja mniejszemu utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych w 
wątrobie (dzięki obniżonej aktywności wątroby). W rezultacie powstają kompleksy 
uwodnionych nadtlenków kwasów tłuszczowych dysponujących zdolnością łatwego 
przyłączania i oddawania molekuły tlenu. Z krwią kompleksy te dostarczają tlen do komórek 
odczuwających niedotlenienie. 
W komórkach rakowych zachodzi reakcja wolnorodnikowego utleniania, do której 
zaangażowane zostaje wiele molekuł tlenu. Przy tym w komórkach rozwija się jego niedobór 
(hipoksja). Komórki te odczuwają zwiększone zapotrzebowanie na tlen, energię i budulec. 
Organizm przy tym kieruje do nowotworu wszystkie swe zasoby, pogłębiając tym samym 
sytuację – guz rośnie, a jego potrzeby rosną jeszcze bardziej. 
Przy spożywaniu mieszanki powstają kompleksy uwodnionych nadtlenków kwasów 
tłuszczowych, które natychmiast wyruszają, by uzupełnić niedobór w komórkach 
nowotworowych, a te przyjmują je z „otwartymi ramionami”. Przy tym w procesie reakcji 
utleniania, z molekuł oleju i spirytusu powstają aniony octanowe hamujące efektywność 
enzymów koniecznych do zachodzących w komórce reakcji chemicznych.  
Ponieważ aktywność procesów zachodzących w komórkach rakowych jest dziesiątki razy 
wyższa niż w normalnych zdrowych komórkach, to po prostu nie nadążają one pozbyć się tych 
anionów, które wciąż w nich się gromadzą. Komórka usiłuje zaangażować inne mechanizmy, 
by otrzymać energię, ale i tutaj molekuły kwasów tłuszczowych i spirytusu przeszkadzają 
temu.  
W rezultacie mówiąc obrazowo komórka rakowa spala się w wyniku swojej zachłanności, 
ponieważ wciąż wymaga coraz to nowych dostaw molekuł uwodnionego nadtlenku 
nasyconych kwasów tłuszczowych, usiłując wyrwać się z zaklętego kręgu. 
Przy stałym zażywaniu mieszanki nowotwór stopniowo ginie podobnie jak wszystkie niezdrowe 
komórki. Lekarstwo pomaga organizmowi pozbyć się produktów rozkładu – jak już 
wspomniano, zdaniem Szewczenki mieszanka dysponuje silnym efektem oczyszczającym. 
Tak oto pokrótce wygląda zasada oddziaływania lekarstwa na nowotwory złośliwe. W swoich 
publikacjach Mikołaj Wiktorowicz przytacza również wzory chemiczne potwierdzające tę teorię, 
lecz biochemicy – a to ich działka – na razie nie reagują w żaden sposób na te argumenty. !
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Z PSYCHOLOGIĄ NA CO DZIEŃ…

PORADY JAK ZACHOWAĆ ENERGIĘ PSYCHICZNĄ I FIZYCZNĄ !
Wskazówki, znalezione w książce świetnego autora: J. Małachowa:	
!
1. Nie wymagajcie od siebie zbyt wiele. Wyznaczajcie sobie realne cele. W 
przeciwnym razie będziecie nieustannie obwiniać się, próbując osiągnąć coś 
niemożliwego. Wasz postęp powinien przebiegać stopniowo.	

 
2. Aby uniknąć wewnętrznych napięć, dokonajcie podziału - powiedzcie lub 
napiszcie na kartce o swoich problemach. Jeżeli w relacjach z innymi osobami 
zaistnieją jakieś niedomówienia i niejasności - wysłuchajcie ich spokojnie. 
Najważniejsze, abyście mieli jasność sytuacji. Z powodu niedomówień jest na 
świecie wiele mężów i żon, rodziców i dzieci, którzy nagromadzili w sobie tyle 
niezadowolenia, że nie potrafią już ze sobą obcować w sposób neutralny. W 
Chrześcijaństwie można się wyspowiadać. Krótko mówiąc, ulżyjcie swojej 
duszy, wygadajcie się, odprężcie. 
!
3. Kontrolujcie swoje emocje i nastroje. Od tego, jaki macie nastrój zależy 
obecne i przyszłe zdrowie. Nastrój wymykający się spod kontroli może 
przysporzyć wiele nieprzyjemności Wam i otoczeniu. Gniew, niezadowolenie, 
rozdrażnienie są tylko niepotrzebną stratą energii psychicznej i życiowej.	

 
Kiedy czujecie, że coś zaczyna Was drażnić albo złościć, zacznijcie liczyć, albo 
zmieńcie tok myśli. Ja osobiście właśnie tak robię - od razu analizuję, dlaczego 
jestem rozdrażniony. Analiza przebiega bardzo szybko i pokazuje, że to tylko 
głupstwo, na które nie powinienem zwracać uwagi. Jestem też spokojniejszy, 
kiedy się wygadam.	


 
Bywają chwile, kiedy rzeczywiście coś nas 
dopadnie. Wewnątrz zaczyna się gromadzić	

silne zarzewie gniewu i rozdrażnienia. Na 
ogół bardzo męczy to człowieka, przeszkadza 
w normalnym życiu i wywołuje agresję. Aby 
do tego nie dopuścić - wyżyjcie się w porę 
wykonując jakąś ciężką pracę fizyczną, albo 
poćwiczcie. Kiedy się już z tym uporacie, 
trzeźwo oceńcie sytuację, która się Wam 
przydarzyła i ... wyciągnijcie zdecydowany i 
właściwy dla siebie wniosek. 	

 
Powinno to spowodować, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Niech 
to będzie dla Was nauczką, w przeciwnym razie opęta to Waszą duszę.  
!
4. Nie dajcie się wciągać w kłótnie i spory. Nie poniżajcie i nie denerwujcie 
innych, nie pozwólcie też, aby Was ktoś denerwował lub poniżał. Unikajcie 
ludzi, którzy wchodzą w tego typu relacje. Zdecydowanie odprawcie ich raz na 
zawsze. 
!
5. Częściej uśmiechajcie się i śmiejcie. Śmiech to zdrowie - dzięki poprawie 
stanu ducha osoby, która się śmieje. Unikajcie ponurego nastroju, może on 
bowiem zmienić najbardziej błahy problem w prawdziwy dramat. Ponury 
nastrój źle wpływa na czynności życiowe wszystkich komórek organizmu. Po co 
Wam to?



Uwaga! Wszelkie kuracje opisane w naszym EZO BIULETYNIE, są sprawdzone i w większości nie ma co do nich 
przeciwwskazań. Jednak dla swojego bezpieczeństwa pamiętaj, że stosujesz je z własnej woli i na własną 
odpowiedzialność. Zamieszczone porady zdrowotne, przepisy i kuracje są wskazówkami jak sobie ulżyć i wspomóc proces 
zdrowienia, powinno się je traktować indywidualnie, a nie sposobem na wyleczenie konkretnej choroby. Jeśli nie czujesz 
się pewna co do zastosowania i pewności do którejkolwiek kuracji, zasięgnij porady swojego lekarza. 

6. Czytajcie pożyteczne i mądre książki. Unikajcie wszystkiego co napełnia Was 
troską i wywołuje problemy albo złe samopoczucie. Szczególnie należy unikać 
programów politycznych i wiadomości. Wy tak czy inaczej, nic nie zmienicie, a przez 
samo poświęcenie im uwagi tracicie energię psychiczną. 
!
7. Unikajcie ludzi, którzy mają przygnębiający nastrój lub ponury wyraz twarzy. Ich 
aura jest równie kiepska i możecie znaleźć się pod jej niekorzystnym wpływem. 
Otaczajcie się ludźmi młodymi, zdrowymi, którzy czują się szczęśliwi. Zdrowie, 
młodość, szczęście i entuzjazm udzielą się także i Wam. 
!
8. Nie bądźcie zanadto egoistyczni i przewrażliwieni. Jeśli ktoś odezwał się do Was 
ostro lub potraktował niekulturalnie - zapomnijcie o tym. Nie skupiajcie się na tym 
epizodzie życiowym i nie traćcie na niego energii psychicznej. W codziennym życiu 
spotykamy się także z ludźmi, którzy są na etapie zbliżonym do zwierząt.	

!
9. Jest wiele osób, które nienawidzą, zazdroszczą, podejrzewają, mszczą się i nie 
potrafią żyć w zgodzie z samym z sobą. Bądźcie wystarczająco rozsądni, aby nie 
pozwolić, by ta trucizna skaziła także i Was. Akceptujcie ludzi takimi, jacy są, nie 
idealizujcie ich i nie umniejszajcie. Jak głosi przysłowie: “Nawet w najgorszym 
człowieku jest wiele dobra, a w najlepszym znajdzie się wystarczająco dużo zła”. 
!
10. Milczenie pomaga skumulować w ludzkim organizmie siły psychiczne i 
życiowe. Mówcie mniej. Mówcie tylko wtedy, gdy jest po temu miejsce i pora. Czcza 
gadanina jest jednym z grzechów. 
!

11. Nauczcie się sztuki odkładania na później. Zdarzają się w życiu ciężkie, 
niepowetowane straty. Jeśli Wy także straciliście kogoś bliskiego, nie pogrążajcie się 
w rozpaczy. Spróbujcie przy pomocy siły woli zastąpić rozpaczliwe myśli 
szczęśliwymi wspomnieniami o tym człowieku.  
 
Smutek powoduje duże straty energii psychicznej i życiowej. Wasze łzy i złe 
samopoczucie nie są w stanie usunąć przyczyny rozpaczy. To co się wydarzyło należy 
już do przeszłości. Niech więc szczęśliwe wspomnienia wypełnią Wasz umysł. 
Musicie żyć dalej. Nie poddawajcie się rozpaczy tylko zajmijcie się prawdziwym 
życiem. 
!
12. Bądźcie samowystarczalni i 
starajcie się nigdy nie nudzić. 
Pamiętajcie, że człowiek zajęty jest 
szczęśliwy. Oznacza to, że znalazł 
swoje miejsce w świecie i 
wykonuje dzieło Boże.  
 
Starajcie się żyć tak, jakby Wasz 
każdy dzień był ostatnim. Cieszcie 
się chwilą życia i dziękujcie 
Stwórcy za ten bezcenny dar, 
jakim jest Wasze życie.
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KULINARNE 
 INSPIRACJE 

 Aryana Goehlinga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BLOK	  CZEKOLADOWY	  
1 szklanka cukru, 250 g masła, 1/3 
szklanki wody, 5-6 łyżek kakao, 500 g 
pełnego mleka w proszku, suche wafle 
lub herbatniki, bakalie: orzechy, 
rodzynki, migdały. !
Masło należy rozpuścić, dodajemy cukier i 
wodę, wymieszać i ostudzić. Do garnka 
wsypujemy mleko w proszku, kakao, 
bakalie, pokruszone wafle lub herbatniki. 
Na to wylewamy maślaną masę i całość 
dokładnie mieszamy. Masę upychamy do 
keksówki wyłożonej folią, albo folią 
aluminiową i wstawiamy do lodówki. Blok 
jest gotowy na następny dzień. ! !

SZYBKI	  SORBET	  ZE	  ŚMIETANKĄ	  
1 opakowanie mrożonych malin lub 
truskawek, śmietana kremówka, 2-3 
łyżki cukru pudru, cukier waniliowy, 
listki mięty do przybrania.  !
Mrożone owoce wrzucamy do blendera, 
dodajemy 2-3 łyżki śmietany, cukier puder, 
cukier waniliowy i miksujemy do uzyskania 
jednolitej masy. Oczywiście ruch blendera 
stopniujemy, by nie połamać noży. Sorbet 
przekładamy do pucharków, dekorujemy 

kleksem ubitej śmietanki i listkami mięty. 
Dla polepszenia smaku sorbetu można 
dodać kilka kropel ulubionego alkoholu 
(wtedy nie dodajemy śmietanki).  !!
ZDROWE	  ŚNIADANIE	  DR	  GÓRNICKIEJ	  

3 łyżki płatków kukurydzianych, 5-6 
łyżek otrąb owsianych, jogurt lub mleko, 
1 łyżka natki pietruszki, 1 łyżka 
zmielonego siemienia lnianego, 1 
łyżeczka kozieradki, pół łyżeczki 
zmielonego kminku z majerankiem, 1 
p ła s k a łyżk a z m i e l o n e g o p y łk u 
pszcze lego , 1 -2 łyżeczk i miodu 
propolisowego, można dodać pestki 
słonecznika, owoce suszone, bakalie.   !
Takie śniadanie nie tylko dodaje siły, urody 
i dobrego samopoczucia, ale doskonale 
pomaga uzdrowić ciało, przeciwdziała 
zmęczeniu, uaktywnia umysł do pracy, 
wpływa korzystnie na trawienie.  
Wszystkie składniki mieszamy razem i 
zalewamy jogurtem, kefirem lub mlekiem 
i zjadamy codziennie na śniadanie. !!

PIERNIK	  Z	  JABŁKAMI	  
5-6 jaj, 2 szklanki cukru, 3 szklanki mąki 
tortowej, 1 łyżeczka cynamonu, 1 
łyżeczka sody, 4 łyżeczki ciemnego 
kakao, 1,5 szklanki oleju, 4 jabłka, 2 
garście orzechów włoskich. !
Jajka i cukier ubijamy mikserem, 
dodajemy po kolei resztę składników. Do 
masy dodajemy pokrojone w niewielką 

kostkę jabłka i połamane orzechy włoskie. 
ciasto wylewamy na blachę wysmarowaną 
masłem i posypaną bułką tartą, pieczemy 1 
godzinę w nagrzanym piekarniku do 165 - 
1 7 0 * C . C i a s t o p o l e w a m y p o l e w ą 
czekoladową lub lukrem.  ! !

SAŁATKA	  Z	  FASOLKI	  SZPARAGOWEJ	  
1 opakowanie fasolki szparagowej, 1 
pęczek szczyp io rku , 2 -3 o l iwy, 
majeranek, sól, pieprz ziołowy do 
smaku.   !
Fasolkę gotujemy w niewielkiej ilości 
osolonej wody do miękkości. Szczypiorek 
kroimy drobno, lekko solimy i ucieramy 
drewnianą pałką na sos, powoli dolewają 
oliwę, najlepiej z oliwek. Gorącą fasolkę 
mieszamy z sosem, doprawiamy do smaku 
solą, pieprzem ziołowym i majerankiem. 
Ten sam przepis nadaje się idealnie do 
buraczków, kalafiora, mniszka, sałaty 
lodowej :) Polecam dodanie odrobiny 
czosnku, smakuje świetnie :) !!

SZYBKIE	  DESERY	  DLA	  ŁASUCHÓW	  
To istne bomby kaloryczne, ale czasami można 
pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa :)  
1. Robimy kogel mogel z żółtek z dodatkiem 
cukru waniliowego, w szklanych pucharkach na 
przemiennie nalewamy po 3-4 łyżki kogla 
mogla, bitej śmietany i adwokata. Na koniec 
koniecznie warstwa adwokata.  
2. Mój ulubiony deser - zdrowszy, weź pół 
szklanki świeżego soku z pomarańczy, w to 
zatapiamy porcję lodów włoskich i dodajemy 
łyżkę bitej śmietany. Pychota!



!
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OCZYSZCZAJĄCE HERBATKI…
Od marca do maja warto pić ziołowe herbatki oczyszczające. Można je 
sporządzać z wielu ziół np.: liści brzozy, ziela skrzypu polnego, pokrzywy, 
kwiatu lipy, kwiatu bzu czarnego, kwiatu jasnoty białej, ziela serdecznika, 
dziurawca, rdestu ptasiego, kłączy perzu, korzeni mniszka, liści orzecha 
włoskiego… Poniżej prezentuję kilka mieszanek: !

- wymieszaj w równych ilościach liści brzozy, liści pokrzywy, kwiatu 
czarnego bzu np. po 50 g, dodaj 25 g kwiatu tarniny. Łyżeczkę ziół zalej 
wrzątkiem, zaparzaj kilka minut i pij po pół szklanki po śniadaniu i po 
kolacji przez miesiąc. Po tygodniowej przerwie kurację należy powtórzyć. 

- równą ilość kwiatów czarnego bzu, ziela rdestu ptasiego, kłaczy perzu 
i liści brzozy, łyżkę ziół zlewamy 1,5 szklanki wrzątku, gotujemy 2-3 
minuty nie dopuszczając do wrzenia, pijemy 3 razy dziennie po pól 
szklanki naparu. Kuracja trwa 3 tygodnie. 

- łyżeczkę ziela dziurawca, łyżkę pokruszonych liści orzecha włoskiego, 
łyżkę pokrzywy zalewamy w termosie 2 szklankami wrzątku, mieszankę 
popijamy w ciągu dnia.  Kuracja odtruwa, zapobiega nowotworom, 

powinna trwać miesiąc, po 2 tygodniach 
ponawiamy.  
- liście orzecha włoskiego ok. 1 łyżeczka, 
zalewamy wrzątkiem, przykrywamy i parzymy 
10 minut, dodajemy odrobinę miodu i pijemy 2 
razy dziennie przez 6 tygodni. 

C 
Y 
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ZIOŁA NA ZDROWIE… !
JAŁOWIEC POSPOLITY - zawiera olejki eteryczne (2%), kwasy 
organiczne, substancje żywiczne i woskowe, związek goryczkowy, alkohol 
terpinelowy, sole mineralne, biopierwiastki. Wewnętrznie stosuje się go 
przy artretyzmie, białkomoczu, bolesnych miesiączkach, cukrzycy, dnie 
moczanowej, dolegliwościach moczowych, nadfermentacji jelit, 
stwardnieniu tętniczym, zmęczeniu ogólnym i organicznym, upławach i 
nadczynności tarczycy. Zewnętrznie zaleca się przy dermatozie, bólach 
zębów, trudno gojących się ranach, owrzodzeniach i trądziku, następstwach 
paraliżu.  
!
MIĘTA PIEPRZOWA - wyciąg z tej wieloletniej rośliny działa 
pobudzająco na układ nerwowy i wzmaga czynność wydzielniczą żołądka, 
wątroby, pobudza również wydzielanie soków żołądkowych i żółci w 
wątrobie, ułatwia trawienie, pobudza łaknienie, zmniejsza napięcie mięśni 
gładkich jelit i dróg moczowych, przywraca prawidłowy pasaż treści 
jelitowej i przeciwdziała zastojom żółci w pęcherzyku żółciowym, działa 
wiatropędnie, ułatwia odejście gazów i zmniejsza wzdęcia. Działa 
przeciwskurczowo i antyseptycznie ogólnie, a w szczególności w jelitach, 
niszcząc drobnoustroje Bram - dodatnie i Gram - ujemne, działa 
uspokajająco i  obniża nieco ciśnienie krwi. 

NATURA 
LECZY
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KURACJE DLA URODY…
KĄPIEL Z MAŚLANKĄ  
2-3 litry maślanki wlewamy do wanny, a dopiero potem wlewamy 
wodę, starając się zwiększać powoli temperaturę, aby maślanka 
się nie zważyła. Po kąpieli nie spłukuj się prysznicem, lecz tylko 
osusz ciało. Taka kąpiel odświeża, regeneruje skórę dzięki 
zawartości kwasów i lecytyny. !
KĄPIEL Z MLEKIEM I MIODEM 
Weź filiżankę miodu i 2 litry pełnego mleka, odrobina wanilii. Miód 
rozpuść dokładnie w ciepłym mleku, dodaj wanilię. Całość przelej 
do wanny, po kąpieli spłucz się delikatnie wodą i osusz ciało. 
Kąpiel taka regeneruje i wycisza, koi zmysły jak i zszargane 
nerwy. Działa uspokajająco na cerę.  !
KĄPIEL ZIOŁOWA POBUDZAJĄCA  
Do wanny z gorącą wodą dodaj k i lka krop l i o le jku 
euka l ip tusowego, lawendowego, rozmarynowego lub 
tymiankowego i różanego. kąpiel powinna trwać nie dłużej niż 15 
minut. W trakcie postaraj się całe ciało, również stopy porządnie 
natrzeć szorstką gąbką, aby pobudzić krążenie.  !
OCZYSZCZAJĄCA KĄPIEL Z SOLĄ  
Kąpiel ta ma nie tylko świetne działanie terapeutyczne na stawy, i 
skórę, ale również niesamowicie oczyszcza zn negatywnych 
energii. do wanny wrzuć kilka garści soli morskiej (nawet kilogram 
soli), mocz się w kąpieli do 20 minut, po czym dokładnie spłucz 
ciało, myśląc o tym, że wszelkie negatywne myśli, emocje, 
odczucia i energie odchodzą od Ciebie. 

OCET POKRZYWOWY DLA WZMOCNIENIA WŁOSÓW  
garść świeżych liści pokrzywy, pół litra wody, 1/4 l octu 
owocowego (np. jabłkowego). Liście pokrzywy zaparz wrzątkiem i 
zostaw pod przykryciem na 3 godziny, przecedź. Odwar 
wymieszaj z octem i przelej do szklanej butelki. Po każdym 
umyciu spłukuj włosy octem pokrzywowym, wmasowując przez 
kilka minut go w cebulki. mikstura wzmacnia włosy, nadaje 
połysk, wspomaga porost włosów. Silniejszy środek powstaje 
wtedy, kiedy dodamy sok z pokrzywy np. majowej, zamiast 
odwaru.  !
KREM NAWILŻAJĄCY DO RĄK Z NAGIETKA I BZU  
Potrzebujesz 3 łyżki wazeliny, 2 czubate łyżki kwiatów czarnego 
bzu, 1 łyżkę kwiatów nagietka. Wazelinę roztop, dodaj do niej bez 
i nagietek, całość wymieszaj. Podgrzewaj razem 45 minut na 
wolnym ogniu co jakiś czas mieszając. gorący krem przecedź, 
przełóż do pudełeczka lub szklanego słoiczka, ostudź i zamknij. !
ZABIEG REGENERACYJNY - KONDYCJONUJĄCY NA 
WŁOSY DO KAŻDEGO RODZAJU WŁOSÓW  
3 łyżki oleju roślinnego np. winogronowy, słonecznikowy, lniany, 
oliwkowy, 6 kropli oleju rycynowego, 5 kropel ulubionego olejku 
eterycznego. Zabieg wykonujemy przed myciem włosów. Ze 
składników stwórz mieszankę. Nakładamy na końcówki włosów 
długie), przy zniszczonych nakładamy na całe włosy. Na włosy 
nałóż foliowy czepek i ręcznik i kompres trzymaj na głowie 20 
minut. po tym czasie zmyj włosy delikatnym szamponem. Przy 
włosach normalnych nakładaj zabieg 1 raz w tygodniu, przy 
zniszczonych 2 razy w tygodniu zmieniając co jakiś czas olej 
bazowy.
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ROZMAITOŚCI :)
OCET JABŁKOWY  

DLA ZDROWIA! 
ODCHUDZA - LECZY ODMŁADZA !

To ostatnimi czasy hit dietetyczny, po który sięgają nie tylko osoby 
pragnące zeszczupleć, ale również dbające o zdrowie. Ocet 
jabłkowy ma wiele cennych właściwości, z których nie zdajemy 
sobie tak naprawdę sprawy. Poznaj je. !
Ocet jabłkowy jest stosowany powszechnie w medycynie ludowej ze 
względu na dużą zawartość potasu, fosforu, chloru, sodu, magnezu, wapnia, 
siarki, żelaza, fluoru, krzemu i witaminy: A, E, C, z grupy B, beta karoten, 
pektyny…  !
Działa leczniczo i profilaktycznie w przypadku wielu chorób m.in. 
reumatyzmu, przeziębienia, zaburzeń trawienia, problemów z krążeniem, 
cerą… Ocet jabłkowy pomaga zrzucić nadliczbowe kilogramy. Jeśli 
przyjmujemy go regularnie, wspomaga proces spalania tłuszczu, przyspiesza 
metabolizm oraz usprawnia pracę jelit.  !
Ocet jabłkowy nie tylko odchudza, nie tylko tłumi apetyt, ale również 
usprawnia działanie wielu organów m.in. wspiera pracę wątroby, łagodzi 
nudności, pomaga również zachować zdrowy wygląd skóry. Pomaga pokonać 
grypę i wspiera leczenie infekcji. Rozpuszcza kamienie nerkowe. Świetnie 
robi detoks dla organizmu i wpływa na zachowanie równowagi kwasowo-
zasadowej organizmu. Usprawnia pracę serca, naczyń, żył. Łagodzi bóle 
migrenowe. !
Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi i chroni przed cukrzycą 
i obniża ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu.  
Badania dowodzą, że zapobiega powstawaniu komórek rakowych i hamuje 
ich wzrost. Wspomaga oczyszczanie skóry, wzrost włosów i paznokci np. z 
grzybic. Dzięki regularnemu spożywaniu kwasu octowego możemy zachować 
młody wygląd… 

!
Domowy przepis na ocet jabłkowy.  
 
Robiąc ocet jabłkowy samemu w domu będziemy pewni, że 
używamy produkt naturalny, zdrowy, bo pozbawiony dodatków 
chemicznych, nawet kupując ostatnio jakże modny ocet jabłkowy 
w kapsułkach nie mamy pewności czy mamy do czynienia tak 
naprawdę z octem jabłkowym!  !
Przepis jest bardzo prosty: obierz umyte jabłka, usuń zepsute 
części, skórki przełóż do naczynia i zalej przegotowaną wodą z 
dodatkiem cukru lub miodu (100 g cukru na 1 litr wody). Nakryj 
naczynie gazą i trzymaj w ciepłym, ciemnym miejscu. Po 10 - 14 
dniach odcedź zawartość, powstały płyn przecedź przez gazę.  
Ocet przelej do szklanych butelek i trzymaj w lodówce albo w 
innym chłodnym miejscu, by nie przedłużać procesu fermentacji. 
Podczas fermentacji powstaje biały kożuch, możemy go zatrzymać 
do fermentacji następnej porcji octu.  
 
Stosowanie: Ocet pijemy codziennie rano na czczo: 2 łyżki z 
dodatkiem łyżeczki miodu, rozpuszczone w pół szklanki ciepłej 
wody jako sposób na dobre trawienie, oczyszczenie organizmu, 
zapobieganie chorobom. !
Dla odchudzenia ocet pijemy na czczo i jako ostatni posiłek, 
koniecznie rozcieńczony, nie zaleca się picia octu bez 
rozcieńczenia, bo powoduje to szereg wielu komplikacji z tytułu 
przewodu pokarmowego!!!  
 
Możemy smarować nim skórę (roztworem 3%), co zapewnia jej 
jędrność i właściwe pH, zapobieganie wypryskom, leczenie 
niedoskonałości skóry (oprócz ropnych zmian). Można stosować 
ocet do zakwaszania sałatek, potraw zamiast octu spirytusowego. 
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OCZYSZCZENIE Z TOKSYN 
za pomocą soków warzywno - owocowych

NATURA 
LECZY
KURACJE DLA 
CIAŁA 

BĄDŹ PIĘKNA :)
MASECZKI I TONIKI… 
 
M A S E C Z K A L E C Z N I C Z A D O C E R Y 
ZANIECZYSZCZONEJ - 2 łyżeczki mąki z ciecierzycy, 1 

łyżeczka miodu, 1 łyżeczka wody. Wszystkie składniki mieszamy do 
uzyskania jednolitej pasty, nakładamy na twarz kulistymi ruchami, po 10 
minutach zmywamy ciepła wodą.  !
NA POPRAWĘ SKÓRY TWARZY - świeże ubite białko nakładamy na skórę, 
staramy się rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni skóry poddanej 
zabiegowi. Pozostawiamy do czasu, aż białko zaschnie. Zmywamy letnią 
wodą. Maseczkę najlepiej wykonywać na noc. !
NA TRĄDZIK I PROBLEMY Z CERĄ - 2 łyżeczki skrzypu polnego i 2 
łyżeczki ziela fiołka zalewamy szklanką wrzątku, przykrywamy i zaparzamy 
przez kilka minut, pijemy napar świeży przez okres 2-3 miesięcy, najlepiej 3 
razy dziennie, za każdym razem resztką naparu przecieramy twarz i miejsca 
dotknięte problemami np, moczymy bawełniany wacik naparem i zmywamy 
dokładnie twarz, szyję, dekolt czy plecy. !
CERA NACZYNIOWA - do picia i przemywania skóry: 1 łyżeczkę kwiatów 
nagietka zalewamy 1/2 szklanki wrzącej wody, przykrywamy, po 15 minutach 
przecedzamy. Pijemy z dodatkiem soku z cytryny. Tak samo działa napar z 
kwiatów czarnego bzu, weź 1 kwiat na filiżankę i pij z dodatkiem miodu. 

MASECZKA DO CERY STARZEJĄCEJ, ZWIOTCZAŁEJ, DOJRZAŁEJ - 1 
brzoskwinia, 1 żółtko surowe, 1 łyżka mąki, 1 łyżka oliwy z oliwek. Przetrzyj 
brzoskwinię przez sito, dodaj pozostałe składniki, wymieszaj do uzyskania jednolitej 
masy.  
Maskę nałóż na twarz, dekolt i dłonie, po 15 minutach zmyj przegotowaną ciepłą 
wodą i posmaruj twarz naturalnym lekkim olejem np. kokosowym. Zabieg należy 
powtarzać co najmniej co tydzień.  !
MASKA Z POMIDORA DO KAŻDEJ CERY - 3 pomidory, pokrój na małe cząstki, 
rozgnieć i wyciśnij sok. Sok rozprowadź pędzelkiem równomiernie na twarzy, szyi i 
dekolcie. Pozostaw na skórze na 10 minut, po czym zmyj przegotowaną wodą. Jeśli 
masz wrażliwą skórę użyj żółtych pomidorów ponieważ zawierają mniej kwasów niż 
czerwone.  !
SOK Z MNISZKA LUB POKRZYWY NA DOLEGLIWOŚCI SKÓRNE - zerwij kilka 
liści wybranego ziela, zmiel w blenderze lub młynku, przez mały gazik przeciśnij sok 
i nim przetrzyj chore miejsca skórne. Kuracje stosuje 2 razy przez 7 - 10 dni.  !
CYTRYNA NA WYGŁADZENIE I ROZJAŚNIENIE CERY - do piany ubitej z 1 białka 
dodaj sok ze świeżo wyciśniętej cytryny, maseczkę nałóż na oczyszczoną skórę, 
zmyj po 10-15 minutach.  !
TONIK DO KAŻDEJ CERY (zwłaszcza tłustej) - sok z pół cytryny wymieszaj z 1 
łyżką wody mineralnej, płynem nasącz wacik i delikatnie zmyj twarz, gdy wyschnie 
zmyj ją wodą mineralną. !
MIKSTURA PRZECIWZMARSZCZKOWA - kilka kropel witaminy E, 1 łyżeczka 
oleju migdałowego, 1 łyżeczka wody różanej. Wszystkie składniki wymieszaj 
dokładnie, przelej do szklanej buteleczki i codziennie przed snem przecieraj miejsca 
dotknięte problemem.



KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ... 

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
Mamy wiosnę, w magii jest to pora kiedy cała 
przyroda oczyszcza się i nabiera siły… dlatego ten 
czas wykorzystuje się do oczyszczania swojej 
przestrzeni życiowej. Proponuję ki lka prostych 
sposobów na oczyszczenie domu, firmy i siebie z 
negat y wnych energi i , fatum , złe j passy czy 
zazdrości i nieżyczliwości ze strony zawistnych ludzi. 

 
OCZYSZCZENIE DOMU… FIRMY…	
!

Jeśli nagle przestało Ci się powodzić, czujesz się 
osłabiona, nie układa Ci się w życiu prywatnym lub 
zawodowym być może padłaś ofiarą zazdrości, złego 
oka, negatywnej energi i lub k ląt wy. Zastosuj 
poniższy sposób, a poczujesz poprawę… 
Zapal białą lub złotą świecę, następnie podejdź do 
każdego kąta w domu, w każdym pokoju i pokrop 
wodą święconą.  !
W każdy kącie połóż po garści soli - najlepiej w 
szklanej miseczce lub plastikowym kubeczku, w tym 
czasie poproś Anioły o pomoc w oczyszczeniu. Pomódl 
się od serca w intencji oczyszczenia wszelkich 
negatywnych energii… Następnie zapal 3 białe świece 
i pozwól wypalić im się do końca.  !
Sól koniecznie wymień za 7 dni ponawiając rytuał, 
sól wyrzuć przez lewe ramię do bieżącej wody np. 
umywalki albo do muszli klozetowej. 

OCZYSZCZANIE DOMU  
KADZIDŁEM SANDAŁOWYM…	
!

W czwartek, kiedy księżyca ubywa, zapal w jakimś 
p ok o ju 3 l ub 7 św ie c n am aszczonych o l e jk iem 
sandałowym. W kadzielniczce lub na węgielku zapal 
naturalne kadzidło sandałowe (może być żywica do 
okadzania do kupienia w dewocjonaliach, można użyć 
zioło szałwii lub pokruszone kadzidełko sandałowe), i 
okadzaj każdy kąt domu wykonując znak krzyża. Gdy już 
wykonasz tą czynność w każdym kącie, ot wórz 
wszystkie okna i drzwi, usiądź i poczekaj chwile, aż 
aromat kadzidła wywietrzeje. Rytuał powtarzaj w 
najbliższe dwa kolejne czwartki.  !

 
Oczyszczanie szałwią	
!

Szałwia zarówno z ogródka jak i biała służy do 
oczyszczania pomieszczeń jak i siebie z nagromadzonych 
negatywnych energii, myślokształtów, odcina podłączone 
wampiry energetyczne - czyli osoby, które świadomie bądź 
n ieświadomie zabie rają nam naszą energię oraz 
znakomicie oczyszcza nasze centra energetyczne. Zapal 
szałwię, najlepiej kilka listków na węgielku (do palenia 
fajek wodnych), i okadź dokładnie pomieszczenia w domu, 
mieszkaniu. nie zapomnij zapalić biała świecę. Aby szybko 
oczyścić siebie, zioło tlące się umieść pod taboretem, 
usiądź wygodnie i pomódl się, najlepiej zmów modlitwę 3 x 
Ojcze Nasz. Rytuał wykonuj wtedy, kiedy czujesz 
potrzebę oczyszczenia energetycznego. 

PAMIĘTAJ…!
Najlepiej jest nie bać się 
negatywnych energii, klątw, 
b o cze g o s ię b o i my to 
p r ę d z e j c z y p ó ź n i e j 
przyciągamy… Jednak jeśli 
potrzebujesz ochrony zakup  
s o b i e m e d a l i k ś w . 
B e n e d y k t a , o c h r o n n y 
pentagram, symbol rękę 
Fatimy, oko Horusa lub np. 
pierścień Atlantów, są to 
u n i w e r s a l n e s y m b o l e 
ochronne. 



SZCZĘŚLIWE KAMIENIE 
DLA URODZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

!
Styczeń - granat 

!
Luty - ametyst 

!
Marzec - akwamaryn 

!
Kwiecień - brylant 

!
Maj - szmaragd 

!
Czerwiec - kwarc różowy 

!
Lipiec - rubin 

!
Sierpień - oliwin 

!
Wrzesień - szafir 

!
Październik - opal 

!
Listopad - topaz 

!
Grudzień - turkus

SZEPTY ZNANYCH



Jeśli szukasz swojej drugiej połówki, czujesz się 
samotnie, poszukujesz przyjaciół, znajomych, którzy 
ma ją podobne za in te re sowan i a - 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 w naszym kąciku :) 
!

zgłoszenia:  
ogrodnadziei@tlen.pl

KĄCIK SZUKAJĄCYCH SIĘ SERC



Zielona kawa to nic innego jak surowe ziarna czarnej kawy, której Polacy piją średnio ok. 
110 litrów kawy na rok. Różnica polega na tym, że zielona kawa nie zostaje poddana 
procesowi wypalania ziaren. Palenie kawy dodaje aromatu, ale pozbawia też kawę 
najcenniejszych substancji, takich jak m.in. kwas chlorogenowy, który ma właściwości 
odchudzające i prozdrowotne.  !
Kawa jest produktem znanym ludzkości od tysięcy lat. W medycynie wschodu, zarówno w 
Indiach, jak i Chinach, kawa jest traktowana jako lek. Proces trawienia tego produktu 
odbywa się w zgodzie z naturą. Organizm ludzki świetnie radzi sobie z trawieniem 
zielonej kawy i nie magazynuje w komórkach nieprzyswajalnych elementów przemiany 
materii. Takie uboczne efekty w przypadku chemicznych suplementów nawet po długim 
czasie mogą się pojawić i destrukcyjnie wpływać na organizm.  !
Czy zielona kawa jest rzeczywiście skuteczną propozycją na rynku suplementów? 
Odpowiedź brzmi: TAK. Zielona kawa jest jednym z bezpieczniejszych i skuteczniejszych 
suplementów redukujących wagę.  
Takie zapewnienie przynoszą badania akademickie, przeprowadzone w kilku ośrodkach 
naukowych na świecie. Ośrodki badawcze m.in. w Japonii i USA, które przeprowadziły 
badania na największą skalę doszły do podobnych wniosków: zielona kawa pozytywnie 
wpływa na redukcję wagi i zwiększa intensywność metabolizmu w organizmie. 
Dodatkowym atutem jest zmniejszenie poziomu cholesterolu oraz dobra energia, dzięki 
obecności naturalnej kofeiny z kawy.  
W jednym z cytowanych badań uczestnicy, konsumowali 1500 kalorii dziennie i co tydzień 
raportowali swoją dietę. Okazało się, że grupy, które zażywały ekstrakt z zielonej kawy, 
traciły kilogramy podczas, gdy te stosujące placebo, nie wykazywały zmian w wadze!  !
Japońscy badacze stwierdzili, że ekstrakt zielonej kawy ma dobroczynny wpływ na 
działanie wątroby i wchłanianie tłuszczy. Badanie wykazało, że przy regularnym 
zażywaniu ekstraktu zielonej kawy, tłuszcze lepiej są wchłaniane i poziom trójglicerydów 
obniża się. Zielona kawa zmniejsza dzięki temu ryzyko miażdżycy, a wątroba lepiej 
funkcjonuje.  !
Smukła sylwetka ma współgrać z dobrą energią przez cały dzień. Podobnie, jak zwykła 
kawa, zielona kawa ma właściwości pobudzające dzięki obecności kofeiny. Dlatego też 
zielona kawa nie jest zalecana osobom, które ze względów zdrowotnych powinny unikać 
picia czarnej kawy. Rozsądne korzystanie z tego suplementu przez osoby zdrowe, zapewni 
stałą dawkę sił witalnych.  
Preparat Zielona Kawa w tabletkach, z wysoką ilością ekstraktu zielonej kawy, zawiera 
również optymalną dawkę magnezu.

ZIELONA 
 KAWA

foto: www.kuplek.com





ŹRÓDŁO: http://www.facebook.com/BeataPawlikowska

B  E  A  T  A     P  A  W  L  I  K  O  W  S  K  A

http://www.facebook.com/BeataPawlikowska
http://www.facebook.com/BeataPawlikowska


    1.     Pij szklankę wody mineralnej przed jedzeniem;  !
2.    Jedz 5 małych posiłków w ciągu dnia;  !
3.    Jedz powoli !
4.    Wykonuj ćwiczenia cardio przez 20 minut 5 razy  

            w  tygodniu;  !
5.   Znaj wielkość porcji spożywanych posiłków;  !
6.   Utrzymuj prostą postawę to rozciąga mięśnie  

           brzucha;  !
7.   Pływaj;  !
8.   Prostuj plecy; !
9.   Wyeliminuj lub znacznie ogranicz słodycze;  !
10.  Rób pompki;  !
11.  Rób przysiady;  !
12.  Nigdy nie wychodź z domu bez śniadania;  !
13.  Pij dużo wody w ciągu dnia;  !
14.  Wysypiaj się, śpij 7-8 godzin;  !
15.  Wyeliminuj lub znacznie ogranicz alkohol;  !
16.  Ogranicz spożycie soli;  !
17.  Unikaj Stresu; 

18.  Spraw by Twój talerz był zawsze kolorowy dzięki  
            różnym warzywom;  !

19.  Wyeliminuj spożywanie wszelkich fast foodów:  
            frytek, hamburgerów, chipsów, pizzy itp;  !

20.  Wyeliminuj lub znacznie ogranicz picie napojów    
            gazowanych;  !

21.  Nie głódź się;  !
22.  Spożywaj 5 porcji warzyw i owoców każdego  

            dnia;  !
23.  Wzbogać swoją dietę w błonnik;  !
24.  Wykonuj ćwiczenia z piłką;  !
25.  Ćwicz brzuszki; !
26.  Maszeruj;  !
27.  Rób wymachy nogami;  !
28.  Chodź po schodach, zrezygnuj z windy;  !
29.  Zapisz się na jogę;  !
30.  Pozostań uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona  

            do życia; !
źródło: 

 
www.beautyandblossom.blogspot.com/2013/02/30-sposobow-na-paski-brzuch.html 

30 SPOSOBÓW NA PŁASKI BRZUCH !

http://beautyandblossom.blogspot.com/2013/02/30-sposobow-na-paski-brzuch.html
http://beautyandblossom.blogspot.com/2013/02/30-sposobow-na-paski-brzuch.html


www.aumni.eu

W oparciu o rzetelną wiedzę  
i informację dostarczamy usługi  
i produkty pro-zdrowotne dla poprawy i 

utrzymania dobrego stanu zdrowia. !
Asortyment: suplementy diety, oleje, 
miody, zioła, soki witalne, kosmetyki 
naturalne i specjalistyczne, sprzęt 
medyczny, artykuły higieniczne, 
opatrunki, środki czystości, literatura 
  
Usługi: analiza pierwiastkowa włosów, 
diagnostyka stanu odżywiania, analiza 
stanu skóry, badanie żywej kropli krwi, 
porady dietetyczne, dermokosmetyczne !
Monitoring przeprowadzanych kuracji !
Nauczanie: coaching/wykłady z zakresu 
nauk biologiczno-chemicznych (różne 
poziomy) !
Informacja dotycząca produktów i 
usług zdrowotnych. !

serdecznie zapraszamy!!!

ZIELONA KAWA 
Zielona kawa to naturalny suplement o unikalnym działaniu przeznaczony 

dla osób odchudzających się. Preparat jest standaryzowany na kwas 
chlorogenowy i kofeinę. Kwas chlorogenowy – kwas organiczny, który 
występuje w różnych roślinach, ale w zielonej kawie jest go szczególnie 

dużo. Kofeina – składnik kawy zwiększający wydolność psychiczną i 
fizyczną, co ma znaczenie w trakcie kuracji odchudzających. Likwidując 

uczucie zmęczenia pozwala na normalne funkcjonowanie nawet przy 
znacznym ograniczeniu kaloryczności posiłków.



Niewymuszona prostota… 

Zmieniając kilka drobnych rzeczy w domu, robisz miejsce dla wewnętrznego spokoju i 
szczęścia. Prostota to klucz do trwałej harmonii. Zacznij od swobodnej wizualizacji. 
Stwórz w swoim umyśle obraz własnego domu. Wyobraź sobie, że każde pomieszczenie 
to przestrzeń idealnie służąca dobremu duchowemu samopoczuciu. Przez okna wpadają 
promienie słońca. Wszystkie pokoje są przyjemne, posprzątane i nieprzeładowane. 

Na Twoim ulubionym wygodnym fotelu leżą poduchy. Kiedy stajesz w drzwiach, nawet 
rośliny witają Cię serdecznie. Każdy zakamarek przenika doskonały spokój. Oto Twoje 
bezpieczne schronienie w świecie chaosu. 

Sporządź teraz - w myślach albo na kartce - listę rzeczy, które możesz zrobić, by twój 
prawdziwy dom był bardziej podobny do tej idealnej przestrzeni. Oto kilka pomysłów, 
które pomogą Ci zacząć: 

* spakuj ubrania, których nie nosisz od lat i oddaj je komuś, 

* wrzuć do kartonowego pudła książki, których już nie potrzebujesz, 

* stare czasopisma i gazety zanieś do pojemnika na makulaturę, 

* spakuj wszystkie rzeczy związane z niedokończonymi projektami sprzed kilku lat, do 
których i tak nie wrócisz. 

Zagracony dom to zagracone życie. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy, a zdziwisz się, 
jaką odczujesz ulgę.  !

Na podstawie książki:  

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



MĄDROŚCI  
DLA DUSZY



NAUKA Julian Tuwim
Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 
logarytmów, wzorców i formułek, 

z kwadracików, trójkącików i kółek 
nauczali mnie nieskończoności. !

Rozprawiali o „cudach przyrody”, 
oglądałem różne tajemnice,: 

w jednym szkiełku „życie w kropli wody”, 
w innym zaś - „kanały na księżycu”. !

Mam tej wiedzy zapas nieskończony; 
2#R i H2S04, 

jabłka, lampy, Cookes*y i Newtony, 
azot, wodór, zmiany atmosfery… !
Wiem o kuli, napełnionej lodem, 

o bursztynie gdy się go pociera… 
Wiem, że ciało, pogrążone w wodę 

traci tyle, ile… etcetera. !
Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 

słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 
Różne rzeczy do głowy mi wkuli, 

tłumanili nauką daremną. !
I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, 

i wciąż wierzę biednymi zmysłami, 
Że ci ludzie na drugiej półkuli 

Muszą chodzić do góry nogami.  !
I do dziś mam taką szkolną trwogę: 

Bóg mnie wyrwie - a stanę bez słowa! 
- Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, 
Ja… wymawiam się, mnie boli głowa… !

Trudna lekcja. Nie mogę od razu. 
Lecz nauczę się… po pewnym czasie… 
Proszę! zostaw mnie na drugie życie 
Jak na drugi rok w tej samej klasie.





KSIĄŻKI GODNE POLECENIA… KSIĄŻKI O ZDROWIU…
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Rady ks. Podbielskiego 
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…

cz. 6

Za pomocą radiestezji ks Podbielski uważa, 
że zna wiele przypadków wyleczenia wielu 
nieuleczalnie chorych.##
Warszawa jest bardzo zapromieniowana. W 
głębi ziemi pod Warszawą jest narfa i pokłady 
siarczanów. Instytut Onkologii stoi na miejscu 
zapromieniowanym. Pałac Kultury i Nauki stoi 
na podziemnej rzece Żurawce i jest silnie 
z a p r o m i e n i o w a n y, z w ła s z c z a S a l a 
Kongresowa.##
Niedawno uderzył piorun w 32 piętro Pałacu 
Kultury, zamiast w iglicę. Piorunochrony w 
miejscach zapromieniowanych nie skutkują, a 
pioruny biją przede wszystkim w miejsca 
zapromieniowane.##
Jeżeli chorzy po ciężkiej operacji, wracając 
d o d o m u z e s z p i t a l a , a d o m j e s t 
zap rom ien iowany - zwyk le um ie ra . 
M i e s z k a n i e z a p r o m i e n i o w a n e j e s t 
zjonizowane, nie ma tam bioelektryczności i 
organizm może chorować na raka, dostać 
paraliż.##
Promieniowanie ziemne działa powoli, ale 
z w y k l e k o ń c z y s i ę r a k i e m . P r z e z 
zapromieniowanie okrada się organizm ludzki 

z jonów ujemnych i dlatego organizm choruje. 
Miejsce chore na ciele ludzkim, badane za 
pomocą odpowiednich przyrządów - 
stwierdzono, stwierdzono, że brak tam 
biosymbiozy, b ioelektryczności , 99% 
zachorowań na raka jes t wyn ik iem 
zapromieniowania.##
Dr Nuslisher w Niemczech podaje, że we krwi 
ludzkiej jest bodziec nieszkodliwy, który w 
warunkach zapromieniowania zaczyna 
działać radiotwórczo. Dla zapobieżenia 
rakowi należy pić herbatę z pokrzywy.$#
Bardzo korzystne jest posiadanie w 
mieszkaniu paproci, gdyż jej promieniowanie 
jest ujemne, czego właśnie brak zwykle 
organizmowi ludzkiemu. Bardzo często 
paprotka oddając swoje promieniowanie 
choremu - sama ginie.##
Róża chińska - przeciwnie, rozkwita, przy 
chorym, pobierając od niego chciwie 
bioprądy, dlatego właśnie róża chińska w 
mieszkaniu jest szkodliwa dla człowieka.##
W zapromioniowanych miejscach np. zegarek 
znacznie się spieszy, barometr źle wskazuje, 
oczywiście te różnice są minimalne. 

Oczywiście świadczy to, że promieniowanie 
oddziaływuje również na przedmioty martwe.##
W domu może być parter odpromieniowany, a 
wyższe piętra są zapromieniowane, gdyż 
prądy omijając parter wznoszą się wyżej. 
Różdżka może szkodzić człowiekowi, który 
nie wie jak się z nią obchodzić, zwłaszcza jej 
koniec.##
W organizmie ludzkim istnieją tzw. prądy 
b łądzące, wywo łujące choroby. Przez 
nak łucie szpilką tych miejsce, dzięki 
zetknięciu się z metalem neutralizują się. Na 
tym właśnie polega medycyna chińska.##
W mieszkaniach nie powinno się używać 
łóżek metalowych lub z metalowymi 
częściami, spać głową na północ, a nogami 
na południe.  Prądy wówczas swobodnie 
płyną przez człowieka i nie błądzą. ##
Prądy błądzące usuwa picie herbaty z 
kroplami rozpuszczonego bursztynu w 
sp i ry tus ie (1 krop la na 1 l i t r wody 
przegotowanej, wlewamy łyżkę tego płynu do 
szklanki z herbatą). ##
# # # # # # # cd… >                                                        



Również dla wzmocnienia organizmu w 
bioprądy odkażać mieszkanie co wieczór, za 
pomocą rozpylacza, wodą przegotowaną lub 
kroplami - 2-3 z bursztynu. Rozpylanie takie 
oczyszcza powietrze z bakterii i uzdrawia 
chorego. W tak odświeżonym powietrzu 
dobrze się śpi.##
Odpromieniu jąco dzia ła także ogień 
zapalonej świecy. Włożyć ją do doniczki z 
ziemią, aby nie spowodować pożaru, wtedy 
też bardzo dobrze się śpi. Jednak świeczka 
zabiera tlen dlatego powinno się paląc świece 
też wietrzyć mieszkanie. Dawniej w domach 
paliły się lampki przed obrazem Matki 
Boskiej, co dobrze wpływało na sen.##
W Wiedniu mieszka ł znany prelegent 
różdżkarz Dietrich, który odpromieniował 
w iększość m ieszkań , a le usuwa jąc 
promieniowanie sam wyzbył się świadomie 
bioelektryczności i w skutek tego szybko 
zmarł. ##
Istnieją strefy zadrażnień promieniowania np. 
c h iń c z y c y n i e b u d u ją d o m ó w b e z 
uprzedniego sprawdzenia, czy na budowę nie 
wybrano zapromieniowanego miejsca.##
Już starożytni Rzymianie znali sposoby 
odpromieniowania ziemi. W Spondau, 
Niemcy są resztkami fortyfikacji rzymskich. 
Miejscowość ta jest bardzo uboga w 
roślinność, gdyż naokoło ziemia jest silnie 
zapromieniowana, ale na fortyfikacjach 
promieniowania nie ma. Orimanowie i 
Galowie oblegający te fortyfikacje rażeni byli 
paraliżem. Badania tych fortyfikacji wykazały, 
że zawierają one w swym materiale 
budowlanym: piasek, wapno i ser krowi. 

Dobry ś rodek na odpromien iowanie 
składający się z 60% piasku, 20% wapnia i 
20% sera.##
Za granicą na temat radiestezji już bogata 
literatura instytuty naukowe itp, medycyna 
cybernetyczna, to jest to samo co medycyna 
radiestezyjna, W Warszewie pojawił się 
niedawno prelegent dr Radwański z Paryża , 
poszukując w aktach kościelnych danych 
rodzinnych, między innymi powiedział, że 
zajmuje się radiestezją, lekarstwa bada od 
strony bioprądów, gdyż jedne lekarstwa na 
tą samą chorobę jednemu choremu mogą 
pomóc, a drugiemu zaszkodzić. ##
Dlatego najtrafniejsze diagnozy są lekarzy 
radiestetów, jednak nie można wszystkiego 
ujawnić w promieniowaniu, ponieważ ludzie 
mogliby świadomie swoim bliskim szkodzić.#
Pokarmy w restauracjach mogą być dla 
niektórych osób bardzo szkodliwe dla 
zdrowia, w skutek nieodpowiednich dla nich 
prądów, podobnie jak z lekarstwami. ##
Nadejdzie kiedyś czas, że kucharze będą 
przechodzić uniwersyteckie wykształcenie, co 
jest we Francji z żywieniem masowym już 
stosowane.##
Niedawno gen. De Guelle podpisał recepturę 
potraw wchodzących w życie, zdrowotność 
ludności polepszyła się. Chemikalia można 
stosować w homeopatycznych dawkach i 
właśnie medycyna na świecie przechodzi w 
ultrahomeopatię.##
Dowiedziono, że zastrzyki zabijają cząsteczki 
prądów biochemicznych. Radiestezja 
prowadzi do rewolucj i w medycynie, 

odżywianiu, ubraniu, koloru. Kwestia koloru i 
gatunku materiału także oddziałuje na 
organizm ludzki. ##
Na przyk ład kolor z ie lony d la ludzi 
normalnych może być szkodliwy, natomiast 
dla nerwowo chorych - dobry, gdyż ich 
uspokaja. Dlatego domy wariatów warto 
malować na zielono. #
Żółty natomiast dobroczynnie oddziałuje na 
organizm dla zaspokojenia psychicznego. 
Cała Holandia pomalowana jest na kolor 
żółty, na zewnątrz mieszkań - rozmaite 
odcienie żółtego… W mieszkaniach są tam 
także żółte szyby, gdyż są najbardziej 
przenikliwe i odżywiają organizm.##
Wobec poruszenia jakie w Warszawie 
w y w o ł a ł a śm i e r ć n a s k u t e k r a k a 
Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra 
Zawadzkiego, prelegent spodziewał się, iż 
zaczną się badania napromieniowania 
Warszawy i sposób zapobiegania tej 
strasznej chorobie. ##
Od roku 1954 Instytut Onkologii wie, że w 
Polsce istnieje dr weterynarii do Podbielski, 
k tóry skutecznie leczy raka, często 
beznadziejne przypadki mikroelementami, ale 
do niego nie zwrócono się, gdy chorował A. 
Zawadzki, lecz sprowadzono lekarza ze 
Szwajcarii, który go operował - rezultat 
wiadomy.##
Obecnie jednak Instytut Onkologii w trudnych 
przypadkach radzi się dr Podbielskiego, gdy 
jeden ze znajomych lekarzy medycyny został 
przez niego wyleczony. O leczeniu tym lekarz 
nie wiedzia ł , gdyż zona dawa ła mu 
mikroelementy do podawanej herbaty.



  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

 
NIESTOSOWANIE PRZEMOCY !

Wąż pokąsał tylu mieszkańców wioski, że jedynie 
nieliczni odważyli się pracować w polu. Świętość Mistrza 
była tak wielka, że opowiadano, iż udano mu się oswoić 
węża i przekonać go, by w swoim postępowaniu nie 
uciekał się do gwałtu. !
Wkrótce mieszkańcy wioski zauważyli, że wąż stał się 
nieszkodliwy. Zaczęli więc rzucać w niego kamieniami i 
szarpać go za ogon. !
Pewnej nocy poturbowany wąż wślizgnął się do 
mieszkania Mistrza, by się pożalić. Mistrz rzekł: 
- Przyjacielu, przestałeś straszyć ludzi i to jest 

niedobre. 
- Jak to? Przecież to Ty nauczyłeś mnie postępować bez 

uciekania się do gwałtu? 
- Prosiłem Cię jedynie, byś przestał szkodzić… a nie - 

żebyś przestał syczeć!

grafika: www.motywujsię.pl

http://www.motywujsi%C4%99.pl
http://www.motywujsi%C4%99.pl


PRZEKAZY INTUICYJNE  
ARYANA GOEHLINGA

W tym cyklu prezentuję dla Państwa treść otrzymywanych przeze 
mnie przekazów intuicyjnych na zadawane przeze mnie pytania 
związane z duchowością, obecną sytuacją na świecie, czy 
ezoteryką… Oczywiście zastrzegam, że są to tylko treści 
informacyjne, nie związane z moją osobistą opinią na dany 
temat, a jedynie mające na celu przybliżenie tego, co nasi 
Opiekunowie, Aniołowie czy Przewodnicy - różnie ich nazywamy) 
mają Nam do przekazania.  

Czy rezygnacja z posiłków rzeczywiście może oczyścić, uzdrowić i wzmocnić 
naszą energię, jak to jest naprawdę z odżywianiem się praną? 
Zadam może takie proste pytanie - czy Jezus żywił się tylko praną, czy jednak 
jadał normalne posiłki? Bóg stworzył człowieka i to wszystko, co ma wewnątrz, 
jest po to, żeby mógł się odżywiać się jedzeniem, które ma zasilić nas 
energią?  
Odżywianie się praną na dłuższą metę, nie jest możliwe z punktu widzenia 
fizycznego. Po pewnym czasie nasz organizm – upomni się o swoje, a wtedy 
zregenerować zrujnowany organizm będzie bardzo ciężko. Istoty ludzkie, jak i 
inne zamieszkujące na Ziemi zwierzęta po to są tutaj, żeby żyć według porządku 
kosmosu. Wszystkie istoty posiadające materię spożywają posiłki. Jedynie 
istoty duchowe pozbawione są tego, co nazywa się posiłkiem, a żywią się 
energią. !
Jak odnaleźć cel swojego życia?  
Zastanów się i zadaj sobie pytanie: co sprawia, że Twoja dusza, Twoje serce 
czuje się szczęśliwe. Tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. !
Czy zwierzęta mają duszę?  
Każda istota, która żyje posiada duszę, również inkarnują się, tak jak ludzie, 
ponieważ przychodzą na tą planetę, aby doświadczać lekcji życiowych i 
wzbogacać swoją duszę. Również nad każdym stworzeniem czuwa istota z Królestwa 
Aniołów. Ponadto zwierzęta komunikują się i widzą różnego rodzaju 
„elementale", czyli istoty odpowiedzialne za opiekę nad przyrodą. 

TO JEST MIEJSCE  
NA TWOJĄ REKLAMĘ



ATAK PSYCHICZNY I OCHRONA PRZED NIM… !
Zdarza się nam, że po spotkaniu z pewnymi ludźmi 
długo nie potrafimy dojść do siebie. Albo czujemy się 
szczególnie podrażnieni, albo “wypompowani” z energii. 
To dowód, że padliśmy ofiarami ataku psychicznego. !
W pewnych rejonach świata ludzie obawiają się “złego 
oka” starszych kobiet. Inni wierzą, że każda klątwa musi 
się spełnić. I nieświadomie sami używają klątw. To 
właśnie jest ich słabość, ponieważ wiara potrafi nie 
tylko “góry przenosić”. !
Kiedy mówimy o ataku psychicznym, najczęściej 
przychodzą nam do głowy skojarzenia z klątwami lub 
stosowaniem czarnej magii. Jednak zbyt często 
oskarżamy innych o złą wolę, wrogość wobec nas i 
ferujemy niesprawiedliwe wyroki. Atak psychiczny może 
być bowiem spowodowany w sposób nieświadomy – np. 
jako odruch samoobrony, gdy uda nam się “nadepnąć 
komuś na odcisk”. Tak więc co dzień ktoś nas atakuje 
psychicznie, ale też i my atakujemy. !
To prawda, że wielu napotkanych ludzi źle nam życzy. 
Ale nie dlatego, że osobiście coś do nas mają, tylko 
dlatego, że nie potrafią inaczej. Nie potrafią, pomimo 
to, że na co dzień deklarują miłość bliźniego jako 
naczelną zasadę swego życia i postępowania. Wielu też 
martwi się o nas nie wiedząc, że w ten sposób 
pozbawiają nas energii, oraz wiary w siebie, w ochronę 
Boga i w nasz dobry los.  !
Te przyzwyczajenia są tak silne, że wręcz domagamy 
się, by bliscy martwili się o nas dając nam w ten sposób 
“dowód zainteresowania i miłości”. Najczęściej nie 
zdajemy sobie sprawy, że taka troska działa w 
rzeczywistości jak klątwa. Do tego jeszcze “w dobrej 
wierze” powtarzamy członkom rodziny mądrości w 
rodzaju: “nigdy ci się nie uda”, “na naszej rodzinie 
ciąży klątwa od pokoleń, więc i ty nie możesz nic 
zmienić”, “i tak będziesz głupszy, słabszy”, “wróg czai 
się wszędzie”, “obcy to źli ludzie”, “jesteś winny i 
niegodny – Bóg cię ukarze”, “jesteś do niczego”, “jak 
się nie będziesz uczyć, to zostaniesz osłem” itd., itp. 

Powtarzając takie “mądrości życiowe” sami sobie 
stwarzamy piekło na Ziemi. I atakujemy psychicznie 
tych, do których miłość deklarujemy na każdym niemal 
kroku.  !
Przecież to z miłości zależy nam, by stali się lepsi! 
Potem dziwimy się, bo zamiast wdzięczności, dostajemy 
odrzucenie. A przecież jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. 
Jednak nam s ię wyda je , że dz i e je nam s ię 
niesprawiedliwość, bo za nasze “dobre serce” i “dobre” 
rady nikt już nie chce z nami nawet rozmawiać. Wtedy 
wielu sięga po metody magiczne. Chcą stać się bardziej 
przekonującymi dla najbliższego otoczenia. Stąd 
zainteresowanie kursami manipulacji itp., choć one 
może tak się nie nazywają. !
Zamiast tych dziwacznych zabiegów warto odpuścić 
najbliższym i powierzyć ich bożej opiece, i ochronie. 
Warto przy okazji przypomnieć sobie, że On jest 
potężniejszy ode mnie, i że więcej może. Dzięki temu 
ulży i nam, i naszym najbliższym. !
Żyjemy w dość agresywnym otoczeniu zewnętrznym. 
Prawie każdy z nas – szczególnie w dużym mieście – 
codziennie spotyka się z atakiem psychicznym 
wymierzonym wprost przeciw niemu.  !
Atakują nas agresywne reklamy i agresywni akwizytorzy. 
Również mass-media nie pozostają w tyle. Część ataków 
skierowanych przeciw nam to dzieło ludzi specjalnie 
przeszkolonych w sztuce manipulowania innymi. Ta 
część ma za zadanie wyciągnięcie pieniędzy z naszych 
kieszeni lub sprzyjanie pewnym grupom czy celom – 
politycznym bądź religijnym.  !
Już prawie przyzwyczailiśmy się do tego. Jednak 
odczuwamy bunt i spotykając się z takimi praktykami 
coraz bardziej stajemy się agresywni w naszych 
reakcjach. To normalne, jeśli nie znamy innych 
sposobów bronienia się przed atakami na naszą 
integralność. A jednak przed większością z nich bronimy 
się naturalnie, skutecznie, na dodatek w sposób 
nieświadomy. Dzięki temu udaje nam się wyjść cało z 
niejednej trudnej sytuacji. 

Ze zjawiskiem ataku psychicznego mamy do czynienia 
prawie w każdym miejscu. Zawsze tam, gdzie jeden 
uważa się za silniejszego od innych, usiłuje narzucić im 
swoją wolę bądź opinię. W domu, szkole, zakładzie 
pracy i grupie religijnej.  !
Często atakujący posługuje się przy tym manipulacjami 
lub innymi “chwytami poniżej pasa”, ale jego 
skuteczność jest szczególnie wysoka, kiedy udaje mu się 
trafić w słabe punkty swych ofiar. Ten ostatni warunek 
skuteczno śc i man ipu lac j i powinn i śmy zbadać 
szczególnie dokładnie, a to w tym celu, by pozbyć się 
naszych słabych punktów, dzięki którym tak łatwo 
ulegamy atakującym nas. !
W praktyce atak psychiczny może przyjąć formę 
manipulacji psychicznej, energetycznej, prawie 
hipnotycznego wpływu lub wampiryzmu energetycznego. 
Zdarza się, że jedna osoba stosuje jednocześnie 
wszystkie z owych sztuczek.  !
Bywa tak, kiedy jest specjalnie przeszkolona w sztuce 
manipulowania, lub opętana przez złe istoty astralne. W 
tym drugim przypadku atak psychiczny bywa dla ofiary 
bardziej wyczerpujący i na dłużej ją rozstraja 
psychicznie, a także energetycznie.  !
Zdarza się też, że atakują nas osoby, które żywią swoje 
demony. To nie sataniści (choć i oni mogą się w tej 
grupie znaleźć), ale osoby, których nigdy nie 
podejrzewalibyśmy o coś podobnego.  !
Część z nich uchodzi nawet za dobre i życzliwe. Demony 
zostały im jako spadek po praktykach manipulacyjnych 
lub ochronnych z poprzednich wcieleń, bowiem 
niektórzy są przekonani, że warto mieć swego dobrego 
demona, który będzie odganiał cudze – oczywiście złe. 
Charakterystyczne dla nich jest to, że co jakiś czas 
bardzo rozdrażniają swoje otoczenie, gdyż potrzebują 
dla swych demonów energii o niskich wibracjach.  !
Atakują psychicznie najczęściej nie zdając sobie z tego 
sprawy.
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Zdarza się spotkać osoby, które po przejściu kursu 
magnetyzmu osobistego czy hipnozy świadomie 
wykorzystują atak psychiczny, by zdobyć przewagę nad 
otoczeniem lub zasilić się energią żywych osób. Często 
nie zdają sobie one sprawy z tego, że wyrządzają 
krzywdę również i sobie. Chwilowe korzyści przesłaniają 
im jednak zdolność logicznego i perspektywicznego 
myślenia. !
Spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie na pytania: czy 
przed atakiem psychicznym możemy się zawsze obronić? 
jak się to robi? Czy obrona zawsze się udaje?  
Niekoniecznie. Czasami możemy długo uczyć się 
skutecznych sposobów radzenia sobie z atakami 
psychicznymi, a nasi prześladowcy nadal trafiają w nasze 
słabe punkty.  !
Jednym z dość skutecznych w tym przypadku sposobów 
jest powtarzanie afirmacji (świadoma autosugestia): “Ja, 
(imię) jestem wolny od presji i manipulacji”. Innym 
uwolnienie się od słabych punktów, co wymaga dość 
intensywnej terapii, najlepiej regresingowej połączonej 
z afirmacjami. !
M o ż e m y t e ż u ż y w a ć ś r o d k ó w c z y r y t u a ł ó w 
zabezpieczających, ale one w pewnych sytuacjach 
zawodzą. Jednak ich stosowanie na pewno daje nam 
ograniczenie naszej podatności na ataki psychiczne.  
Noszenie amuletów czy energetyzatorów osobistych może 
sprawić, że oddziaływanie na nas osób atakujących nas 
psychicznie zostaje zmniejszone. Nie da się go jednak w 
ten sposób wyeliminować. Ponadto ważne jest, by 
talizman lub amulet został wykonany specjalnie dla nas! !
Pamiętać jednak należy, że protezy nie zastąpią nam 
mocy umysłu. W tę moc dość trudno większości ludzi 
uwierzyć, bo jej wykorzystanie często wymaga lat 
doświadczeń i pracy nad uporządkowaniem myśli, i 
uczuć, a to zadanie okazuje się nie tyle trudne, co 
wydaje przerażającym.  !
Przeraża przede wszystkim tych, którzy boją się siebie, 
bądź uważają się za istoty nudne. Ale też te osoby są 
najbardziej podatne na ataki psychiczne, gdyż pożądają 
mocnych wrażeń. A świat hojnie ich obdarza zgodnie z 
ich zapotrzebowaniem.  !
Nieprzypadkowo więc osoby, które pożądają wiedzy, 
silnych emocji, nowych wrażeń, mają pomieszanie w 
głowie. Zamiast bowiem zajmować się sobą, dostrajają 
się do otoczenia, dosłownie chapiąc z niego wszelkie 

informacje i energie. Myślą, że w ten sposób stają się 
mądrzejsze i pełniejsze, ale nie pytają o cenę, jaką jest 
rezygnacja z siebie na rzecz “obiektywnej wiedzy i 
obiektywnych doświadczeń”. Takie osoby najczęściej nie 
są nawet w stanie zauważyć mocy swego umysłu, bo ona 
ich nie interesuje! Widzą za to moc i manipulacje w 
innych, i obwiniają ich za swe niepowodzenia. !
W takim przypadku konieczne okazuje się uspokojenie i 
wewnętrzne wyciszenie. Sprzyja temu relaks i 
medytacja. Ale techniki te jednocześnie zwiększają 
wrażliwość psychiczną. To dlatego osoba wykonująca 
relaks i medytację musi się nauczyć sztuki pozytywnego 
myślenia i posługiwać się na co dzień afirmacjami!  !
Wiara czyni cuda. Jeśli wierzymy, że jesteśmy chronieni 
przez pozytywne myślenie i Boga, to faktycznie jesteśmy 
chronieni. Ale nasze wierzenia mają ograniczone 
znaczenie. Szczególnie wówczas, gdy w podświadomości 
przechowujemy myśli na temat naszej niegodności, winy, 
pragnienia ukarania (pokuty), przekonania, że świat jest 
nam wrogi, a Bóg bezradny.  !
Część czytelników zapewne świadomie podziela owe 
przekonania. I te osoby najłatwiej padają ofiarami 
ataków psychicznych, bądź innych nieszczęść. To taka 
“drobna” cena za trzymanie się “mądrości rodzinnych”.  
Właśnie w rodzinie uczymy się atakować i odpierać ataki 
psychiczne. Tam też programujemy się na podatność na 
takowe zachowania. Aby świadomie te przyzwyczajenia 
zmienić, musimy poświęcić sporo czasu i energii. Ale to 
się opłaca. !
Podstawową przyczyną naszej podatności na ataki 
psychiczne bądź manipulacje jest fakt, że dopuszczamy 
możliwość posługiwania się nimi w rozgrywkach z innymi 
l u d źm i . K i e d y z r e z y g n u j e m y z t a k i e j o p c j i 
komunikowania się z otoczeniem, wówczas nasza 
podatność zmniejsza się. Ale do tego trzeba w sobie 
wyrobić poczucie bezpieczeństwa. !
Świetnym warsztatem bezkolizyjnego funkcjonowania w 
świec ie dysponują o soby, k tóre wykazują s ię 
asertywnością. Można się tego nauczyć, ale warunkiem 
jest wysoka samoocena i poczucie bezpieczeństwa. !
Kiedy właśnie ktoś padł ofiarą ataku psychicznego, nie 
ma wiele czasu na uczenie się sztuki bezkolizyjnego 
współżycia społecznego, więc powinien w pierwszej 
chwili nauczyć się odpierania takich ataków. Tu z kolei 
potrzeba poczucia pewności siebie i świadomości, że 

nawet jeśli atakujący nas poniesie niemiłe konsekwencje 
naszej obrony, to nie my jesteśmy temu winni.  
Niektórzy mają w tym wypadku zbyt wiele skrupułów i 
wolą cierpieć, niż zaszkodzić komuś, kto ich atakuje. 
Nawet nazywają to miłością. Tylko co to za miłość, kiedy 
świadomie stają na straconej pozycji?  !
W pewnych przypadkach zwłoka w podjęciu obrony przed 
atakiem psychicznym może prowadzić nawet do śmierci. 
To nie pusta groźba. Przecież na całym świecie można 
spotkać ludzi, którzy znają magię woo-doo lub “modlitwy 
śmierci”. Kiedy nas zaczyna paraliżować od nóg, nie 
powinniśmy zwlekać, lecz szukać natychmiastowego 
ratunku. !
Zdarza się, że ktoś wiedząc, kto go atakuje, boi się mu 
“oddać”, gdyż oczekuje w zamian jeszcze silniejszego 
ataku. Taka postawa rozzuchwala agresora. Natomiast 
oddanie mu z nawiązką tego, co nam przesłał, ma pewne 
walory terapeutyczne. Jeśli bowiem ktoś oberwie za 
własną głupotę i za wredne manipulacje, to w 
następstwie dziesięć razy się zastanowi, nim ponowi 
próbę ataku. !
Do odparcia ataku służą różne gadżety wizualizacyjne lub 
odpromienniki astralne. Najprostszym ze sposobów 
chronienia własnego mieszkania jest wsadzenie w każdy 
otwór okienny i w próg drzwi wejściowych cienkich 
drucików zagiętych w formie litery V, o wysokości 4 cm. 
Antenki te skutecznie odcinają nie tylko przypadkowe 
wpływy astralne z zewnątrz, ale też i świadomie 
kierowane ku nam złe życzenia.  !
Dobrym sposobem okazuje się też zaprogramowanie 
mentalne kryształu kwarcu lub opalu, by wszystkie myśli 
wysyłane w naszą stronę przechodziły przez niego. Jeśli 
są złe, to kamień biorąc je na siebie może nawet pęknąć.  !
Specjalne znaczenie mają mentalne lustra, kule itp., 
świadomie wizualizowane w celu zapewnienia ochrony. 
Aby się nimi posługiwać, trzeba mieć wprawę w 
wizualizacji. Do tego dochodzą polecenia, by złe myśli 
kierowane ku nam odbijały się od nich i wracały z 
wielokrotną siłą do nadawcy. W ten sposób można 
unieszkodliwić nawet klątwy rzucane przez całe grupy 
zaangażowanych w to ludzi. !
Ach, gdyby przywódcy byłego ZSRR wiedzieli o tym, 
byłaby wśród nich mniejsza śmiertelność w czasach 
inwazji na Afganistan. !
                                               



Zanim nauczymy się skutecznie bronić przed 
agresją psychiczną, możemy skorzystać z pomocy 
fachowców, np. egzorcystów. Ale tylko samodzielne 
opanowanie sztuki ochrony psychicznej zapewni 
nam pełen komfort, bo przecież trudno wymagać, 
by ktoś nad nami czuwał przez wiele lat.  !
Fachowa pomoc bywa konieczna, ponieważ zdarza 
się, że szczególnie podatne na ataki psychiczne i 
n a o p ę t a n i e s ą o s o b y p r z e b y w a j ą c e w 
pomieszczeniach zapromieniowanych przez żyły 
wodne lub na szlakach astralnych, którymi 
przemieszczają się duchy.  !
W przypadku takiego podejrzenia ważne jest 
skorzystać z pomocy dobrego radiestety. Najlepiej 
takiego, który dysponuje bardzo skutecznymi 
odpromiennikami (neutral izatorami). Kiedy 
z a s t a n a w i a m y s ię n a d r e a l n o ś c i ą a t a k u 
psychicznego, możemy mieć wątpliwości. Przecież 
tego nie widać i najczęściej nie słychać. Chociaż... 
w Kijowie zmierzono skutki rzucania klątw. Okazało 
się, że są mierzalne licznikiem Geigera – Millera, a 
to znaczy, że wywołują skutki podobne jak bomba 
atomowa. I to dość znaczące!  !
Tak to ludzie bawią się beztrosko i bezmyślnie, a 
potem dziwią się, że ich głowa boli. Ale tak nikłe 
skutki świadczą o niezwykle wysokiej odporności 
człowieka! Albo o małej mocy klątw rzucanych w 
zwyczajnych warunkach. !
Zastanawiające jest to, że po śmierci rumuńskiego 
przywódcy Nicolae Causescu, którego pewne osoby 
posądzały o uprawianie magii, w tajemniczych 
okolicznościach zginęło kilkadziesiąt osób, które 
brały udział w jego egzekucji. Około połowy z nich 
na chorobę popromienną(!), a reszta tak, jakby 
padły ofiarami opętania.  !
Jak zauważono, skuteczną ochronę przed 
promieniowaniem radioaktywnym zapewnia dieta 
jarska, a przede wszystkim makrobiotyczna. !
Co by nie myśleć na temat ataków psychicznych i 
energetycznych, są one faktem. Występują 

znacznie powszechniej, niż chcemy to przyznać. I 
po co to wszystko?  !
Naprawdę nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 
gdyby Europejczycy mieszkali na tak ograniczonym 
terytorium, jak Chińczycy, to na pewno zaczęliby 
rzucać się sobie do gardła. A Chińczykom to nie 
przeszkadza. Czyżby byli mniej agresywni?  !
Coś w tym musi być. Nasza kultura promuje 
agresywność, więc trudno się dziwić, że tak się 
ludzie do siebie odnoszą. Akceptując ten fakt, 
warto nauczyć się sztuki ochrony przed atakiem 
psychicznym. Wymaga ona pewnych umiejętności, 
ale przede wszystkim czasu i pracy nad sobą. !
Dla przykładu wróćmy do tematu nadeptywania na 
odciski. To nas boli, dopóki nie przebaczymy tym, 
którzy to czynili, a także sobie samym. To czasem 
tytaniczna praca, ale i jedyny skuteczny sposób, by 
chronić się przed klątwami i mniej świadomymi 
atakami psychicznymi. !
Ochrona przed atakiem energetycznym zwykle 
wymaga poważniejszego szkolenia i okazuje się 
możliwa po spełnieniu kilku istotnych warunków. Są 
nimi: !
- przebaczenie tym, którzy nas krzywdzili, 
- przebaczenie sobie i świadomość swej niewinności, 
- pokochanie i polubienie siebie, 
- rezygnacja z atakowania innych i wtrącania się w ich  
  sprawy, 
- zaufanie mocy ochronnej Boga lub Wyższego Ja, 
- zaufanie swojej mocy pozytywnego nastawienia do 

siebie i innych. !
Reszta środków i sposobów to protezy, które mogą 
być pomocne, ale nie mogą nas uchronić od 
skutków pielęgnowania negatywnych wyobrażeń o 
sobie i świecie. Jak bowiem mówi stare przysłowie: 
“jak nie kijem go, to go pałką”. 
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Zainteresowanym kontynuacją tematu 
zachęcamy do lektury książki: 

 Anny Atras i Leszka Żądło: 
„Egzorcyzmy i ochrona przed atakiem psychicznym” !

link do produktu: !
kliknij tutaj



!Historie życiem pisane, 
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…

www.aryangoehling.blog.pl

http://www.aryangoehling.blog.pl
http://www.aryangoehling.blog.pl


! Zmysłowe Ciało, Odkrywanie walorów kobiecości  
Hanna Łopuchow i Monika Jucewicz

Jeśli jesteś kobietą nieustannie poszukującą dróg 
do ideałów, dążysz do harmonii i kultywujesz 
barwny, aktywny lecz rozsądny i zdrowy styl 
życia, otrzymałaś książkę, pt. „ZMYSŁOWE 
CIAŁO”, zawierającą porady, które mogą Ciebie 
zainteresować.  

A u to r k i te j k s iążk i , Ha n n a Ło p u c h o w 
(Laboratorium Femi) i Monika Jucewicz, dzieląc 
się z Tobą własnym, bogatym doświadczeniem, 
pomogą Ci odkryć czar Twojej kobiecości i 
t r a k t o w a ć j ą j a k s k a r b i e c n i g d y 
niewyczerpanych, naturalnych przyjemności. 

Dowiesz się, jak pielęgnować swoje ciało i 
utrzymywać piękno swego ducha w stałej, 
dobrej kondycji, pomimo wielu kryzysów. Tak 
książka doda Ci także s ił w drodze do 
zawodowych sukcesów. 

N a u c z y s z s i ę t w o r z y ć s w ó j w ła s n y, 
dobroczynny mikroklimat, chroniący Cię przed 
sezonowymi dolegl iwościami i chorobami . 
Dzieląc się tą nauką z najbliższymi, będziesz 
mogła zbudować pachnący szczęściem dom. 
Mamy nadzieję, że nasza książka, obudzi Twój 
wielki potencjał kobiecości i wyzwoli Twoją 
naturalną moc kreowania własnego stylu 
szczęścia, w harmonii z otoczeniem.   

Z pewnością jesteś tego warta! 
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książkę kupisz:  www.sklep.femi.pl/ksiazki/zmyslowe-cialo



Mądrości dla duszy…



Wyśnij wygraną w LOTTO !

Na u s i l n e p ro śby c z y t e l n i ków 
prezentujemy jedną z ciekawszych form 
„odkrycia” numerków w grze liczbowej 
Lot to . Sposób ten pochodz i z 
czasopisma ezoterycznego „Mój 
Talizman” z 1997 r.  !
Dlaczego jest to ciekawy sposób? Otóż 
pozwala on „wyśnić” sobie numerki, 
może nie w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, ale o tym za chwilę… !
Aby poznać numerki do gry… trzeba 
poznać szyfr marzeń sennych, czyli jak 
zmienić temat snu na numery lotto. 
Przydatne nam będą tylko te sny, tuż 
przed przebudzeniem, innych nie 
bierzemy pod uwagę. !
Każdy dzień tygodnia jak wiadomo jest 
przypisany innej planecie. W zależności 
od tego, w którym dniu będziemy śnić, 
można również skreślać numerki 
podlegające danej planecie. 

Poniedziałek - KSIĘŻYC - (2,7,11,16,20,25,29,34)	

Wtorek - MARS - (9, 18, 27, 36)	

Środa - MERKURY - (5, 14, 23, 32)	

Czwartek - JOWISZ - (2, 12, 21, 30)	

Piątek - WENUS - (6, 15, 24, 33)	

Sobota - SATURN (8, 17, 26, 35)	

Niedziela - SŁOŃCE - (1, 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31)	
!
Zamiana liter na cyfry: 

A,Ą=1; 	

B=2;	

C, Ć=3;	

D=4;	

E,Ę=5;	

F=6;	

G=7;	

H=8;	

I=9;	

J=10;	

K=11;	

L,Ł=12;	

M=13;	

N,Ń=14;	

O,Ó=15;	

P=16;	

Q=17;	

R=18;	

S,Ś=19;	

T=20;	

U=21;	


V=22;	

W=23;	

X=24;	

Y=25,	

Z,Ż,Ź=26;	
!!

Przykład 1:	

Jeśli śni Ci się las i w swoim śnie wyraźnie 
widzisz: las, jałowiec, grzyby, wrzosy, i lisa - 
litery z tych wyrazów zamieniamy na cyfry:	
!
las	

12+1+19=32	
!
jałowiec	

10+1+12+15+23+9+5+3=78=7+8=15	
!
wrzosy 
7+18+26+15+19+25=126=1+2+6=9	
!
grzyby	

7+18+26+25+2+25=103=10+3=13	
!
lis	

12+9+19 = 40 = 4+0=4	
!
Nasze numery do Lotto to: 32, 15, 9, 13 i 4, 
powodzenia!



W jednym z poprzednich numerów naszego 
cyklu prezentowaliśmy obszerny rozdział o 
czakroterapi i i kamieniach, otóż w 
c h r o m o t e r a p i i m o ż e m y r ó w n i e ż 
wykorzystywać kamienie i minerały o 
odpowiednich kolorach dopasowanych do 
naszych centrów energetycznych - czyli czakr.  !
Kamienie po uprzednim oczyszczeniu na 
przykład opłukaniu pod bieżącą wodą lub 
oczyszczeniu ich nad płomieniem świecy 
kładziemy na wysokości każdej czakry. !
Nie ma tutaj różnicy czy kamień jest 
oszlifowany czy nie oszlifowany, mały czy 
duży - jego siła oddziaływania będzie taka 
sama. Najważniejsze, aby przed i po zabiegu 
oczyścić kamienie, oraz przynajmniej kilka 
razy w miesięcy pozwolić odpocząć 
kamieniom zostawiając je na działanie 
światła słońca i księżyca - wystarczy położyć 
je na parapecie.  
Należy również pamiętać, że wiele kamieni 
się ze sobą kłóci energetycznie i neutralizuje 
swoje działanie, dlatego nie powinniśmy 
trzymać ich razem blisko siebie.  !
Szybkim sposobem oczyszczenia się, 
wzmocnienia swojej energetyki i uzdrawiania 
jest ułożenie na każdej czakrze, jak również 
trzymając w dłoniach i przy stopach - 
kryształów górskich, nie tylko oczyszczą 
nasze czakry, doenergetyzują, ale wprowadzą 
harmonię i uzupełnią braki energii w ciele.  

Zabiegi z kamieniami powinny trwać od 10 do 
30 minut, nie dłużej… Najlepiej wykonywać 
je w pozycji leżące, włączając cichą, 
nastrojową muzyczkę, zapalając świecę, 
del ikatne kadzide łko i starając s ię 
maksymalnie zrelaksować.  !
Kamienie do zabiegów: !
brązowe: bursztyn, tygrysie oko, kwarc 
dymny,  agat; !
czerwone: jaspis, granat, koral, ognisty 
opal; !
pomarańczowe: bursztyn, karneo l , 
karnelian, hiacynt; !
żółte: cytryn, agat, topaz, bursztyn; !
zielone: szmaragd, turkus, akwamaryn, 
malachit; !
różowe: kwarc różowy, agat mchowy, 
rodochrozyt, koral; !
błękitne: chalcedon, kwarc dymny, azuryt, 
lazuryt; turkus; !
Indygo: ametyst lub kryształ górski; !
fioletowe: ametyst, granat;  
bia łe: kryszta ł górski, agat, kamień 
księżycowy, diament, diament z Herkimeru;

CHROMOTORAPIA - LECZENIE KOLOREM cz.3

MAGIA KOLORÓW





ODROBINA PRZESĄDÓW 
OSTRE PRZEDMIOTY 

 
Jeśli	   dajesz	   komuś	  nożyczki	   lub	  nóż	   -‐	  musisz	  wziąć	   za	   ten	  
przedmiot	   symboliczną	   opłatę,	   w	   przeciwnym	   wypadku	  
przetniesz	  miłość,	  przyjaźń	  (	  to	  samo	  dotyczy	  zegarka).	  
!
Jeśli	  nożyczki	  upadając	  wbiją	  się	  w	  podłogę	   -‐	   to	  zwiastuje	  
niebawem	  szczęście.	   Jeśli	   upadnie	  Ci	  nóż	   lub	  nożyczki	  nie	  
podnoś	  ich	  sama	  bo	  przyciągniesz	  pecha	  lub	  chorobę.	  
!
Nigdy	  nie	  wskazuj	  na	  kogoś	  czubkiem	  noża	  lub	  nożyczkami	  
-‐	  zadajesz	  energetyczne	  ciosy	  tej	  osobie.	  
!
Jeśli	   nóż	   spadnie	   w	   kuchni	   na	   podłogę	   -‐	   będziesz	   mieć	  
gości,	   tak	   samo	   widelec	   (	   w	   tym	   przypadku	   zwiastuje	  
nadchodzącego	  do	  Twojego	  domu	  mężczyznę).	  
!
Nóż	   w	   zależności	   gdzie	   wskazuje	   po	   upadku	   kierunek	  
ułożenia	   jego	   ostrza,	   z	   tego	   właśnie	   kierunku	   nadjadą	  
goście.	  	  
!
Skrzyżowanie	   noży	   zapowiada	   kłótnię,	   noża	   z	  widelcem	   -‐	  
zgodę.	  Skrzyżowanie	  widelców	  -‐	  będziesz	  tematem	  plotek.	  
!
Aby	   zapewnić	   sobie	   zdrowie	   rozpoczynając	   kroić	   chleb	  
nakreśl	  nożem	  znak	  krzyża	  na	  spodniej	  części	  chleba.



www.femi.pl





PIJMY SOKI NA ZDROWIE 
!

NA PRZEZIĘBIENIE I ZMĘCZENIE 
1 MARCHEW + 1 JABŁKO + PLASTEREK IMBIRU + 1 POMARAŃCZA 

!
NA OCZYSZCZENIE LIMFY, KRWI I SKÓRY 

1 POMARAŃCZA + 1 GRAPEFRUIT + 1 JABŁKO 
!

NA URODĘ I DOBRE SAMOPOCZUCIE 
1 MARCHEW + 1 JABŁKO + 1 BURAK + 1 BANAN + KILKA 

TRUSKAWEK LUB MALIN 
!

DETOKSYKACJA 
PÓŁ BURAKA + 1 MARCHEW + 1 JABŁKO + GARŚĆ ŚWIEŻYCH  

LIŚCI POKRZYW LUB LIŚCI MIĘTY 
!

ENERGIA I MOC 
1 POMARAŃCZA + KAWAŁEK ANANASA + 1 PLASTEREK IMBIRU + 2 

OWOCE KIWI !!
NA PROBLEMY Z CERĄ 

2 POMIDORY + KILKA LISTKÓW BAZYLII + KILKA LISTKÓW MLECZA 
!

NA USPOKOJENIE 
1 MARCHEW + 1 JABŁKO + KILKA TRUSKAWEK 

ZDROWOTNY NAPÓJ Z NATKI PIETRUSZKI !
Jest to mój ulubiony napój z książki kucharskiej dodawanej do 
robota Termomix, ale można go wykonać w innym blenderze, 
który ma funkcję kruszenia lodu. Napój smakuje świetnie, moi 
znajomi go uwielbiają, a tym bardziej dzieci, które zawsze są 
oszukiwane, że jest to napój z kiwi… :) Jest zdrowy bo oczyszcza 
nerki, odchudza, wpływa świetnie na cerę i odmładza organizm od 
wewnątrz… polecam. '!
Składniki: mały pęczek pietruszki, 1 cytryna, 1 pomarańcza, 
opakowanie kostek lodu, 1 litr wody, można dodać odrobinę 
brązowego cukru lub miodu do posłodzenia.'!
Do naczynia miksującego wrzucamy umytą natkę pietruszki, 
obraną cytrynę i pomarańczę bez pestek oraz kostki lodu. 

Miksujemy około 30 sekund na wysokich obrotach 10. Uzupełniamy wodą ok. 1 litr, 
dodajemy do smaku brązowy cukier lub odrobinę miodu i miksujemy jeszcze 10 
sekund na mocnych obrotach. Schładzamy.'

Aryan Goehling'
źródło: Termomix



!
Aryan Goehling

Zdolność jasnowidzenia można w sobie obudzić 
poprzez obserwowanie płomienia świecy… 
Ćwiczenie polega na tym, aby zapalić świecę z 
naturalnego wosku, lub białą w odległości 50 - 70 
cm od oczu, najlepiej na ich wysokości. 
Obserwujemy płomień świecy przez 1-2 minuty. Po 
ćwiczeniu zamykamy oczy i staramy się chwilę 
zrelaksować. Samo patrzenie w płomień świecy 
oczyszcza nas energetycznie, leczy oczy, 
energetyzuje czakrę trzeciego oka, wycisza… Nie 
przesadzajmy jednak z ilością czasu, gdyż zbyt 
długie patrzenie w płomień podnosi ciśnienie…!

R OZ W I J A N I E  
J A S N O W I D Z E N I A

TO JEST MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ



KĄCIK TWÓRCZEGO NATCHNIENIA... 
życie wierszem pisane...

SZCZĘŚCIE 	
!!
Czym jest szczęście?	
!

Szczęście to obudzić się rano	

Szczęście to móc promyk uśmiechu komuś podarować kogoś subtelnie pocałować	


Szczęście to móc wyjrzeć na dwór w potworną ulewę i powiedzieć cóż na piękna pogoda	

Szczęściem jest móc w czyjś oczach radość zobaczyć z kimś pobyć	


porozmawiać czasami wybaczyć.	

Szczęściem jest móc oddychać i swoich braci do szczęścia „popychać”	


Szczęście to nasze łzy wzruszenia nasze złote przemyślenia.	

Szczęście to dostrzec na białej kartce barwy 	


Szczęście to współczuć innym i uczyć się na ich błędach	

Szczęście to wyciągać wnioski z trudności i nabierać siły do kolejach przeszkód życiowych.	


Szczęście to mieć Wiarę w chorobie 	

i mieć trochę powietrza w wodzie	


!
Im więcej w życiu przeszliśmy tym bardziej zmienia się nasze dostrzeganie świata nie muszą 

być to wydarzenia tragiczne po prostu takie na których się uczymy.	
!
ŻYCIE NAS POUCZYŁA DLA TEGO NIE CHCEMY MIEĆ WSZYSTKIEGO 	


CHCEMY TYLKO CIESZYĆ SIĘ DNIEM I ODCZUWAĆ MIŁOŚĆ OD BLISKICH.

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...

!
Serce ma największą pojemność świata	


miłość największe dziury łata 	

mijają wciąż kolejne lata 	


a ja się dziwię 	

ile odmian jest w jednej relacji 	


różność przekazu szczęścia frustracji.	

Nie ma tu racji są kompromisy 	


pielęgnuj z cierpliwością 	

komplementuj ze szczerością 	


wybaczaj ze słabością	

kochaj z namiętnością 	


oraz słuchaj z otwartością .	

Wtedy eliksir miłości z bajki	


nie będzie przydatny	

gdy kochać umiesz 	


w sposób drugiemu sercu potrzebny	

!

!
Marta Malec 

wierszem pisane - blog




CZY MOŻNA CHODZIĆ  
GOŁYMI STOPAMI PO 

ROZPALONYCH WĘGLACH?

Strach i prawa fizyki chronią stopy przed poparzeniem - mówi fizyk Jearl Walker 
z Uniwersytetu Stanowego Cleveland. Wydaje się, że wie, o czym mówi, 
bowiem kilka już razy zdejmował buty, by zademonstrować studentom 
chodzenie po żarze. !
Teoria jest prosta. Rozgrzane do czerwoności węgle mają wysoką temperaturę, 
ale stosunkowo niską energię. Jeśli przejdziesz szybko po ich powierzchni, to 
na Twoje stopy przejdzie bardzo mało ciepła. to trochę jak dotknięcie ciasta 
świeżo wyjętego z pieca. Nawet mając temperaturę 250 stopni, ciasto jest 
słabym przewodnikiem i nie sparzy skóry - w przeciwieństwie do foremki, 
której lepiej nie dotykać! !
Kolejnym czynnikiem jest wilgoć na stopach. Przed postawieniem stóp na żarze 
wystarczy  przejść się po mokrej od rosy trawie lub polać stopy wodą, która 
podgrzeje się i wyparuje, absorbując ciepło z rozgrzanych węgli. Działa to na 
podobnej zasadzie, jak zwilżenie palców przed zgaszeniem świeczki. !
Przed swoimi pokazami Walker nie zanurzał stóp w wodzie. Według jego teorii 
sam strach przed poparzeniem sprawia, że zaczynamy się intensywnie pocić. 
Parujący pot chroni skórę przed działaniem wysokiej temperatury równie 
dobrze jak woda. Pierwsze cztery spacery Walkera poszły jak z płatka. Za 
piątym razem nabrał takiej pewności siebie, że przestał się bać, a tym samym 
pocić, więc chodzenie po węglach skończyło się ciężkimi poparzeniami stóp.    ! !

według książki: „Czy mężczyzna może być w ciąży? Naukowe odpowiedzi na codzienne  (i nie do końca codzienne) pytania.  
Bill Sones i Rich Sones

Afirmacja na marzec:



POLECENIA
F I L M Y    W A R T E

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

INTRUZ 
Nominowana do Oscara Saoirse Ronan 
(„Pokuta”, „Nostalgia anioła”), Diane 
Kruger („Bękarty wojny”) i Max Irons 
(„Vivaldi”) w epickim romansie science 
fiction, opartym na bestsellerowej 
powieści Stephenie Meyer, autorki sagi 
„Zmierzch”. 

W niezbyt odległej przyszłości obca rasa 
zwana Duszami najeżdża Ziemię , 
przejmując kontrolę nad ciałami i 
umys łami przedstawicieli gatunku 
ludzkiego. Pozostała przy zdrowych 
zmysłach grupa rebeliantów ukrywa się w 
jaskiniach i podziemnych tunelach, 
obserwując z przerażeniem zmiany 
zachodzące w świecie, który kiedyś 
należał do nich na wyłączność. Melanie 
Stryder (Saoirse Ronan), walcząc z 
zamieszkującą jej ciało i próbującą 
pozbawić ją wolnej woli Duszą imieniem 
Wagabunda, rozpoczyna niezwyk łą 
przygodę, której stawką będą nie tylko 
losy wszystkich jej bliskich, lecz również 
kwestia przetrwania gatunku ludzkiego. 
Czy miłość jest w stanie pokonać każdą 
przeszkodę? 

Film wydaje się błahą historią s-
f, jednak uważam, że jest to 
historia o miłości, ale nie tylko 
między kobietą, a mężczyzną, serdecznego 
uczucia przyjaciółki do przyjaciółki, 
porusza określiłbym to zjawisko „miłość 
bliźniaczych dusz”… dwie istoty w jednej, 
połączone ze sobą nierozerwalnie, z 
początku śmiertelni wrogowie, z czasem 
zaczyna łączyć je  przyjaźń, którą 
rozerwać jest z każdym dniem coraz 
ciężej, a jest to być może nieuniknione… 
Film na długo pozostaje w pamięci i 
polecam go nie tylko dla fanów Stephenie 
Meyer, zadowoli tych co czują i patrzą 
sercem.   

   Serdecznie polecam.
                      ARYAN



NIEMOŻLIWE 

Wstrząsająca historia rodziny, która przeżyła tsunami 2004 roku 
– jeden z największych kataklizmów naszych czasów. Wyjątkowo 
poruszający film, który otrzymał 5 nagród Goya, a Naomi Watts 
za swoją rolę została nominowana do Oscara i Złotego Globu. 

Tajlandia, 2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Henry (Ewan 
McGregor) wraz z trójką synów postanawiają spędzić święta 
Bożego Narodzenia w samym sercu tropikalnego raju. 
Przepiękny hotel położony w malowniczym otoczeniu palm, 
złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się być gwarancją 

wymarzonego odpoczynku. Jednak ten raj w ułamku sekundy 
zamieni się w prawdziwe piekło. Pewnego dnia od strony morza 
dochodzi przerażający huk. Mieszkańcy hotelu zamierają w 
bezruchu. W chwilę później  plaża, budynki i znajdujący się na 
niej ludzie zostają zmieceni przez monstrualną falę tsunami. 
Woda zabiera wszystkich i wszystko. Wszystko… z wyjątkiem 
nadziei. 

Film ma opinie nudnego… ale jak można pokazać wielką tragedię 
rodziny, która musi borykać się z niesamowitym żywiołem, 
tragedią, zagubieniem, walką o życie… o rodzinę, która z dala od 
domu, bez możliwości skontaktowania się i odnalezienia się… 
„Niemożliwe” wywarł na mnie niesamowite wrażenie i niestety 
przyznam, że niekiedy wzrusza do łez, dlatego chusteczki są 
konieczne… Jest do gruntu prawdziwy, nagrany po mistrzowsku i 
takie też są kreacje głównych bohaterów. Uważam, że jest to 
arcydzieło w swoim gatunku, dodam, że historia wydarzyła się 
naprawdę, tym bardziej film chwyta za serce i nakłania do 
obejrzenia jak i do myślenia… Serdecznie polecam. 

ARYAN





Aby poznać przyszłość bliską przyszłość wystarczy wziąć trzy kostki do gry, i rzucamy 
wszystkimi kostkami na raz. Uwaga! Rzutu nie należy powtarzać, chyba, że upłynie 10 
dni. Poszczególne sumy punktów mają następujące znaczenie: !

3 - niespodziewane wydarzenia w rodzinie; 
4 - zastanów się, zanim zdecydujesz się; 
5 - spełnienie życzeń 
6 - stracisz okazję do miłosnego spotkania 
7 - w pracy drobne trudności 
8 - ostra krytyka nie wpłynie na Twoje działanie 
9 - zmiany w życiu uczuciowym 
10 - możliwość zajścia w ciążę, lub czeka Cię coś nowego 
11 - tymczasowe rozstanie z ukochaną osobą 
12 - interesujące spotkanie 
13 - troski i problemy przed Tobą 
14 - nieoczekiwana pomoc 
15 - zwróć uwagę na swoje postępowanie 
16 - szykuj się do podróży 
17 - fiasko dotychczasowych planów 
18 - spotka Cię wielkie szczęście 
!
Owocnych wróżb ! 

WRÓŻBA Z KOŚCI
NA  

10 DNI



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.  

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 
zapewnia swobodny dostęp do 
największych atrakcji tego regionu, 
jak i do centrów biznesu.  

W pobliżu Villi Ewelina znajdują się 
sklepy, bank, poczta, apteka, 
przychodnia lekarska, przystanek 
autobusowe, centrum szkoleniowe i 
wiele innych ciekawych miejsc… 

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

Villa 

www.villa-ewelina.pl

EWELINA

VILLA EWELINA - 1984 r.  
 Marka z tradycją!

http://www.villa-ewelina.pl
mailto:ewelina.rybczynska@wp.pl
http://www.villa-ewelina.pl
mailto:ewelina.rybczynska@wp.pl
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