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redaktor naczelna

Pragnę powitać się z Wami po raz 
kolejny… dziękuję za wszelkie 
wyrazy sympatii, nades łane 
opinie… Bardzo cieszy mnie fakt, 
że wskazówki zdrowotne  i 
porady zamieszczane w naszym 
biuletynie, okazują się niezwykle 
przydatne, korzystacie z nich i 
opisujecie nam Wasze powroty do 
zdrowia, opisuje poprawę wielu 
schorzeń, które leczyliście latami 
z różnym skutkiem - po to 
w łaśnie jesteśmy, by Wam 
pomóc!!!… !
Bardzo cieszy mnie fakt, że 
artykuły tematyczne trafiają w 
Wasze gusta, korzystacie z nich i 
pros ic ie o więcej… Proszę 
nadsyłajcie nam swoje prośby, 
troski, zapytania… podzielimy się 
odpow i edz i am i n a łam ach 
biuletynu. !
Niestety, prace nad gazetką 
pochłaniają dużo pracy wielu 
osób i czasami ciężko jest nam 
zgrać się z terminami, dlatego 
trafia on w Wasze ręce z małym 
o p ó ź n i e n i e m , j e d n a k o d 
najbliższego numeru możecie się 
go spodziewać cyklicznie co 
miesiąc w okolicy 10 - go każdego 
miesiąca. 

  Złota myśl na kwiecień: “Szczęście to nic innego jak wiele, małych, dobrych i miłych chwil…”

Nastał czas Świąt Wielkanocnych, 
ponoć nie są to tak rodzinne i 
hucznie obchodzone święta jak 
Święta Bożego Narodzenia, ale 
uważam, że są to bardzo miłe 
święta… zwiastują zmiany i dla 
mnie są to święta oczyszczenia… 
wytchnienia, dlatego i Wy 
postarajcie się uporządkować 
Wasze troski, zadawnione żale, 
sprzątnijcie to co zbędne. !
Wiosna to okres kiedy możemy 
oczyścić się, „odtruć” po trudnej 
zimie… pomaga nam w tym 
przyroda… A święta mogą być 
doskonałą okazją do przemyśleń, 
zrobienia planów, pobycia na 
łonie rodziny, przyrody, spędźcie 
czas na rozmowach o życiu, o 
tym co dla Was jest ważne, na 
czym Wam zależy… !
Dlatego życzę Wam spokojnych, 
rodzinnych i kolorowych Świąt… 
Poświęcone jajko niech doda 
Wam zdrowia i energii, Śmingus 
Dyngus niech oczyści wszelkie 
przeszkody, a święta będą okazją 
do odrodzenia się każdego z 
Was… a zajączek niech znajdzie 
dla Was masę miłych słodkich 
prezentów…!

Wstęp







Z pamiętnika jasnowidza… A jak AKCEPTACJA…
Jesteśmy istotami, które nie zawsze potrafią, nie są w stanie czy po prostu nie chcą zaakceptować inności tego świata... Przykładem, który to pokazuje jest przykład młodego klienta o imieniu 
Krzysztof... Gdy wszedł do gabinetu od razu miało się wrażenie, jakby na chwilę zaświeciło słońce... Wesoły, uśmiechnięty, chociaż odrobinę niepewny siebie... Od razu przeszedł do sedna sprawy i 
wyznał, że jest gejem... Nie jest akceptowany w obecnej pracy... Zresztą nigdy nie był, bo różnił się nie tylko sposobem bycia, ale też zachowaniem... Zawsze byłem dla każdego miły, uśmiechnięty... 
wielu osobom to się nie podobało, że jest lubiany i doceniany,… Nigdy nie mówiłem o mojej orientacji seksualnej… 
Nie lubię rzucać się w oczy. Jednak zawsze bardzo kochałem swoich rodziców i nie chciałem ich dłużej oszukiwać... I tutaj nastąpiła tragedia, o tyle co mój ojciec przemilczał temat, o tyle w moją 
matkę jakby diabeł wszedł... Biega za mną z krzyżykiem, modli się za mnie i od kilku tygodni nie chce mieć ze mną nic wspólnego… !!! 
Poza tym, wszystko bym przetrwał gdyby nie to, że moja mama wyjawiła moją tajemnicę dosłownie wszystkim... sąsiadom, kolegom w pracy, szefowi... Teraz mam przesrane życie, ludzie wytykają 
mnie palcami... Moja mama nawet powiedziała sklepowej w przyblokowym sklepie i kiosku… i dopiero przez to mam problemy…  Co mam teraz zrobić, nie rzucę pracy... Co prawda udało mi się 
wyprowadzić z domu... tylko szkoda mi taty, on z tym wszystkim źle się czuje... 
Po pierwsze powinien Pan przestać się przejmować sprawą i reagować na docinki otoczenia... - powiedziałem. Proszę pamiętać, że to z kim sypiamy to nasza prywatna sprawa, która przecież nie ma 
wpływu na to czy jesteśmy dobrym pracownikiem, kolegą czy sąsiadem. Myślę, że powinien Pan porozmawiać z mamą, tak od serca, uczciwie... Proszę jej powiedzieć, że jej zachowanie Pana rani, i 
przeszkadza w codziennym życiu. Proszę powiedzieć, że jeśli jej działania będą nadal Pana ranić, przeprowadzi się Pan w tajemnicy do innego miasta i nigdy mama nie zobaczy już Pana... 
Mój klient zaczął się zastanawiać na tym co powiedziałem i uznał, że jest to najlepsze rozwiązanie jakie można było znaleźć... Mama boi się samotności stąd myślę, że się uspokoi... 
Proszę mi powiedzieć jeszcze, kiedy znajdę jakąś stabilną miłość, bo obecnie to tylko nic nie znaczące i nie wnoszące w moje życie osoby... Miłość przyjdzie do Pana za dwa lata... Dwa razy jeszcze się 
Pan zawiedzie, trzecia miłość będzie tą na długie lata... Widzę, że będzie to ktoś, kto w miesiącu urodzenia będzie miał X... czyli wrzesień, październik lub listopad... I będzie to ktoś, kto jakby dwa 
razy narodził się od nowa... 
Mój klient wyszedł tak jak i wszedł z promienistym uśmiechem, pomyślałem tylko na odchodne, że szkoda, że nie mam takich wesołych i sympatycznych klientów codziennie, wtedy być może moja 
praca będzie mniej frapująca... 
Pan Krzysiu, jak się okazało wrócił do mnie po miesiącu, nie przeszedł sam... Prowadził pod rękę mamę, która od drzwi wręczyła mi olbrzymi bukiet i z uśmiechem oraz lekko łamiącym się głosem 
podziękowała mi, za to, że uratowałem ją przed stratą jedynego syna... Pan Krzysztof wyjaśnił mi potem, że zrobił tak, jak mu poleciłem... Mama przestraszyła się nie na żarty, gdy wspomniałem o 
chęci przeprowadzki... Zaczęła mnie przepraszać i prosić bym jej nigdy nie zostawiał... Najlepsze było potem, nie dosyć, że nie zaprzeczyła temu co mówiła, to zaczęła wychwalać moich "kolegów", a 
że są lepsi niż niejedna synowa, że wnuków i pieluch to ona nie chce i dzięki temu relacje z innymi od razu się poprawiły... 
A najciekawsze jest to, że gdy przyszedłem do pracy uśmiechnięty, a nie jak przyczajony tygrys, inni koledzy to zauważyli i dali mi spokój… Zrobiła się wokół mnie jakaś dziwna cisza… no może nie 
do końca bo mam teraz dużo koleżanek… 
Ale ja dziś z inną sprawą, mam możliwość objąć stanowisko kierownika, porostu dyrekcja uznała, że swoim optymizmem i charyzmą mogę zrobić dla firmy więcej niż obecna kadra... Czy mam się 
zgodzić na awans, czy dam sobie radę…? Odpowiedź oczywiście była twierdząca, a to, że na nowym stanowisku mój sympatyczny klient znajdzie miłość - przemilczałem, bo czasami w naszym 
życiu los podsuwa niespodzianki i nie warto ich na siłę zdradzać...	


Tolerancja, akceptacja to wciąż trudne do rozwinięcia cechy osobowości... nie tylko w duchowości, ale w normalnym życiu. 
Lubimy oceniać, krytykować i wtrącać nos nie w swoje sprawy. Właśnie przez brak akceptacji, tolerancji mamy tyle wojen, 
ciągle z czymś lub przeciw czemuś walczymy... Nie akceptujemy innej wiary, koloru skóry, braku urody, pieniędzy, 
orientacji, upodobań, często czyjegoś sposobu bycia, stroju, decyzji czy ciekawego lub oryginalnego hobby... Pytanie tylko: 
PO CO? Czy nie łatwiej jest żyć i dać żyć innym... :-)	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 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

KĄPIEL OCZYSZCZAJĄCA SKÓRĘ#
Jemioła nadaje się do oczyszczania 
skóry, do kąpieli potrzebujemy 4 łyżki 
ziół na 2 litry wrzątku. Podgrzewamy 
je pod przykryciem, ale nie wolno ich 
gotować. Wlewamy gorący wywar do 
wanny. Kąpiel powinna trwać 15 minut, 
robimy ją 2 razy w tygodniu przez 2 
miesiące. Po kąpieli spłukujemy się i na 
wilgotną skórę nakładamy odrobinę 
naturalnego oleju np. kokosowego,  z 
migdałów lub z winogron. 

KMINEK dobry na wszystko… 
Napar z kminku stosuje się przy zaburzeniach 
trawienia, pęcherzyka żółciowego, wątroby - działa 
wiatropędnie, przy zapaleniu oskrzeli i płuc i przy 
problemach skórnych. Wodny wyciąg dla karmiących  
matek poprawia trawienie u dziecka. ! łyżeczkę 
kminku  na 1 szklankę wrzącej wody, gotujemy 3 
minuty i pozostawiamy do naciągnięcia przez 10 
minut. Wypijamy szklankę herbatki 15 minut po 
posiłku.

NADMIERNA FERMENTACJA JELIT 

Po pół łyżeczki owoców kopru, owoców 
anyżu i owoców kminku - zaparz w 
szklance wrzątku, odstaw na 15 minut i 
pij 3 razy dziennie po 1 szklance napoju, 
najlepiej 20 minut przed jedzeniem. 

MIGRENA 
Łyżeczkę owoców anyżu zaparzamy w 
szklance wrzątku, odstawiamy na 30 
minut pod przykryciem. Pijemy 3 razy 
dziennie - razem z owocami po 1 szklance po 
jedzeniu.

NADMIAR  
SOKÓW ŻOŁĄDKOWYCH#

- utrzy j na tarce 2 średniej wielkości cebule i 
wymieszaj to z pół szklanki miodu. Odstaw na 
kilka godzin w ciemnym, chłodnym miejscu i 
zażywaj 3 razy dziennie po łyżce, na 10 
minut przed jedzeniem. 

- utrzy j na tarce 2 średnie cebule, dodaj 3 
łyżki brązowego cukru, dolej sok z 1 cytryny - 
odstaw na kilka godzin w ciemnym i chłodnym 
miejscu. Zażywaj miksturę 3 razy dziennie 
po łyżce stołowej, na 10 minut przed 
jedzeniem. 



SOKI	 DLA	 ZDROWIA	 I	 URODY	 
Od dawna wiadomo, że nasze piękno pochodzi z wewnątrz… To co jemy, pijemy, ilość godzin 
snu i komfort powoduje, że to wszystko odbija się na naszym wyglądzie. Jednak jednym ze 
zdrowszych sposobów na zadbanie i pielęgnację naszej urody jest picie - jak i smarowanie 
skóry odpowiednimi sokami z owoców lub warzyw. Warzywa i owoce są najbardziej 
naturalnym i zdrowym kosmetykiem, który działając od wewnątrz, upiększa nasz i dodaje 
wigoru, zdrowia i dobrego samopoczucia.	


• Ananas - otwiera zatkane pory, oczyszcza skórę. Od wewnątrz oczyszcza naszą krew i 
poprawia przemianę materii;	


•Jabłka - są bogatym źródłem pektyn, które zwiększają zdolność wchłaniania wody przez 
skórę, dodają nam witaminy C, która świetnie wpływa na nasze naczynia krwionośne jak i 
oczyszcza naszą skórę;	


•Banany - działają świetnie na nasz nastrój, pomagają schudnąć, oraz zmiękczają i wygładzają 
naszą skórę.	


•Ogórek zmiękcza szorstką skórę i poprawia jej ukrwienie., nawilża nasze ciało i komórki, 
oczyszcza nerki i wpływa dobrze na oczy. 	


•Porzeczki - pomagają w pielęgnacji skóry z rozszerzonymi naczynkami, wewnętrznie mają 
duży wpływ na dobrą pracę naszego serca.	


•Marchew - ma wszechstronne zastosowanie jako kosmetyk, poprawia koloryt, wewnętrznie 
oczyszcza organizm, dostarcza bardzo wielu witamin i mikroelementów, niszczy pasożyty i 
wpływa korzystnie na pracę przewodu pokarmowego. 	


•Ziemniaki dostarczają skórze cennych składników mineralnych, na nasze ciało wpływają 
korzystnie między innymi na trawienie, pomagają schudnąć i oczyszczają nasz organizm 
wyrównując równowagę kwasowo zasadową. 	


•Czosnek - działa przeciwgrzybiczo, dezynfekuje rany, usuwa brodawki, wewnętrznie 
oczyszcza cały organizm, wzmacnia odporność, zabija pasożyty oraz odmładza nasze 
naczynia, działa jak antybiotyk i odmładza nas od wewnątrz, pomaga zmniejszyć nadmiar 
cholesterolu we krwi. 	


•Chrzan - zewnętrznie dzięki zawartości siarki pomaga pozbyć się grzybic, łupieżu, leczy 
zanieczyszczoną cerę.	


•Sok pomarańczowy - dostarcza niezbędnej dla urody witaminy C oraz wielu innych 
składników. Zewnętrznie oczyszcza naszą skórę dostarczając jej wielu substancji odżywczych. 	


•Pietruszka - wewnętrznie leczy nasze nerki, oczyszcza je. Zewnętrznie pomaga wybielić 
przebarwienia, oczyszcza skórę i leczy trądzik.	


•Seler - ma bardzo podobne działanie do pietruszki, pomaga pozbyć się opuchnięć pod oczami. 	


•Cytryna - dla naszej skóry działa oczyszczająco, ściągająco, poprawia stan naszej skóry, 
likwiduje zmarszczki. Wewnętrznie ma szereg zalet, których nie sposób wymienić.	


•Cebula - wzmacnia paznokcie, likwiduje przebarwienia, wykwity skórne i pomaga przy trudnej 
cerze np. trądzikowej. Wewnętrznie działa jak antybiotyk, który wzmacnia od wewnątrz.	

	
 	
 	
 	
 	
                                Maria Lohmann - „Herbatki i soki najlepsze dla zdrowia”

ŁYSIENIE 
PLACKOWATE#

Łyżkę s tołową l iśc ia rozmar ynu 
lekarskiego zaparzyć w pół litrze 
wrzątku. Odstawić na 15 minut pod 
przykryciem i pić ten napar 1 raz 
dziennie po pół szklanki, a resztą 
naparu robić 15 minutowy okład na 
głowę. 

MIĘŚNIAKI MACICZNE 
1. łyżeczkę skrzypu polnego zaparzyć 

w szklance wrzątku i odstawić na 15 
minut. Pić 3 razy dziennie po 
szklance naparu, na 10 minut przed 
jedzeniem. 

2. Łyżeczkę kwiatów kasztanowca i pół 
łyżeczki liści brzozy zaparzyć w 
szklance wrzątku, Odstawić na 15 
minut i pić 3 razy dziennie po 1 
szklance naparu, na 10 minut przed 
jedzeniem. 

3. Po łyżeczce ziela jemioły i pół 
łyżeczki kwiatów tarniny zaparzamy 
jak powyżej, pijemy 3 razy dziennie.



!! KAMICA 
ŻÓŁCIOWA 

!
Podduś dużą cebulę cieniutko pokrojoną w 4 
łyżkach oliwy z oliwek. dodaj 150 g wody i 
40 g słoniny nie solonej. gotuj przez 10 
minut. Popijaj ciepłe kilkakrotnie raz za 
razem, przed położeniem się do łóżka wypij 
szklankę naparu z kruszyny (2,5 g ziela na 
szklankę wody). Po ugotowaniu zostaw na 4 
godziny do naciągnięcia. Stosuj kurację 1 
raz w roku. 

ENERGETYZUJĄCY NAPÓJ 
!
Wlej do miksera sok pomarańczowy świeżo 
wyciśnięty, wrzuć 8 migdałów obranych ze 
skórki, dodaj 2 łyżki soku z cytryny, pół 
szklanki wody i pół łyżki miodu do smaku. 
Całość zmiksuj i schłodź w lodówce wtedy 
będzie smaczny. Jeśli wypijesz w ciągu pół 
godziny od przyrządzenia dostarczysz 
organizmowi dużej dawki energii. 

HERBATKA  
OCZYSZCZAJĄCA ORGANIZM 

Herbatkę powinno się pić około 
m ie s iąca 1 r a z d z i enn i e . 
Potrzebujesz: liście pokrzywy 20 
g, kwiat czarnego bzu 20 g, liść 
brzozy 40 g, kwiat tarniny 20 g.  
Wszystk ie z io ła dok ładn ie 
wymieszaj, z 1 łyżki mieszanki 
sporządzaj herbatkę. Popijaj go 
m a ł y m i ł y c z k a m i r a n o i 
w ieczorem. Napar możesz 
osłodzić łyżeczką miodu. 

REUMATYZM 

BOLĄCE KOŚCI    

Weź 3 obrane, pokrojone w 
plastry cebule, gotuj je w 
wodz ie p rzez 15 minut . 
Przecedź. Popijaj po 1 szklance 
wywaru rano i wieczorem 
przez 2-3 tygodnie. 

SCHIZOFRENIA 
NERWICA 

DEPRESJA  
przepis Eligiusza Kozłowskiego 
Przygotuj zioła w jednakowych proporcjach, 
łyżkę ziół zalewaj szklanką wrzątku i odstaw 
na 20 minut. Pij 3 razy dziennie po szklance 
przed posi łkiem. Potrzebujesz: l iść 
rozmarynu, korzeń śliwy tarniny, korzeń 
kozłka, kwiat lawendy, liście melisy, szyszki 
chmielu, korzeń łopianu, ziele dziurawca, 
owoc róży, korzeń arcydzięgla, ziele ruty, 
koszyczki rumianku, owoc głogu, owoc 
jarzębiny. 

PASOŻYTY  
OCZYŚĆ SIĘ ZIOŁAMI 

!
W równych częściach wymieszaj 
kwiat wrotyczu, koszyczek rumianku i 
ziele piołunu. Zrób odwar z 1 łyżeczki 
mieszanki na szklankę wody. Pij po 
pół szklanki rano i wieczorem przez 
3-5 dni (nie dłużej). Kurację 
przeprowadzaj 2 - 3 razy do roku.  



 

IMPOTENCJA 
MIESZANKA O. CZESŁAWA KLIMUSZKI  

Weź po 50 g: kłącza tataraku, 
k łącze pięciornika, kwiat 
nagietka, liść melisy, liść 
pokrzywy i ziele ruty. Zioła 
w y m i e s z a j r a z e m , łyżkę 
mieszanki zalej 1 szklanką 
wrzątku, odstaw na 3 godziny. 
Napar pij 2 razy dziennie przed 
jedzeniem.

OSŁABIENIE WZROKU 

Pomaga ziele świetlika pod każdą postacią, a więc 
okłady z naparu, wszelkiego rodzaju żele ze 
składem tego ziela. Pół łyżeczki ziela zaparz w 
1/3 szklanki wody, zaparzaj 5 minut - rób okłady 
na noc. Świetlik leczy wszelkie zapalenia, 
łzawienie, infekcje grzybicze, reguluje ciśnienie 
wewnątrz gałkowe, Ułatwia przyswajanie 
witaminy A. Jako napar do picia - 1 łyżka ziela, 
zalej wrzątkiem (100 g wrzątku), dodaj 50 g 
kwiatów bratka i 25 g liści babki. Zaparzaj 5 
minut, stosuj 2 łyżki na 2 szklanki wrzątku. Pij 
porcjami przed jedzeniem.



!
POMÓŻ SOBIE…

Zioła	  możemy	  stosować	  na	  kilka	  sposobów	  m.in.	  wykorzystywać	   je	  w	  stanie	  świeżym	  
czyli	  pić	  herbatkę	  zaraz	  po	  zerwaniu,	  możemy	  robić	  okłady,	  wyciskać	  z	  nich	  soki,	  robić	  
odwary,	   kąpiele,	   suszyć…	   Właśnie	   w	   tej	   ostatniej	   postaci	   możemy	   je	   długo	  
przechowywać	   i	   najczęściej	   możemy	   je	   kupić	   w	   aptece.	   w	   stanie	   suszonym	  możemy	  
wykorzystywać	  je	  praktycznie	  do	  wszystkiego:	  naparów,	  nalewek,	  odwarów.	  	  
KĄPIELE	   -‐	   przygotowujemy	   odwar,	   najczęściej	   w	   2-‐3	   litrach	   ziół,	   które	   potem	  
przelewamy	   przecedzające	   przez	   sito	   czy	   gazę,	   dolewamy	   do	  wanny.	  Możemy	  
również	  zioła	  schować	  w	  woreczek	  lniany	  i	  wrzucić	  do	  wanny	  z	  wodą.	  	  
INHALACJE	   -‐	  po	  przygotowaniu	  odwaru	  zioła	  przelewamy	  do	  miski,	  nachylamy	  
na	   nią	   głowę	   i	   wdychamy	   opary.	   Dobrze	   jest	   nakryć	   głowę	   chustą,	   kocem	   czy	  
ręcznikiem.	  
NAPARY	   -‐	   przyrządza	   się	   z	   ziół,	   których	   nie	   powinno	   się	   gotować,	   zazwyczaj	   1	  
łyżeczka	  ziela,	  zalewa	  się	  wrzątkiem	  i	  przykrywa	  do	  naciągnięcia.	  Po	  upływie	  10	  -‐	  
15	   minut	   odcedza	   się	   i	   pije.	   Zioła	   te	   bardziej	   aromatyczne	   parzy	   się	   krócej,	  
korzenie	   zwykle	   dłużej,	   od	   20	   -‐	   do	   1	   godziny.	   	   Napary	   nadają	   się	   do	  
jednorazowego	  użytku.	  
ODWARY	   -‐	   powstają	   z	   gotowania	   ziół,	   rozdrobnione	   zioła	   zalewamy	   zwykle	  
odpowiednią	   ilością	  wody	   i	   gotuje	   się	   15	   -‐	   30	  minut.	  W	  miarę	  wyparowywania	  
wody	  -‐	  uzupełnia	  się	  ją.	  Odwary	  służą	  do	  picia,	  kąpieli	  i	  służą	  do	  jednorazowego	  
użytku.	  
WYCIĄGI	  -‐	  rozdrobnione	  zioła	  zalewa	  się	  wrzątkiem	  i	  pozostawia	  na	  kilka	  godzin	  
lub	  na	  całą	  noc,	  potem	  odgrzewa	  się	  do	  wrzenia,	  przecedza	  się	  i	  pije.	  
NALEWKI	  -‐	  zioła	  zwykle	  zalewa	  się	  alkoholem	  w	  proporcji	  1	  część	  zioła	  na	  5	  części	  
alkoholu,	  przy	  silnych	  ziołach	  stosuje	  się	  stosunek	  1:10,	  często	  jednak	  stosuje	  się	  
inne	  proporcje	  w	  zależności	  od	  zioła,	  alkoholu.	  	  
OKŁADY	  -‐	  parę	  łyżek	  rozdrobnionych	  ziół	  zalewa	  się	  wrzątkiem	  w	  proporcji	  1	  do	  
2,	  miesza	   się	   je,	   żeby	   powstała	   gęsta	   papka.	   Rozsmarowujemy	   ją	   na	   gazie	   lub	  
lnianej	  ściereczce	  i	  przykładamy	  do	  chorego	  miejsca.	  
!
Wielu	  zielarzy	  i	  radiestetów	  twierdzi,	  że	  zioła	  często	  ze	  sobą	  się	  kłócą	  energetycznie,	  
mogą	  niszczyć	  działanie	  drugiego	  i	  wielu	  doradza,	  aby	  pić	  je	  osobno	  np.	  co	  40	  minut.

JAK STOSOWAĆ ZIOŁA
KOCI PAZUR 

!
KOCI PAZUR - ZIOŁO INDIAN AMAZOŃSKICH, 
STOSUJE SIĘ JE OD SETEK LAT DO LECZENIA 
N A W E T B A R D Z O C IĘŻK I C H C H O R Ó B . 
N A U K O W C Y , L E K A R Z E , Z I E L A R Z E I 
NATUROTERAPEUCI ZGODNIE TWIERDZĄ, ŻE 
TO OBECNIE BARDZO SZEROKO SKUTECZNY 
LEK NA ŚWIECIE. !
ZIOŁO POMAGA W LECZENIU M.IN.: 
- RAKA 
- DNY MOCZANOWEJ 
- REUMATYZMU 
- ZESPOŁU ZMĘCZENIA PRZEWLEKŁEGO 
- DEPRESJI 
- ZATRUCIA SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI 
- DOLEGLIWOŚCIACH SYSTEMU TRAWIENIA 
- PROBLEMACH Z CUKRZYCĄ 
- CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA 
- PROBLEMACH SKÓRNYCH 
- PROBLEMACH Z PSYCHIKĄ 
- WSKAZANY DLA OSÓB ZAKAŻONYCH 

WIRUSEM HIV !
KOCI PAZUR DOSTĘPNY JEST NA RYNKU W 
FORMIE SUPLEMENTÓW NP. KAPSUŁEK ZE 
ZMIELONYM ZIOŁEM JAK I SUSZEM DO 
ZAPARZANIA LECZNICZYCH HERBATEK.



!

WÓDKA KAWÓWKA  
NA TRAWIENIE I NISKIE CIŚNIENIE 

Weź 1 litr spirytusu, 5 dkg dobrej kawy, pół kilograma cukru, pół 
litra wody, pół laski wanilii, 1/4 litra dobrego rumu. Zaparz 1/4 
litra dobrej kawy bez cykorii, osobno zagotuj cukier z wódką, 
zmieszaj ze spirytusem, kawę, rum, ugotowany syrop i wanilię. 
Przelej do karafki, dobrze zatkaj butelkę. Po miesiącu 
wyjmij wanilię, a wódkę porozlewaj do małych butelek, 
zakorkuj.  
Nalewka pomaga na trawienie, dodaje energii, podnosi 
ciśnienie więc zaleca się ją niskociśnieniowcom. Pij 2 
kieliszeczki dziennie przez około miesiąc. 

 ZDROWIE   ZAKLĘTE   W   NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH…

RUM 
1 litr spirytusu, 3/4 litra wody, 12 dkg cukru, 1 
dkg cukru do zrumienienia na karmel, pół laski 
wanilii, kieliszek esencji rumowej, pół kieliszka 
eteru rumowego (niekoniecznie). 
Zrumień 1 dkg cukru, rozprowadź go wodą, włóż 
do tego płynu cukier,, gdy się zagotuje ostudź, 
zmieszaj ze spirytusem, dodaj wanilię, esencję rumową 
i eter. Zostaw rum na 3 miesiące w spokoju.  
Dodawaj go do kawy gdy czujesz się zmęczona, lub do 
wody z miodem, wpływa kojąco na układ nerwowy, 
pomaga w trawieniu, pomocy przy depresji i złym 
samopoczuc iu pon ieważ jego zapach dz ia ła 
niesamowicie na nasze zmysły. Tylko nie przesadzaj z 
ilością bo rum jednak ma silne działanie !

KMINKÓWKA  
ŚWIETNIE WPŁYWA NA TRAWIENIE, USUWA GAZY,  
LECZY SKÓRNE PROBLEMY, OCZYSZCZA KREW. !

1  litr spirytusu, 1/16 litra świeżego zielonego kminku, pół kilograma 
cukru, pół litra wody.  

Sposób 1 - Zagotuj cukier z wodą, zmieszaj wystudzony ze 
spirytusem, wlać łyżeczkę olejku kminkowego i wódka 
gotowa.  
Sposób 2 - zmieszaj zagotowany cukier ze spirytusem, wsyp 
świeży kminek, po 5 dniach przesącz przez bibułę. Na likier 
kminkowy należy użyć 1 kg cukru i 3/4 litra wody. 

WINKO LAWENDOWE 
Jest to idealne winko, które wzmacnia 
koncentrację, rozjaśnia umysł, przeciwdziała 
przemęczeniu i apatii, wycisza emocje. 
!
Potrzebujesz 1 łyżkę suszonego kwiatu 

lawendy lekarskiej, zalej go pół litrem 
czerwonego wina, zagotuj, dodaj odrobinę miodu do 
smaku, przecedź, wymieszaj dokładnie i ostudź. Pij 1 
kieliszek winka przed i po posiłku w okresie 
wzmożonego wysiłku, apatii czy zmęczenia. Kuracja 
powinna trwać około 2 tygodnie. 
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Alkohol problemem? 	


Czasami zdarza Ci się wypić więcej niż wskazuje na to 
norma? Wracasz często z imprezy i czujesz się kiepsko? 
A może wypijasz codziennie drinka, bo rozluźnia Cię i 
pomaga zapomnieć o trudach dnia, pracy, 
problemach… Jak ustrzec się przed alkoholizmem? 
Jest kilka prostych reguł, które mogą Ci w tym pomóc.	

1. Nigdy nie wypijaj niż dwa kieliszki napojów 

alkoholowych! Jeden kieliszek pij dla toastu, drugi by 
się dobrze bawić… i tyle wystarczy.	


2. Nigdy nie pij codziennie, to zdradliwa ścieżka w 
szpony nałogu… Nawet 1 piwo wypijane codziennie - 
to już jest alkoholizm, co prawda kontrolowany, ale 
jednak już to jest oznaką nałogu.	


3. Nigdy nie próbuj dotrzymać tempa pijącemu 
partnerowi, dla Was obojga to nic dobrego nie 
przyniesie. 	


Gdy pijesz by uwolnić się od stresu lub nie jesteś w 
stanie zapomnieć o jakimś wydarzeniu czy porażce, 
pijesz, bo nie potrafisz się bawić bez alkoholu lub 
robisz to dla poklasku towarzystwa, codziennie pijesz, 
bo to niby nic złego…a może pijesz żeby nie myśleć o 
rzeczywistości…? To już jest niebezpieczeństwo, że 
wpadłeś lub jesteś w nałogu - udaj się do specjalisty, 
psychologa, aby sobie pomóc. 	

Pamiętaj, alkohol to zdradliwy przyjaciel i najlepiej, 
aby bratać się z nim ostrożnie. W małych ilościach nie 
szkodzi, a nawet pomaga… W nadmiarze może być 
przyczyną wielu trosk i problemów, z których nie jedna 
osoba nie potrafi potem wyjść latami… Rozpoznaj 
niebezpieczeństwo i działaj!

BIBLIJNE UZDRAWIANIE	


GORĄCA FIGA	

Na wszelkie boleści, nerwobóle czy bóle reumatyczne 
można zastosować kurację opisaną w Biblii… Pieczoną 
figę, powinna być jak najbardziej gorąca, taka, która 
jesteśmy w stanie znieść… Przytwierdź bandażem do 
bolącego miejsca.	

Powiedział też Izajasz: „Weźcie placek figowy i 
przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie!”. Cytat z Biblii 
Tysiąclecia. 

SPOSÓB NA DOBRY SEN	


MLEKO I MELASA	

ZAGRZEJ KUBEK MLEKA, KIEDY SIĘ ZAGOTUJE 
DODAJ 2 ŁYŻKI MELASY (EW. BRĄZOWEGO CUKRU) - 
GOTUJ, DOPÓKI SIĘ NIE ZWARZY. ODCEDŹ, DODAJ 
ODROBINĘ CUKRU WANILIOWEGO LUB 2-3 KROPLE 
AROMATU WANILIOWEGO DO CIAST — POPIJAJ 
GORĄCE. NAPÓJ DZIAŁA NAPOTNIE, KWAS 
MLEKOWY WYWOŁUJE SENNOŚĆ… WANILIA KOI 
ZMYSŁY, WYCISZA, RELAKSUJE… 	

NAPÓJ WSKAZANY JEST PRZY BEZSENNOŚCI, 
NERWOWOŚCI, LĘKACH, DEPRESJI… JEŚLI DODASZ 
ODROBINĘ KURKUMY, DZIAŁA NA URODĘ , 
OCZYSZCZA ORGANIZM, LIKWIDUJE NADMIAR 
ŚLU Z U W P RZ EWO DZ I E P O KA R M OWYM , 
ROZGRZEWA I POMAGA W CZASIE PRZEZIĘBIENIA, 
KATARU I PRZESILENIU ORGANIZMU. 

CIEKAWOSTKI 	

KMINEK	


Kminek jest idealną przyprawą dla osób, którym 
dokuczają problemy z trawieniem, ma działanie 
wiatropędne, przeciwbólowe, dezynfekujące. 	

Kminek poprawia osłabiony słuch, likwiduje 
pasożyty, działa przeciwświerzbowo, leczy wypryski 
skórne i zastoinowe zapalenie sutka.	

Jako napar może być stosowany na skórę i do 
płukania włosów w celu likwidacji grzybic, 
świerzbu, liszai…	

M o żn a g o m i e s z a ć z i n n y m i z i o ła m i 
wiatropędnymi: rumiankiem, liściem mięty, zielem 
tymianku, owocem kopru włoskiego, kłącze 
tataraku, korzeniem arcydzięgla. Weź te zioła i 
przyprawy, zmieszaj w równej proporcji i doprawiaj 
tą mieszanką swoje jedzenie, lub pij napar - 1 
łyżeczka na szklankę wrzątku, pij pół godziny przed 
jedzeniem.
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CIEKAWOSTKI  ZNACZENIE SWĘDZENIA 
Jest wiele znaczeń i opisów, przesądów, przytoczę te, które są 
znane z dawien dawna… Znaczenie tłumaczenia swędzenia 
zależne jest od regionu i wierzeń…	

1. Czubek głowy - awans, powodzenie;	

2. Lewy policzek lub ucho - wyrazy uznania;	

3. Prawy policzek lub ucho - poniżenie, kłótnia;	

4. Lewe oko - rozczarowanie, będziesz płakać;	

5. Prawe oko -  spotkanie, goście;	

6. Wnętrze nosa - smutek, nieszczęście;	

7. Zewnątrz nosa - będziesz zły lub pocałuje Cię głupiec.	

8. Usta - zniewaga, obelga;	

9. Szyja - choroba;	

10. Plecy - rozczarowanie;	

11. Lewy bark - nieszczęście;	

12. Prawy bark - spadek;	

13. Lewy łokieć - złe wieści;	

14. Prawy łokieć - dobre wiadomości;	

15. Lewa dłoń - pieniądze Ci wpadną;	

16. Prawa dłoń - będziesz się z kimś witać;	

17. Lewa kostka - rachunki, niespodziewany wydatek;	

18. Prawa kostka - pieniądze wpadną;	

19. Brzuch - zaproszenie;	

20. Lędźwie - pojednanie;	

21. Uda - nowy posunięcie, ruch;	

22. Lewe kolano - plotki;	

23. Prawe kolano - dobre wieści;	

24. Golenie - nieprzyjemna niespodzianka;	

25. Lewa stopa - podróż nieopłacalna;	

26. Prawa stopa - korzystna podróż;

BÓLE GŁOWY	

NA TLE NERWOWYM	


Spróbuj naparu z rozmarynu, melisy, majeranku kwiatów 
pomarańczy (może być olejek) lub mięty pieprzowej. Możesz robić 
chłodny kompres z dodatkiem kilku kropel olejku lawendowego, 
geraniowego lub  nalewki bursztynowej. Kompresy z dodatkiem 
octu jabłkowego położone na czoło i kark pomagają znieczulić ból.

JAJECZNY	

KOMPRES NA WŁOSY	


Ubijaj mikserem 2 jajka, aż będą puszyste i wetrzyj dokładnie w czyste, 
mokre włosy. Po 20 minutach spłucz ciepła wodą, umyj włosy 
szamponem i spłucz wodą z dodatkiem octu.

NA KASZEL I ASTMĘ	

Weź 5-6 fig, 6 ząbków czosnku, 8-10 śliwek bez pestek zalej 
wszystko 0,5 litra rumu, dopełnij drugim pół litrem. 
Popijaj codziennie wieczorem mały kieliszeczek.



www.femi.pl

Kilka słów o odchudzaniu!	

Wiele osób o tej porze roku zaczyna myśleć o odchudzaniu, jednak zamiast szczupleć - tyjemy. Każda nowo zastosowana dieta 
działa na krótko… zniechęcamy się i stresujemy, a problem nie znika. Jest na to kilka sposobów.  Jednak nie tylko to, co jemy, 
ale ile razy dziennie… Nie zwracamy ile cukru jest w produktach, w których teoretycznie nie powinno go być… Nie pilnujemy 
nie tylko co jemy, ale jakiej jest to jakości… Nasz organizm będąc na diecie ubogą w odpowiednie witaminy i składniki 
mineralne, tak naprawdę czuje się niedożywiony, tym samym zachowuje sobie zapas tłuszczyku na zapas.  Bycie na diecie 
powoduje tylko, że wyjaławiamy organizm z cennych składników, pozbywamy się życiodajnej wody z tkanek ale i męczymy 
nasz organizm.	

A może zamiast diety warto zastosować kilka reguł, które są stosowane na całym świecie i przynoszą naprawdę niezłe rezultaty?	


- jadaj pięć posiłków dziennie, najlepiej co 3-4 godziny, a na pewno nie będziesz chodzić głodna.	

- zanim zabierzesz się do jedzenie, postaraj się wybrać mniejszy talerz i nałóż tyle i ile faktycznie powinnaś zjeść. 
Żelazna zasada - nie dokładaj niczego na talerz, mózg daje sygnał, że jest się najedzonym dopiero po 20 minutach, 
dlatego odczekaj ten czas, a może okazać się, że nie jesteś już dokładki.	


- jedz wolno, każdy kęs przeżuj 33 razy, nie popijaj w trakcie jedzenie, żeby nie rozwadniać soków żołądkowych.	

- spożywaj jedzenie biorąc małe kęsy;	

- posiłki staraj się spożywać tylko w domu.	

- na pół godziny przed jedzeniem wypisz szklankę wody, da Cito uczucie sytości i zjesz mniej;	

- kiedy jesz nie czytaj, nie oglądaj telewizji, rozkoszuj się jedzeniem, jedz świadomie.	

- jeśli lubisz słodycze - nie rezygnuj z nich, jedynie wybieraj te najbardziej zdrowe, możesz zastąpić słodycze 

bakaliami.	

- staraj się cukier zastąpić brązowym, pij kawę i herbatę bez cukru, albo z odrobiną miodu.	

- uprawiaj umiarkowany ruch, to pobudza przemianę materii, trawienie, wycisza emocje, pozwala się 

doenergetyzować i poczuć młodziej.	

- jeden dzień w tygodnia głoduj lub bądź na diecie warzywnej, stosuj dla zdrowia jeden razy w tygodniu.	

- pij dużo wody, ziół;

Uwaga! Wszelkie kuracje opisane 
w naszym EZO BIULETYNIE, są 
sprawdzone i w większości nie ma 
co do nich przeciwwskazań. 
J e d n a k d l a s w o j e g o 
bezpieczeństwa pamiętaj, że 
stosujesz je z własnej woli i na 
własną odpowiedz i alność . 
Zamieszczone porady zdrowotne, 
p r z e p i s y i k u r a c j e s ą 
wskazówkami jak sobie ulżyć i 
wspomóc proces zdrowienia, 
pow inno s ię j e 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. 

http://www.femi.pl
http://www.femi.pl


AROMATERAPIA!     
OLEJKI ETERYCZNE W KOSMETYCE 
Olejki eteryczne świetnie sprawdzają się jako remedium na wiele 
kosmetycznych dolegliwości. Można je stosować w postaci kąpieli, 
mieszanek do masażu, kompresów, okładów, nacierań… Wystarczy 5 
kropli danego olejku eterycznego i 2 - 3 łyżki oleju bazowego, najlepiej 
naturalnego oleju np. z winogron, słodkich migdałów, avocado i lekki 
masaż lub posmarowanie skóry dotkniętej problemem.  

Najczęściej stosowane olejki w kosmetyce i ich działanie: 
Bergamotowy - przeciwpotny, kojący 

Cytrynowy - ściągający, wybielający 

Drzewo herbaciane - przeciwbakteryjny, oczyszczający, przeciwtrądzikowy, 
gojący 

Geraniowy - poprawiający krążenie, przeciwcellulitowe 

Jałowcowy - poprawia krążenie, przeciw otyłości, antycellulitowy 

Lawendowy - przeciwbakteryjny, przeciwtrądzikowy 

Neroli - wzmacniający naczynia krwionośne 

Rozmarynowy - pobudzający krążenie, zapobiega wypadaniu włosów 

Różany - odmładza, oczyszcza 

Rumianek rzymski - łagodzi podrażnienia, uspokaja, przeciwbakteryjny 

Szałwia muszkatołowa - odmładza, oczyszcza



LECZNICZA ŻYWNOŚĆ

LUBCZYK 
- MA DZIAŁANIE MOCZOPĘDNE 
- WZMACNIA SERCE 
- DZIAŁA PRZECIWZAPALNIE 
- POBUDZA MIESIĄCZKOWANIE 
- WZMAGA WYDZIELANIE SOKÓW TRAWIENNYCH  !!
RZEPA 
- POMOCNA W STANACH OSŁABIENIA I PRZEMĘCZENIA 
- STOSUJE SIĘ W ZAPALENIACH GARDŁA I ANGINACH 
- PRZECIWDZIAŁA PRZEZIĘBIENIOM I KATAROM 
- ZEWNĘTRZNE WPŁYWA KORZYSTNIE NA WŁOSY I SKÓRĘ 
- NIE STOSOWAĆ PRZY OSTRYCH SCHORZENIACH WĄTROBY !!
RZEŻUCHA 
- POPRAWIA TRAWIENIE 
- MA DUŻO WITAMIN I MINERAŁÓW 
- PODNOSI ODPORNOŚĆ ORGANIZMU 
- DZIAŁA KORZYSTNIE NA WŁOSY I SKÓRĘ 
- OCZYSZCZA ORGANIZM 
- NIE STOSOWAĆ PRZY PROBLEMACH Z PĘCHERZEM ŻÓŁCIOWYM !!
MELISA 
- POBUDZA APETYT 
- USPOKAJA 
- OBNIŻA CIŚNIENIE KRWI 
- KORZYSTNA PRZY MIGRENIE, DEPRESJI I APATII 
- DZIAŁA KORZYSTNIE NA CERĘ 
- STOSUJE SIĘ PRZY NAPADACH LĘKU !

WWW.EIOBA.PL

CYKL:

http://www.eioba.pl
http://www.eioba.pl
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Weź 2-3 łyżki płatków owsianych, zalej je 1 szklanką mleka i zostaw na 
noc w lodówce. Rano obierz marchewkę, zetrzyj ją i połącz w płatkami, 
dodaj łyżkę miodu, odrobinę pokruszonych ziaren słonecznika i pestek 
dyni, zetrzyj 1 jabłko. Zjadaj na śniadanie, a dostrzeżesz u siebie więcej 
energii, oraz poprawi Ci się wzrok. 
Marchewka idealnie wpływa na to, by zneutralizować skutki palenia 
papierosów, zwiększa czerwone ciałka krwi, niszczy pasożyty, odżywia 
cerę, poprawia stan włosów i paznokci, odchudza…  Najprościej dla 
urody chrup ją raz dziennie jako przekąskę między posiłkami, a 
niebawem ujrzysz w lustrze ładniejszą cerę, bardziej błyszczące oczy, 
piękniejsze włosy. 
Możesz również zetrzeć marchewkę, dodać łyżkę oleju i 1 żółtko i kłaść 
na twarz na 5-10 minut, zmyj ciepła wodą. Dłużej nie trzymaj,  bo 
marchew przyciemnia koloryt skóry. Możesz odrobinę soku, wymieszać z 
olejem - i smarować na noc twarz i dekolt, nie potrzebujesz stosować 
samoopalacza.  
Systematyczne picie soku z marchewki np. pół szklanki codziennie z 
połową szklanki soku z jabłka - doskonale wpływa na nasz system 
trawienny, ale również stopniowo poprawia koloryt skóry, odchudza, 
upiększa oraz witaminizuje.

C 
Y 

K 
L

Jedz marchewkę dla zdrowia i urody

NATURA 
LECZY

ZIOŁA NA ZDROWIE… !
PIEPRZ ZIOŁOWY własnej roboty - pieprz ziołowy jest tak 
naprawdę mieszanką różnych przypraw, które poprawiają nasze trawienie, 
likwidują gazy, pobudzają pracę jelit, powodują, że potrawy pięknie 
pachną i są smaczne. Polecam zrobienie domowej mieszanki dla zdrowia… 
Weź:     120 g słodkiej papryki 
	 40 g ostrej papryki 
	 40 g lubczyku 
	 40 g majeranku 
	 5 g gorczycy 
	 20 g kminku 
	 20 g suszonego koperku 
	 po 1 g pieprzu białego i czarnego 
	 15 g cząbru 
	 15 g estragonu 
	 kilka listków laurowych 
	 15 g kolendry 
	 10 g tymianku 
	 5 g suszonej natki pietruszki 
Wszystkie składniki zmiel w młynku do kawy, wymieszaj i przełóż do szklanego 
słoiczka. Ta mieszanka praktycznie pasuje do wszystkich zup, mięs, sosów, często 
dodaję ją do sałatek, marynat… czyli zdrowo i smacznie. 	
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ZDROWOTNE NALEWKI
Winko brzozowe na nerki 
Weź 10 litrów świeżego soku z brzozy, 1,5 kg cukru, 5-6 
cytryn, 1,5 dag kwasku cytrynowego, 1-2 łyżki karmelu 
przygotowanego z cukru. sok, kwasek, sok z cytryn, karmel 
przelewamy do szklanego gąsiora. Otwór zakręcamy gazą i 
pozostawiamy w temperaturze pokojowej na 3 miesiące do 
sfermentowania. Przelewamy wtedy do butelek i korkujemy. 
Wstawiamy do chłodnej piwnicy. Napój przelewamy do 
szklanki musuje jak szampan. Stosujemy pół szklanki 
dziennie w 2-3 porcjach. 
 !
Nalewka korzenna - dodająca radości 
Na nalewkę: pół litra spirytusu 95%, pół litra wódki 40%, 
laska cynamonu, laska wanilii, 8 goździków, pół łyżki otartej 
skórk i z pomarańczy, pó ł łyżk i m ie lone j ga łk i 
muszkatołowej. Na syrop: 250 ml wody i 250 ml miodu. 
 
Produkty na nalewkę zamknij w słoju i odstaw na 2 tygodnie 
codziennie n im potrząsając. Potem p łyn należy 
przefiltrować. Przygotuj syrop - miód i wodę podgrzej w 
rondelku, zdejmij z ognia. Do ciepłego syropu powoli wlewaj 
przefiltrowaną nalewkę, wymieszaj. Rozlej do butelek, 
zakorkuj i odstaw na pół roku.  
 
Nalewka poprawia nastrój, trawienie, oczyszcza krew, 
sprzyja odchudzaniu. 

Kminkówka 
Nalewka ta jest idealna dla 
osób, które mają problemy z 
trawieniem i przy wszelkiego 
rodzaju infekcjach. 250 g 
kminku, zalej 2 litrami wody, 
gotuj pod przykryciem 10 minut.. Przefiltruj. Pół 
kilograma cukru zrumień na karmel, rozpuść go w 2 
litrach naparu z kminku, ostudź i zmieszaj z 1 litrem 
95% spirytusu. Przelej do butelek i pozostaw na 3 dni.  !!
Winko piołunowe na trawienie 
1 litr białego wina, 120 ml miody, 50 g suszonych liści 
piołunu. wino przelej do dużego słoja, dodaj piołun, 
zamknij i odstaw na 2 tygodnie w ciemne miejsce. 
Odcedź, dodaj miód i dokładnie wymieszaj. Przelej do 
szklanej butelki z ciemnego szkła. Pij na czczo co drugi 
dzień po 50 - 100 ml winka. 
Wino przechowuj w chłodnym miejscu. Kuracja 
powinna trwać nie dłużej niż 2 miesiące. później trzeba 
zrobić 2 tygodnie przerwy. winko pomaga przy 
niestrawności, nieżycie trzustki, jelit, wzdęciach, kolce, 
wątrobie.
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ROZMAITOŚCI :)
OCZYSZCZANIE  

KRWI NA WIOSNĘ !
Na wiosnę od marca do maja jest to najlepszy czas na oczyszczenie naszej 
krwi z toksyn. Kuracji jest bardzo wiele, poniżej przedstawię kilka prostych, 
tych bardziej lub mniej znanych… 
 
Kuracja ziemniakami - przygotuj sobie pół kilograma najlepiej naturalnych, 
nie nawożonych sztucznie bulw. Rozdrobnione ziemniaki przepuść przez 
maszynkę lub sokowirówkę. Z otrzymanej miazgi odciśnij sok. Pij go po 
łyżeczce trzy razy dziennie. Sok odtruwa, leczy przewód pokarmowy i 
neutralizuje toksyny.  
 
Mieszanka ziołowa - wymieszaj po 50 g liści brzozy, liści pokrzywy i kwiatów 
czarnego bzu, dodaj 25 g kwiatu tarniny. Wymieszaj razem. Łyżeczkę ziół 
zalej szklanką wrzątku, pij po pół szklanki po śniadaniu i po kolacji. Zioła 
działają moczopędnie i odtruwająco.  
 
Mieszanka oczyszczająca krew i limfę - po 50 g kwiatów czarnego bzu, 
kwiatu jasnoty białej, ziela połonicznika, ziela rdestu ptasiego, kory jesionu, 
kłączy perzu i liści brzozy. Sporządzaj napar z 1 łyżki na szklankę wody. Pij 3 
razy dziennie po pół szklanki do zakończenia mieszanki.  !
Kuracja ziołowa ojca Grzegorza Sroki - po 50 g - ziele krwawnika, ziele 
fiołka trójbarwnego, kwiaty stokrotki, kwiaty jasnoty białej, korzeń 
mniszka, korzeń łopianu, liście poziomki, liście brzozy, liście malin, szyszki 
chmielu, kwiaty nagietka - łyżkę ziół zalewamy wrzątkiem i pijemy gorącą 
herbatkę 1-2 razy dziennie przed jedzeniem.  
 
Sok z pokrzywy majowej - działa nie tylko oczyszczająco, ale odtruwa, 
dodaje witamin, działa przeciwrakowo, dodaje siły. Weź kilka listków i 
przepuść przez sokowirówkę, pij 1/4 szklanki soku po łyku w ciągu dnia, 
przez 2 tygodnie. Możesz mieszać z innymi sokami jeśli twój przewód 
pokarmowy odczuwa dyskomfort.  
 
Sok z marchwi, jabłka i buraka - stosunek: 3:2:1 - doskonale oczyszcza 
krew, odmładza organizm, upiększa - poprawia cerę, włosy, paznokcie!!!

Napój cebulowy naturalisty A. Vogela 
Oczyszcza nasz organizm z toksyn, nadaje się też dla osób, które 
nie lubią zapachu cebuli, a chcą przeprowadzać kuracje za pomocą 
tego zdrowego warzywa. Weź dosyć duży plaser świeżej cebuli 
zanurz w szklance gorącej wody. Trzymaj go 1-2 minuty. Po wyjęciu 
cebulę ostudź i popijaj łyżkami w ciągu dnia. Tego rodzaju lek 
działa prawie na zasadzie homeopatycznej. !
Ziemniaki  
Mało kto wie, że ziemniaki mogą również oczyszczać organizm, 
odchudzać i wyrównywać gospodarkę kwasowo - zasadową naszego 
organizmu. Wystarczy przez 5 - 7 dni zjadać ziemniaki w różnych 
potrawach: gotowane, pieczone, jako kluski, placki itp.  
 
Sok z brzozy oczyszcza krew i nerki - 2 szklanki soku należy pić 
codziennie w kilku dawkach, zamiast innych napojów. Kuracja trwa 
min. 30 dni. Dodając rodzynki do soku sporządzamy napój, który 
doskonale chłodzi, odświeża, oczyszcza i wzmacnia organizm, 
poprawia funkcjonowanie nerek, chroni przed kamicami.  
 
Sok z kiszonej kapusty - świetnie oczyszcza organizm, nasze nerki, 
leczy dolegliwości żołądkowo - jelitowe, skórne i odchudza, 
dostarcza przy tym witamin i błonnika. Sok wzmacnia odporność, 
poleca się go przy problemach z wątrobą, trzustką, śledzioną, 
pęcherzem żółciowym, żylakami, hemoroidami, reumatyzmem i 
arteriosklerozą, oraz przy problemach z cerą. Ważne jednak, aby 
kapusta była ukiszona przez siebie w sposób naturalny i by była 
pozbawiona chemii. Wypijaj 3 razy dziennie po pół szklanki soku, 
najlepiej pij go na czczo, pół godziny po obiedzie i po kolacji.  
 
Syrop z rzepy - odtruwa krew, wątrobę, wzmacnia system 
odpornościowy - 4 rzepy obierz, pokrój w plastry, przełóż do słoika 
i zasyp cukrem trzcinowym. Odstaw na 24 godziny, zlej sok po tym 
czasie i pij 3 razy dziennie po 1 łyżce.  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OCZYSZCZENIE Z TOKSYN 
za pomocą soków warzywno - owocowych

NATURA 
LECZY
KURACJE DLA 
CIAŁA 

BĄDŹ PIĘKNA :)
Maseczka miodowa na bogato - weź łyżkę płynnego 
miodu najlepiej wielokwiatowego, połącz z 2 łyżkami 
twarożku, 1 żółtkiem, łyżką soku z cytryny i tłustego 
mleka. Dodaj kilka kropel oleju lnianego.  
Składniki na maskę dokładnie utrzyj na gładką 

masę, nałóż na twarz, dekolt, i szyję - pozostaw na około 20 minut, zmyj ciepłą 
wodą. Następnie na twarz nałóż tłusty krem. Maseczka rozświetla, pięknie nawilż,a 
odżywia i poprawia koloryt cery.  
 
 
Maseczka z avocado - na spłycenie zmarszczek 
Rozgnieć widelcem miąższ avocado, dodaj łyżkę śmietany i rozrób na masę. Nałóż 
na twarz na 20 minut. Zmyj wodą mineralną, stosuj raz na tydzień.  
 !
Mieszanka na cellulitis - smaruj skórę 2 razy dziennie przez 4 tygodnie tą 
mieszanka, a niebawem dostrzeżesz efekty. Potrzebujesz 4 łyżki oleju, 3 krople 
olejku herbacianego, 3 krople pomarańczowego, 3 imbirowego lub sosnowego, 1 
kropla lawendowego, 2 krople cytrynowego. Składniki połącz dokładnie i nacieraj 
mieszanką miejsca dotknięte cellulitisem. !!
Kąpiel nagietkowa - kwiaty nagietka działają przeciwbakteryjnie i kojąco na skórę, 
zwłaszcza zniszczoną szorstką i suchą. Potrzebujesz 3 łyżki miodu, 2 szklanki 
wody, 50 g suszonych kwiatów nagietka, łyżkę oleju z pestek winogron. Kwiaty zalej 
wrzątkiem i pozostaw pod przykryciem na 20 minut. Odcedź i dodaj pozostałe 
składniki, wymieszaj, następnie przelej do wanny w gorącą wodą.  
Kąpiel stosuj nawet kilka tygodni, np. codziennie przez 2-3 tygodnie. Kąpiel 
dodatkowo niesamowicie relaksuje, wycisza i koi emocje. 

Szybka pomoc dla zniszczonych rąk - pomocne są okłady z siemienia 
lnianego - 4 łyżki drobno zmielonego siemienia lnianego rozrób w niewielkiej 
ilości wrzątku. Powinna powstać gęsta papka. Papkę, najlepiej jeszcze ciepłą 
rozprowadzasz na dłoniach, łokciach i kolanach, miejsca posmarowane 
zawiń w folię. Okład zdejmij po około 30 minutach. Kompres powtarzaj 2-3 
razy w tygodniu przez 2 miesiące.  !
Pocenie się stóp - bardzo pomocna jest kąpiel stóp z dodatkiem 
nadmanganianu potasu. Na litr wody weź kilka kryształków. Możesz 
stosować też kąpiele z dodatkiem kory kruszyny - jednak aby dały 
oczekiwany efekt kuracja powinna trwać minimum 2 miesiące.  Pamiętaj o 
higienie, zmienianiu często w dzień obuwia na inne, bardziej przewiewne, 
pielęgnacji skóry i noszeniu skarpet i rajstop ze 100% bawełny.  !
Maseczka odmładzająca z kozieradki do każdego typu cery - 2 łyżki 
zmielonych nasion kozieradki, 1 łyżka oleju z wiesiołka lub z oliwek, 2-3 
kapsułki witaminy A + E. Kozieradkę zalej wrzątkiem tak by powstała gęsta 
papka, dodaj olej i wyciśnij kapsułki z witaminami. Maskę nałóż na twarz, 
szyję i dekolt na 20 minut. Zmyj ciepłą wodą i pozwól skórze samoczynnie 
wyschnąć. !
Płukanka piwna do włosów - nabłyszcza włosy, dodaje im miękkości i 
puszystości. 1 szklankę wody - 3 szklanki piwa. Mieszanką spłucz włosy po 
umyciu. Jeśli chcemy, aby nasze włosy były sztywniejsze - używamy samego 
piwa - działa wtedy jak lakier i tak możemy go stosować.  !
Płukanka mleczna do włosów - na umyte włosy nałóż kilka łyżek 
pełnotłustego mleka. Po kwadransie spłucz je letnią wodą. Zabieg powtarzaj 
raz w tygodniu. Pomaga na suche i łamliwe włosy. 



BO ŚMIECH TO ZDROWIE :)







KULINARNE 
 INSPIRACJE 

 Aryana Goehlinga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PONCZ	  GERANIOWY	  
5 szklanek soku jabłkowego, 4 limetki, 1 
szklanka cukru, 6 liści Pelargonium 
Graveolens (geranium) !
Sok jabłkowy gotuj z cukrem i liśćmi 
geranium przez 5 minut. Przecedź, ostudź. 
Limetki pokrój cienko, rozgnieć i dodaj do 
napoju. Przelej do szklanek wypełnionych 
lodem i udekoruj listkami geranium.  ! !
CIASTO	  Z	  ROZPUSZCZONEJ	  CZEKOLADY	  
17 dag czekolady gorzkiej, 17 dag 
masła, 15 dag cukru, 4 jajka, 15 dam 
mąki, masło i kakao. Polewa: 5 łyżek 
d r o b n e g o c u k r u , 1 / 3 t a b l i c z k i 
rozpuszczonej gorzkiej czekolady, 5 dag 
masła, 75 ml mleka , kilka kropel 
aromatu migdałowego lub arakowego.   !
Ciasto: czekoladę połam na kawałki i 
rozpuść w kąpieli wodnej. Odstaw. Masło 
utrzyj z cukrem na puszystą masę. Powoli 
dodawaj rozpuszczoną , ostudzoną 
czekoladę i żółtka. Połącz masę z 
przesianą mąką i ubitymi na sztywno 
białkami. formę wyłóż pergaminem, 
posmaruj masłem i posyp cienką warstwą 
kakao. formę wypełnij ciastem, piecz 35 

minut w temp. 180*C. Ciasto jest gotowe, 
gdy wbijając w nie patyczek lub 
wykałaczkę jest suchy. 
Przygotowanie polewy - utrzyj masło z 
cukrem na puszystą masę. Powoli wlewaj 
s t o p i o n ą c z e k o l a dę i m l e k o n i e 
przerywając mieszania. Polewą polej 
ciasto i pokrój je na kwadraty, gdy 
zastygnie.  !!

PILAW	  ORIENTALNY	  
1 szklanka długoziarnistego ryżu, 2 łyżki 
sklarowanego masła, 1 cebula pokrojona 
w kostkę, 4 rozgniecione ziarna 
kardamonu, 4 goździki, szczypta grubo 
mielonego czarnego pieprzu, szczypta 
szafranu, 2 łyżki rodzynek, 2 szklanki 
w y w a r u w a r z y w n e g o , 3 ł y ż k i 
podpieczony orzeszków piniowych, 1 
brzoskwinia, 1 op. krewetek.   !
Szafran namocz w 2 łyżkach ciepłego 
bulionu. Ryż opłucz i osącz. Na rozgrzanym 
maśle zaszklij cebulę, dodaj suche 
przyprawy, dodaj ryż, smaż aż cały się 
natłuści, mieszaj. dodaj szafran, wlej 
gorący wywar ok 1,5 szklanki, zamieszaj, 
żeby nic nie przywarło. Dodaj krewetki, , 
zagotuj i zmniejsz ogień. Gotuj pod 
przykryciem na małym ogniu 20 minut. Na 
suchej powierzchni ryżu powinny powstać 
małe dziurki. Spróbuj czy jest ugotowany, i 
dość słony, odstaw, wzrusz widelcem, 
dopraw do smaku, dodaj rodzynki. Nakryj 
garnek ręcznikiem i zamknij pokrywkę. 
Garnek umieść pod kołdrą. Po 10 minutach 
podawaj ryż posypany orzeszkami i 
pokrojonymi drobno brzoskwiniami.  

DOMOWY CHLEB Z OTRĘBAMI 
pół kilograma mąki pszennej, 1 szklanka 
otrąb owsianych, garść siemienia 
lnianego, garść pestek słonecznika, 2-3 
łyżki pestek dyni, 50 g drożdży, pół litra 
mleka, płaska łyżka soli.   !
Drożdże rozpuść z mleku. Mąkę, otręby, 
siemię lniane, słonecznik i pestki dyni włóż 
do miski, dodaj drożdże, sól i wymieszaj. 
Ciasto wyrób przykryj lnianą ściereczką i 
pozostaw w cieple. Gdy wyrośnie, lekko 
wyrobić i znów pozostawić do wyrośnięcia. 
foremkę do pieczenia wysmarować olejem, 
p r z e ło ż y ć c i a s t o , p o zo s t a w i ć d o 
wyrośnięcia, następnie wstawić do 
rozgrzanego piekarnika i piec 20 minut w 
temp. 250*C.  ! !

DOMOWY	  SMALEC	  
500 g świeżej słoniny, 250 g karkówki, 2 
cebule, mielony pieprz, sól, 4  ząbki 
czosnku, majeranek.   !
Słoninę pokroić w drobną kostkę lub zmiel 
w maszynce. Wrzuć do rondla, wlej 
szklankę wody, podgrzewaj od czasu do 
czasu, aż skwarki staną się przezroczyste. 
mięso opłucz, osusz, pokrój w drobną 
kostkę i dodaj do roztopionego tłuszczu. 
smaż godzinę, od czasu do czasu 
mieszając. Cebulę obierz, pokrój drobno i 
zrumień z mięsem i tłuszczem. Garnek 
odstaw, dodaj pieprz i zmiażdżone ząbki 
c z o s n k u . W y m i e s z a j . P r z e l e j d o 
kamiennego naczynia i odstaw w chłodne 
miejsce. 



KĄCIK DOBREJ CZARODZIEJKI CZYLI ... 

BIAŁA MAGIA W PRAKTYCE
MAGIA ŚWIEC - uzdrawianie duchowe 

W uzdrawianiu duchowym często korzysta się z 
magii świec - palone w odpowiedniej intencji i w 
odpowiednim kolorze świetnie sprawdzają się w 
uzdrawianiu emocji, wybaczaniu i uzdrawianiu. Do 
tego celu powinniśmy przygotować tzw. ołtarzyk. 
Wystarczy mały stolik, nakryty czystym, białym 
obrusem lub serwetą, świecę do rytuału stawiamy 
po środku…  !
Najpierw jednak musimy naładować ją intencją, 
czyli myślami o tym, co w świeca ma za zadanie 
nam pomóc. Musi to być jasna i klarowna myśl np. 
odpędzenie smutku, doenergetyzowanie, 
wybaczenie konkretnej osobie… W tym celu 
zbliżamy świecę do czakry trzeciego oka lub serca i 

z głębi duszy wizualizujemy lub wyrażamy 
potrzebną intencję.  !
Często podkreśla się, że pod świecę można 
umieścić lustro, ponoć podwaja moc świecy. Ale 
pozostawię to do Waszej osobistej oceny.  
Jeśli już wiemy w jakiej intencji robimy rytuał 
zapalamy świecę i siadamy na przeciwko niej. 
Należy przez chwilę wpatrywać się w płomień 
świecy i wyobrażać sobie lub myśleć o tym, co 
pragniemy osiągnąć dzięki rytuałowi.  !
Gdy chcemy ponawiać rytuał przez kilka dni 
wystarczy po kilku minutach zgasić świecę, ale nie 
robimy tego przez zdmuchnięcie płomienia, tylko 
gasimy świecę specjalnym do tego kapturkiem, lub 
robimy to palcami - możemy najpierw zwilżyć je w 
wodzie. Jeśli jednak nasza świeca jest mała 
możemy pozwolić jej dopalić się do końca, jednak 
następnego dnia musimy ponowić rytuał od 
samego początku, dlatego najlepiej zaopatrz się w 
grubszą, owalną świecę, wtedy starczy Ci na dłużej. !
Cały rytuał zwykle powinien trwać około 10 minut, i 
m oże m y p o n a w i ać g o d o w o l i . Po n iże j 
p r z e d s t a w i a m s k r ó c o n y o p i s d z i a ła n i a 
poszczególnych kolorów świec. 



CZERWONY - zapal gdy czujesz brak energii, 
życia, pasji, pewności siebie, jeśli ogarnia Cię 
apatia, smutek czy negatywne nastawienie, 
jest Ci zimno i nieprzyjemnie.  !
POMARAŃCZOWY - stosuj gdy brakuje ci 
witalność, energii, życia, chęci do działania, 
gdy ogarnia Cię brak motywacji, lenistwo. 
Kolor ten pomaga uleczyć zwątpienie, lek, 
strach, wątpliwości i troski.  !
ŻÓŁTY - zapala j ją gdy czujesz s ię 
opuszczona, samotna, zniechęcona życiem,  
żółty pomaga w komunikacji, kontaktach, 
dyplomacji. Korzystaj z tego koloru gdy 
czujesz, że tracisz grunt pod nogami, ogarnia 
Cię frustracja, z łość , gdy brakuje Ci 
podparcia, wolności, niezależności. !
ZIELONY - kolor ten pomaga przy wszelkich 
negatywnych emocjach, brzy braku kontroli, 
nadmiarze stresu, napięciach emocjonalnych, 
braku cierpliwości, złości, wzburzeniach. Gdy 
czujesz uzależnienie emocjonalne, brak 
wolności i rozchwianie zapalaj zieloną świecę. !
NIEBIESKI - świeca niebieska pomoże ci gdy 
czujesz nerwowość, emocje, zmęczenie 
psychiczne, gdy brakuje Ci wiary, nadziei, 
odwagi i spokoju. Niebieski łagodzi lęki i 
niepokoje. Odświeża umys ł , uspokaja 
skołatane nerwy.  !
INDYGO - zapalaj ją gdy brakuje Ci wiary w 
sukces, masz problem ze skupieniem i 
modleniem się, gdy Twoja energia słabnie, 
gdy czujesz, że zboczyłeś z obranej ścieżki. 
Indygo poprawia pamięć, koncentrację i 
zdolności paranormalne. Gdy czujesz natłok 

spraw, przytłoczenie obowiązkami i poczucie 
uwięzienia w codzienności. !
FIOLET - kolor ten uspokaja leczy poczucie 
krzywdy, winy, pobudza wiarę we własne siły i 
zdolności, pomaga duszy uzdrowić się. 
Zapalaj gdy chcesz komuś wybaczyć lub 
prosić o wybaczenie.  !
RÓŻOWY - kolor miłości i wybaczenia, koi 
wszelkie smutki serca, pomaga docenić i 
dostrzec miłość, otwiera czakrę serca, leczy 
emocjonalne traumy i leki, wznieca miłość do 
innych i do samego siebie, pomaga uzdrowić 
poczucie własnej wartości.  Zapalaj gdy 
chcesz przyciągnąć do swojego życia miłość, 
przyjaciół, towarzystwo. !
SZARY/SREBRNY - przy umys łowym 
wyczerpaniu, postaw pod świecą kartkę z 
napisanym problemem i zapalaj w intencji, 
aby Aniołowie pomogli Ci go rozwiązać. 
Kolor ten zapalaj kiedy wydaje ci się, że 
problem jest bez możliwości rozwiązania. !
BRĄZOWY - zapalaj w intencji zwierząt, jeśli 
jakieś zwierze potrzebuje zdrowia, opieki lub 
pomocy Sił Wyższych. !
ZŁOTY - zapalaj ją w intencji uzdrowienia 
wszystkiego co chore, również w intencji 
zdrowia innych, wybaczanie i siła.  Złota 
świeca dodaje pewności siebie, sprzyja 
pomnażaniu majątku i dóbr materialnych. 
Gdy masz problemy z wyborem, zapal w 
intencji odnalezienia ścieżki.  Można stosować 
dla oczyszczenia i ochrony. !
BIAŁY - kolor uniwersalny, można zapalać w 
każdej intencji.

UZDRAWIANIE 
PRZY POMOCY ZDJĘCIA 

Jeśli pragniesz  pomóc komuś 
w uzdrowieniu problemu, 
niedomogów ciała schorzeń 
d u s z y, p r a g n i e s z k o m u ś 
wybaczyć, lub zależy Ci, aby 
ktoś Ci wybaczył… połóż na 
stole zdjęcia tej osoby, jeśli nie 
posiadasz napisz na kartce imię 
i nazwisko i narysuj kształt 
człowieczka…  !
Następnie na sercu połóż 
kamień kwarc różowy, nad 
g łową ametyst , po lewej 
stronie kryształ górski, po 
prawej chalcedon. Nad głową i 

po bokach zapal po jednej 
świeczce koloru złotego lub 
białego. Zapalają je wyraź na 
głos, z serca intencję w jakiej 
robisz rytuał.  !
Uwaga! Świeczka powinna być 
tak duża, żeby starczyła Ci do 
zapalenia przez kolejne 6 
wieczorów. Na 7 dzień musisz 
pozwolić świecy wypalić się do 
końca. Kartkę i resztki świecy 
zakopujesz gdzieś w ziemi (ale 
n i e p o d d r z e w k i e m 
owocowym) i zapominasz o 
sprawie, wierząc, że rytuał 
pomógł jak najlepiej. Możesz 
ten rytuał robić chcąc pomóc 
komuś, a więc w jego intencji. 



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. Możesz też kontaktować 
się przez nasz kącik.  !

Nie czekaj, miłość sama nie zapuka  
do Twoich drzwi! Dopomóż losowi  

i zamieść anons w naszym kąciku :) 

!
zgłoszenia:  

ogrodnadziei@tlen.pl

KĄCIK SZUKAJĄCYCH SIĘ SERC !
a powiem ci o stanie zdrowia… 
!!!!

-  czysty, różowy, gładki i bez nalotów - zdrowe organy trawienne; 
- biały nalot na 1/3 języka - nieżyt żołądka; 
- biały nalot na 1/3 tylnej części języka - stany zapalne w układzie 

pokarmowym; 
- biały nalot na całej powierzchni języka - stan zapalny jamy ustnej; 
- biały nalot na czubku języka - stan zapalny błony śluzowej żołądka; 
- biały nalot na środku języka - schorzenia dwunastnicy; 
- brudny żółty nalot na całym języku - problemy z wątrobą; 
- żółtawy nalot na języku - podrażnienie pęcherzyka żółciowego, 

hemoroidy; 
- brązowy nalot na języku - schorzenia jelit; 
- czarny nalot na języku - grzybicza infekcja błony śluzowej jamy ustnej; 
- suchy język, czerwony pas po środku -zapalenie jelit, wzdęcia; 
- krwawo czerwony język, popękany - nieżyt żołądka; 
- paski pany po obu stronach języka - reumatyzm; 
- zaczerwienienie i obrzmienie języka - 

zapalenie wątroby, pęcherza żółciowego; 
- drżenie języka - zapalenie mózgu, 

nerwowość, nerwica; 
- pieczenie języka - problemy z krwią, 

sercem, anemia; 
- suchy, popękany język - możl iwa 

cukrzyca; 
- blada dolna strona języka - niedobór 

witamin; 
- język blady - brak energii lub słaba krew; 
- żółta dolna strona języka - choroby 

wątroby; 
- spuchnięty język, krwisto czerwony - 

problemy z sercem; !
źródło: internet

mailto:ogrodnadziei@tlen.pl
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Portal motywatordietetyczny.pl 
radzi:

http://www.motywatordietetyczny.pl
http://www.motywatordietetyczny.pl


MĄDROŚCI  
DLA DUSZY



Chwile dla Ciebie w kalendarzu…	


Czy zdarza się, że czasami musisz być dyspozycyjny przez dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu? Bywa i tak, że życie i 
praca to jedno. W takich momentach niezwykle ważne jest, żeby umieć o 
siebie zadbać. Nawet jeśli praca zajmuje ci cały czas, zawsze można 
znaleźć miejsce, żeby o siebie zadbać. 

1. Świadomie szukaj chwil, kiedy możesz się zatrzymać - zaznacz je w 
swoim wypełnionym zadaniami terminarzu.  

2. Wybierz jakiś czas i poświęć go na uważne oddychanie lub słuchanie. 
Zaznacz go w swoim terminarzu. Jakie to uczucie? 

3. Wybierz inną chwilę i przeznacz ją na medytację - głęboko relaksującą, 
inspirującą lub dodającą sił. 

4. Kolejny moment poświęć na przyglądanie się wszystkiemu z szerszej 
perspektywy, myśląc o głębszym znaczeniu pracy, którą wykonujesz. to 
Cię wzmocni.  

5. Wybierz czas na zadanie sobie pytania: „Gdzie w tej chwili mogę 
znaleźć wsparcie?” 

6. Pozwól, żeby te wszystkie chwile podtrzymywały Cię.  !
Na podstawie książki:  

“Pięć cennych minut w pracy…” 
Jeffrey Brantley i Wendy Millstine



 
Katar sienny jest rodzajem uczulenia na pyłki kwiatowe różnych 
krzewów, drzew, zbóż oraz kwiatów, a także na kurz i sierść 
zwierząt. Ta dolegliwość w zanieczyszczonym obecne powietrzu 
występuje coraz częściej. Objawia się ona zwiększonym 
wydzielaniem śluzu z nosa. !
Proponuję następujące leczenie: zażywaj wapń i witaminę C, do 
nosa na noc, stosuj po 3 krople witaminy E w płynie, a wnętrze nosa 
smaruj 10% maścią propolisową. !
Kilkakrotnie w dzień wąchaj olejek sosnowy. Normalne krople do 
nosa nie likwidują tego schorzenia, raczej pogarszają stan śluzówki. !
Co robić, aby pozbyć się kataru? Trzeba hartować organizm. Rano 
nacieraj całe ciało 3% octem jabłkowym, a następnie masuj je 
szorstką rękawicą lub jeszcze lepiej - szczotką: nogi od stóp do góry, 
ręce od dłoni do ramion, kręgosłup z przodu, mostek, lekko piersi. 
Kolana, stawy biodrowe, łokcie, stawy ramion masować okrągłymi 
ruchami. Po tai masażu odczuwa się przypływ energii na cały dzień.  
Wieczorem polewać się zimną wodą, potem znów szczotkować całe 
ciało od stóp w stronę serca. Przy cierpliwym i systematycznym 
masowaniu można pozbyć się kataru. !
Ponadto zażywać zmielony pyłek kwiatowy z miodem propolisowym. 
Połączyć 100 g pyłku z 200 ml miodu, mieszać i jeść 4 razy dziennie 
po łyżeczce do herbaty.  !
Stan zdrowia poprawiają także ćwiczenia oddechowe oraz masaż 
shiatsu, połączony ze smarowaniem wnętrza nosa miodem 
propolisowym. Kuracja wymaga cierpliwości ale jest skuteczna.  !

źródło: 
Dr Górnicka - Kalendarz Zdrowia 2014 r. 

KATAR SIENNY ! SZEPTY ZNANYCH



StopAL proszek antyalergiczny  
Biocodex 

StopAL to spray w postaci proszku do nosa. Szybko zapewnia skuteczną 
ochronę w alergicznym nieżycie nosa. Tworzy naturalną barierę 
(śluzopodobny żel) zapobiegającą przedostawaniu się do nosa alergenów 
zawartych w powietrzu. Zapobiega w ten sposób wystąpieniu objawów 
alergii, takich jak: kichanie, wyciek z nosa, zatkanie nosa, świąd oczu. 
StopAL jest produktem pochodzenia naturalnego o potwierdzonej 
klinicznie skuteczności. Spełnia kryteria czystości i standardy 
bezpieczeństwa. Nie powoduje senności. 

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 
m e d y c z n y , a r t y k u ł y h i g i e n i c z n e , 
opatrunki, środki czystości, literatura 
  
Usługi: analiza pierwiastkowa włosów, 
diagnostyka stanu odżywiania, analiza 
stanu skóry, badanie żywej kropli krwi, 
porady dietetyczne, dermokosmetyczne !
Monitoring przeprowadzanych kuracji !
Nauczanie: coaching/wykłady z zakresu 
nauk biologiczno-chemicznych (różne 
poziomy) !
Informacja dotycząca produktów i usług 
zdrowotnych. !

serdecznie zapraszamy!!!

www.aumni.eu

http://www.aumni.eu
http://www.aumni.eu


  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

 
ŁASKAWOŚĆ !

Właściciel niewielkiego sklepu przyszedł do Mistrza ogromnie 
strapiony. Po drugiej stronie ulicy otwarto wielki magazyn, 
który z pewnością zabierze mu dotychczasowych klientów. 
Jego rodzina posiadała ten sklep od stu lat i stracić go teraz, 
oznaczałoby popaść w ruinę, gdyż człowiek też niczego 
innego nie potrafi robić.  !
Mistrz rzekł:  
- Jeśli boisz się właściciela magazynu, wkrótce zaczniesz go 
nienawidzić. A nienawiść stanie się przyczyną twej zguby. 
- Cóż mam więc zrobić? - zapytał zasmucony sklepikarz. 
- Codziennie rano stań przed swoim sklepem i pobłogosław 

go, życząc mu powodzenia. Następnie zwróć się w 
kierunku magazynu i uczyń to samo.  

- Co? Mam błogosławić mojemu konkurentowi, człowiekowi, 
który chce mnie zniszczyć? !

- Każde udzielone mu błogosławieństwo obróci się na twoją 
korzyść, zaś zło, którego życzysz jemu, zniszczy ciebie.  !
Po sześciu miesiącach sklepikarz wrócił z wieścią, że 
wprawdzie musiał zamknąć sklep, tak jak się tego obawiał, 
ale za to zarządza teraz wielkim magazynem, a jego sprawy 
układają się lepiej niż kiedykolwiek. 



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

B  E  A  T  A     P  A  W  L  I  K  O  W  S  K  A
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Czy w obliczu śmierci  
z pragnienia można  
pić własny mocz?

Zdecydowanie tak. Bardzo wielu ludziom uratowało to życie - mówi 
Terry T. Turner, urolog z uniwersytetu Wirginii> Niektóry polecają picie 
moczu jako formę terapii. 
Mocz składa się w 95% z wody, reszta to mieszanina rozpuszczonych 
soli i wielu innych substancji, wciąż stanowiących zagadkę dla 
naukowców.  
!
Można przyjąć, że w skład moczu wchodzi w sumie około tysiąca 
związków, do tej pory poznano ledwie 200 spośród nich, wynika z 
danych Argonne National Laboratory w Ilinois. 
!
Wśród tych związków są witaminy, aminokwasy, przeciwciała, enzymy, 
proteazy, hormony, antygeny, immunoglobiny, i inne białka, kwas 
moczowy, mocznik oraz substancje hamujące wzrost nowotworów. 
„Być może trudno w to uwierzyć, ale naukowcy od lat wiedzą, że mocz 
ma właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antywirusowe. Jest 
również szkodliwy dla pasożytów!”. ! !

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 KWIECIEŃ



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, zdrowiem 
czy szeroko pojętą ezoteryką… Oczywiście zastrzegam, że są to 
tylko treści informacyjne, nie związane z moją osobistą 
opinią na dany temat, a jedynie mające na celu przybliżenie 
tego, co nasi Opiekunowie, Aniołowie czy Przewodnicy - różnie 
ich nazywamy) mają Nam do przekazania.  

Dlaczego tak trudno jest mi uleczyć łuszczycę, ponoć jest nieuleczalna? 
Każda choroba powstaje w naszym umyślę, łuszczyca jest chorobą związaną z 
układem nerwowym, to swoiste karanie się za niepowodzenia, brak uwagi i 
miłości. Twoje ciało pragnie uwagi i troski i w ten sposób manifestuje swoją 
potrzebę. Z naturalnych metod skorzystaj z okładów z oleju rycynowego oraz kap 
się w wywarze z jaskółczego ziela. Przeprogramuj swoje myśli, otwórz serce i 
pokochaj swoje ciało, wtedy ono poczuje się bezpiecznie. Wybacz zadawnione 
urazy. !
Czy mamy wpływ na swoje przeznaczenie?  
Oczywiście, ponieważ mamy wolną wolę i to my sami kierujemy swoimi uczuciami, 
myślami i emocjami. To one wysyłają energetyczną wibrację przyciągającą do nas 
to co siejemy… czyli ludzi, sytuacje, wydarzenia i sprawy materialne. Jeśli 
będziesz wysyłać pozytywne myśli, Twoje życie będzie pełne radości, 
życzliwości i obfitości. Wysyłając negatywne energie i myśli przyciągniesz 
zwątpienie, smutek, problemy i troski. Twoje myśli = Twoje życie. !
Dlaczego nasza aura zmienia kolory?  
Nasza aura zmienia się w zależności od naszych myśli, nastroju  i emocji, 
które oddziałują bezpośrednio na nasze cały stan energetyczny, czyli i na 
naszą aurę. Działając energetycznie na aurę, oddziałujemy na nasze ciało 
fizyczne, dlatego wszelkie negatywne emocje wewnątrz nas jak i skierowane w 
naszym kierunku z zewnątrz - wpływa na nas bezpośrednio energetycznie jak i 
fizycznie. 

Dlaczego chorujemy?  
N a s z e c i a ł o j e s t ś c i ś l e 
powiązane z naszymi emocjami. 
Jeśli w naszej duszy gromadzą 
się negatywne emocje jak i 
stres - nasze ciało odczuwa 
braki energetyczne w różnych 
c z ę ś c i a c h c i a ł a . W t y c h 
miejscach tworzą się blokady 
energetyczne - czyli ubytki 
energetyczne, które z czasem 
powodują różne schorzenia 
fizyczne. 
Negatywne emocje uszkadzają 
prawidłowy energetyczny stan 
naszych narządów jak i przepływ 
energii w ciele, z czasem ciało 
niedomaga i musimy mu pomóc. 
Oddziałując na ciało fizyczne 
np. poprzez odpowiedni masaż, 
akupresurę, akupunkturę czy 
meridiany - uzdrawiamy ciała 
energetyczne i nasze ciało 
fizyczne. Jeśli wpływamy na 
nasze centra energetyczne czyli 
czakry czy aurę - uzdrawiamy 
n a s z e c i a ł o f i z y c z n e . 
Pamiętajmy, że stres i emocje 
to nasz największy wróg. 



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. 7

Lekarze w Polsce pytani dlaczego nie 
interesują s ię radiestezją , zwykle 
odpowiadają, że poziom kultury w Polsce 
jest dla każdego lekarza za niski. Chory 
zwykle żąda od lekarza opukiwania, 
ostukiwania i wypisywania mu żądanej 
recepty, gdyż w przeciwnym razie zwraca 
mu uwagę, że przyszedł do lekarza, a nie 
do znachora.%%
Jednak w chorobie, jeden drugiemu w 
chorobie nie radzi chemii, tylko przy 
nadciśnieniu - selery lub żurawiny. Nikt z 
lekarzy dotychczas nie zainteresował się 
c z y w o d p o w i e d n i c h m i e j s c a c h 
zainstalowane są elektrokardiografy, czy 
przypadkiem nie na żyle wodnej, gdyż 
wtedy wskazania takich aparatów są z 
gruntu fałszywe.%%%
Trochę wiadomości dodatkowych:#%
Czarna rzodkiew - rozpuszcza kamienie 
żółciowe i nerkowe, nawet jeśli jest 

umieszczona obok - tak silne jest jej 
promieniowanie.%%
Babka lancetowata - jest tak silnym 
bakteriobójczym środkiem i tak silnie 
promieniuje, że np. jeden listek babki 
rzucony niebacznie pod nogi różdżkarza 
zatrzymuje działanie różdżki.%%
Pasternak - tak mało znany obecnie, a 
jest doskonałym środkiem leczniczym na 
wątrobę. Do pasternaku można dodać 
trochę marchwi. %%
Chrzan i gorczyca - należy nosić na 
sercu - zapobiega zawałom. %%
Aluminiowe naczynia - często podkreśla 
się, żeby nie używać do gotowania 
naczyń aluminiowych, gdyż aluminium 
rozpuszcza się w mleku, w potrawach z 
solą i w wodzie. Również konserwy w 
puszkach metalowych skandalicznie 
szkodzą organizmowi.%%

Opryskiwanie drzew i krzewów 
azotoksem - jest bardzo szkodliwe, gdyż 
trucizna wżera się w owoce, a człowiek 
spożywający te owoce choruje.%%
Masło smażone - tworzy tzw. sorolinę, 
czyl i sztuczną we łnę co jest d la 
organizmu bardzo szkodliwe. %%
Ziele ruty - jej napar leczy serce, krzaki 
posadzone wokó ł domu n iwe lu je 
negatywne promieniowanie, jej zapachu 
nie lubią mole. %
Zastrzyki i szczepionki mają zawsze 
uboczne działania - jeden z naukowców 
będą na delegacji w Brukseli zachorował 
na zapalenie płuc i zapytał tamtejszego 
lekarza, czy otrzyma zastrzyki z penicyliny 
- na to lekarz odpowiedział mu, że 
zastrzyki obecnie stosuje się tylko w 
krajach zacofanych.%%%
% % % % % % % koniec.                                                        



Nie ma rzeczy niemożliwych…	
!
Wszystko jest możliwe – tak 
twierdzi jedna z zasad Huny. 	
!

Czy właściwie ją rozumiemy? I czy rzeczywiście wszystko jest 
możliwe? Na pewno nie wszystko – przecież widzimy to na 
każdym kroku i często boleśnie przekonujemy się nawet wtedy, 
gdy uwierzyliśmy w boską wszechmoc, do której odwołujemy się 
w modlitwie.	
!
Kilka dziewczyn uczestnicząc w grupie oazowej dowiedziało się, że 
Bóg spełnia wszystkie modlitwy, jeśli tylko modlimy się szczerze. 
Zaczęły więc modlić się, by śmiertelnie chora matka jednej z nich 
nie umarła. I kiedy ich szczera i żarliwa modlitwa nie została 
wysłuchana, obraziły się na Boga. Czy słusznie? 	
!
Okazuje się że nie. Gdyby znały Hunę, wiedziałyby, że modlitwą 
nie wolno gwałcić wolnej woli innych ludzi. A wolą ciężko chorej 
kobiety w tym wypadku była śmierć. Być może brak odwagi lub 
litość wobec dziewcząt nie pozwalały się jej do tego przyznać, ale 
to nie zmienia faktu, że taka była jej wola!	
!
Czy można chcieć umrzeć? 	

Wielu chce i umiera. Ale też wielu innych chciałoby, żeby ci 
nieszczęśnicy żyli długo i szczęśliwie. Następuje więc konflikt 
interesów, który okazuje się nie do pogodzenia. Jeśli życzenie 
jednej osoby jest sprzeczne z życzeniem innej, to co z tego 
wychodzi? 	
!

Tam, gdzie następuje konflikt interesów, zrealizować się może 
tylko jedna z opcji, a nie obie naraz!	

Moja znajoma uwierzyła, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko 
posłuży się afirmacjami i modlitwą. Zaplanowała sobie termin 
spotkania z bardzo znanym aktorem i… przeżyła rozczarowanie, 
kiedy okazało się, że w tym czasie nie było go nawet w jej mieście. 
Po kilku dniach załamania i zachwiania wiary w swą moc kreacji 
zrozumiała, że może się z nim spotkać, ale niekoniecznie na jej 
warunkach. Zaakceptowała, że tak znany aktor ma terminarz 
spotkań ustalony na długo naprzód i jeśli chce go spotkać, to ona 
musi się dostosować do jego harmonogramu, a nie na odwrót. I 
wówczas spotkanie stało się możliwe.	
!
Co jest, a co nie jest możliwe? 	

Trzeba pojąć, że możliwe jest prawie wszystko, ale we właściwym 
czasie i miejscu. Niekoniecznie możliwa jest realizacja celów 
godzących w wolną wolę innych. Ale nawet i to jest możliwe, 
kiedy druga osoba ma słabą wolę i intencje poddawania się 
innym. 	
!
Trzeba jednak wiedzieć, że cena za takie “sukcesy” jest zbyt wysoka 
i bolesna, żeby się to opłacało. Wielu tego doświadczyło i woli 
więcej nie ryzykować już żadnych kreacji. Poczucie winy, 
niesmaku, zawiedzenia i niechęć do dalszych eksperymentów ze 
świadomą kreacją to najgorsza “kara”, jaka mogła ich spotkać.	
!
Wielu przykuwa uwagę do ograniczeń i poczucia niemożności. To 
ma ich rzekomo uchronić przed utratą energii, czasu i wysiłku, 
przed angażowaniem się w rzekomo nierealne cele. 	
!

Każdy cel, którego realność negujesz, 
staje się dla ciebie nieosiągalny. Dla 
innych może być realny, ale nie dla 
ciebie, jeśli w jego realność nie wierzysz.	

Jeden z moich znajomych stwierdził, że nie uwierzy w twórczą moc 
umysłu, dopóki nie wygra najwyższej wygranej w totolotka. 
Minęło już od tej pory kilkanaście lat, a efekt łatwo przewidzieć. 
Bogactwo nadal jest dla niego nierealne. I nie zauważa, że tak się 
dzieje w jego życiu dzięki twórczej mocy umysłu. 	
!
Tak właśnie jest. To, na czym się koncentrujemy, wzrasta, nabiera 
mocy i wręcz materializuje się w życiu i otoczeniu. 	
!
Jedni więc są szczęściarzami, którzy mają wszystkiego pod 
dostatkiem, a inni jęczą, że żyje im się coraz gorzej i nie 
zauważają, że mogłoby być lepiej, gdyby tylko przestali jęczeć i 
spróbowali wyobrażać sobie, że odnoszą sukcesy. Szukają tylko 
“obiektywnych” argumentów na potwierdzenie swoich racji i 
swoich oporów przed poprawą. Jedne z nich wynoszą z kościoła, 
inne z dziennika telewizyjnego czy z prasy, która już dawno 
przestała pełnić funkcje informacyjne, a zaspokaja najniższe 
instynkty. 	
!
A najważniejsza wydaje się mądrość “doświadczonych” ludzi – 
szczególnie tych, którzy zaliczyli najwięcej konfliktów, życiowych 
porażek, czy nawet odsiedzieli swoje. 	
!
Nie musisz poddawać się ich presji. Jeśli chcesz odnosić sukcesy, to 
nawet powinieneś przestać ich podziwiać za skłócenie z życiem i z 
sobą.	


ciąg dalszy…
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  ROZWÓJ DUSZY ...czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)                                                                                               c.d

Możesz zacząć od afirmacji:	

Zasługuję na sukcesy i bogactwo materialne.	
!
Sukcesy… Tyle wysiłku i długo…, długo nic… No i przede 
wszystkim, co robić, żeby w ogóle odnieść sukces? 	

Aby odpowiedzieć na pytanie “co robić?”, trzeba koniecznie 
uświadomić sobie, co i z kim chcemy osiągnąć. Dopiero później 
pojawi się problem, czy to się akurat da zrealizować teraz, czy 
aktualnie istnieją okoliczności sprzyjające. 	
!
Nawet kiedy okoliczności sprzyjają nam, mimo wszystko, na ogół 
idziemy pod prąd i doznajemy ogromnych przeciwności losu, 
przemożnego oporu sprzeciwiającej się rzeczywistości. Wielu takich 
upartych ludzi zostaje docenionych – “nagrodzonych”, ale dopiero 
w przyszłości, co można zauważyć studiując życiorysy licznych 
artystów malarzy, muzyków, a nawet naukowców.	
!
Wszystko jest możliwe nawet natychmiast, kiedy uda nam się trafić 
na właściwy czas i zapotrzebowanie społeczne, kiedy rezygnujemy z 
walenia głową w mur, a koncentrujemy się na celach. I ważne, żeby 
to były nasze cele, a nie cudze. 	

Jeśli jednak przez pewien czas coś nam nie wychodzi, to nie znaczy, 
że jest niemożliwe. Być może, że trzeba cierpliwie poczekać, aż 
nastanie najlepszy czas i zajdą najkorzystniejsze okoliczności? 	

Twoje życzenia będą się spełniać tym łatwiej, im więcej ludzi będzie 
się z nimi zgadzało. Będą też wspierane przez wszystkich, których 
wola jest zgodna z twoją wolą. Ale jeśli chcesz uczynić coś wbrew 
cudzej woli, wówczas może się to okazać niemożliwe!!!	
!
Mój znajomy zaczął uzależniać efekty swych kreacji od woli córek. 
Afirmował, że zarabia tak dużo, żeby zapewnić im wspaniałe, 
bogate życie. Było dla niego oczywiste, że jego wspaniałe dzieci na 
to zasługują. Ale… z kreacji nic nie wychodziło. Dopiero po jakimś 
czasie dowiedział się, że córkom zupełnie nie o to chodzi i 
podświadomie sabotują wszelkie jego wysiłki. Dopiero wtedy 
powiedział sobie: “kreuję dobrobyt dla siebie. Jak rodzina się na 

niego załapie, to jej zysk, a jak nie, to nie moja strata”. I dopiero 
wtedy wszystko ruszyło do przodu.	
!
Nie myśl za innych, nie zapewniaj dobrobytu tym, którzy go nie 
chcą. Zaakceptuj, że tacy ludzie są wokół ciebie i że nawet ich 
wyrażane głośno pragnienia życia w dobrobycie wcale nie muszą 
się zgadzać z ich wolą. Tak już jest i nic z tym nie zrobisz. Tylko oni 
mogą zmienić swoje nastawienia! 	

Dbaj o siebie i pozwalaj, by inni korzystali z twego bogactwa i 
powodzenia. Jeśli stać cię na wszystko, to stać cię też na odrobinę 
więcej. Mechanizm kreacji jest ten sam. Wszystko jest możliwe – to 
prawda. Ale nie wszystko naraz i nie wbrew woli tych, których 
chcesz uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. A więc pamiętaj: nigdy 
własnym kosztem i nigdy kosztem innych. Wszystko jest możliwe 
dla ciebie i tylko dla ciebie! A dla innych tylko wtedy, gdy wyrażą 
na to zgodę!	
!
Tu jeszcze raz odniesiemy się do wolnej woli. 	

Kiedy widzisz nowy, piękny samochód, jest dla ciebie oczywiste, że 
chcesz właśnie TAKI, a nie TEN egzemplarz. Kiedy widzisz 
atrakcyjną osobę, wtedy twoje nastawienie raptem zmienia się. Już 
nie chcesz TAKIEJ osoby, tylko TĘ osobę i nie pytasz jej o zdanie i 
wolę. A przecież chodzi dokładnie o to samo prawo kreacji. Chodzi 
o określenie cech ważnej dla ciebie osoby, a nie o wejście w 
posiadanie obiektu pożądania. Oczywiste jest, że samochód nie ma 
wolnej woli, a jednak chcesz TAKI, a nie TEN. Zaś w stosunku do 
osoby mającej wolną wolę zakładasz, że to ma być TA, a nie TAKA. 
Czy rozumiesz swój błąd? 	

Wola innych ludzi nie musi być zbieżna z twoją. Jednak zasługujesz 
na to, by w twym otoczeniu było jak najwięcej osób, których wola 
jest zgodna z twoją. Jeśli tak nie było, to swoje kreacje lepszego 
świata zacznij od przyciągnięcia takich właśnie osób!	
!
Chodzi o to, by były zaspokojone twoje potrzeby, a nie o to, by je 
zaspokajała tylko (właśnie) ta osoba, na którą się uwziąłeś! Kiedy 
to zaakceptujesz, kiedy pozwolisz innym, by żyli tak, jak mają na to 

ochotę, a sam skoncentrujesz się na tym, by zostały zaspokojone 
twoje potrzeby, wówczas wszystko stanie się dla ciebie możliwe. 	

Kiedy to pojmiesz, wówczas zamiast awanturować się i 
manipulować najbliższymi, by dali ci to, co uważasz, że ci się 
n a l eży , s p ró b u j e s z i n n e g o s p o s o b u . P rze ko n a s z s wą 
podświadomość, że na to zasługujesz i że zgadzasz się przyjąć to od 
tej osoby, która chętnie ci to zapewni, a innym pozwolisz, by nie 
zaspakajali twych oczekiwań, jeśli tego nie chcą.	
!
Na początek wydaje się straszne, ale jednak całkiem możliwe. 
Odtąd twoje kreacje powinny zachodzić bez przeszkód. Ale… twoją 
najważniejszą rzeczywistą potrzebą może być pożądanie mocnych 
wrażeń. I co wtedy? Rozdrażnione przez ciebie otoczenie na pewno 
ci je zapewni, choć przecież deklarujesz, że chodzi i o co innego.	
!
To, że wszystko jest możliwe, to fakt. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że każdy sam określa, co jest dla niego możliwe. Dopóki 
upieramy się przy nieistotnych szczegółach, tracimy możliwość 
trafienia w sedno, a wtedy bardzo mało jest możliwe. Podobnie, 
kiedy upieramy się przy przeszkodach i ograniczeniach.	
!
Zbyt często nasze kreacje i życzenia wynikają z naszych 
egoistycznych pobudek, albo są wynikiem wmówionego przez 
innych (a więc cudzego) poczucia niespełnienia. Aby się tego 
pozbyć, warto oczyszczać podświadomy umysł stosując np. rytuał 
Kala z Huny. 	

Kiedy umysł staje się czysty i wolny od szkodliwych pożądań i 
cudzych presji, wówczas mamy możliwość korzystania z inspiracji 
Wyższego Ja. W tym celu zadajemy w medytacji Wyższemu Ja 
pytania o to, co jest dla nas najkorzystniejsze i co robić, żeby się to 
spełniło, a potem działamy. I wtedy, z bożą (czy Wyższego Ja) 
pomocą wszystko staje się możliwe. Mówiąc WSZYSTKO, mam na 
myśli wszystko, co najlepsze, a nie byle co!!!	
!
Można więc mieć naraz wszystko, co najlepsze, ale nie można mieć 
wszystkiego naraz.



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

Zegar 	

!

Szczęście różne barwy ma	

Szczęście tak ulotne jest	


Szczęście stałej pory nie ma	

wskazówka się przesuwa nie pytając czy może	


nikt jej przesunąć się już nie pomoże 	

tam gdzie była potrzebna	


tam gdzie złapaliśmy jeden uśmiech 	

Jedną łzę wzruszenia 	


i bezgranicznego natchnienia .	

Minuta od minuty różna jest 	


jeszcze przed chwilą byłam poważna	

a teraz nie mogę przestać śmiać się	


Jeszcze przed chwilą cieszyłam się słońcem	

a teraz kocham deszcz	


Jeszcze przed chwilą widziałeś moje szczęśliwe oczy 	


teraz jak szkło mienią się …	

Nie możesz powiedzieć „ja Cię znam „	

bo czasami nie nadążam sama za sobą	


ludzie mnie zmieniają czas mnie zmienia 	

i życie nieustannie wymaga	


z codziennymi trudnościami zmagać się trzeba	

lecz niektórzy ludzie zawsze będą moją ostoją	


moim pamiętnikiem …	

i przy nich nie będę nikogo udawać 	


przy nich nie będę sztucznie się radować	

bo wtedy nie miałam bym chwili wytchnienia…	


Mogę Szczęśliwa być jak nigdy przedtem …	

łzy moim częstym towarzyszem mogą też być 	


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

!!

Marta Malec 
wierszem pisane - blog

https://www.facebook.com/pages/Wierszem-pisane/380241792049913
https://www.facebook.com/pages/Wierszem-pisane/380241792049913


!
Aryan Goehling

Kamienie takie jak ametyst, diament Herkimer i kryształy górskie znakomicie oczyszczają nasze 
czakry, jak również świetnie rozwijają nasze zdolności. Połóż się wygodnie, a na czakrze trzeciego 
oka (punkt między brwiami) umieść ametyst. Ametyst rozwija jasnowidzenie, wycisza, dzięki 
niemu pojawiają się wizje. W dłoniach umieść kryształy górskie,  a na splocie słonecznym umieść 
diament Herkimer. Poleż spokojnie,  maksymalnie do 15 minut skupiając się na swoim oddechu. 
W trakcie tej medytacji postaraj się o niczym nie myśleć, po zakończeniu jednak postaraj się zadać 
jakieś konkretne pytanie i czekaj do 10 minut na jakiś przejaw intuicji, obraz, symbol, odczucia…	

Polecam Ci również uniwersalny układ oczyszczający i uzdrawiający, nazywam go GWIAZDĄ - 
zaopatrz się w 11 kryształów górskich, ułóż je na wysokości każdej czakry, dodatkowo dwa ułóż na 
wysokości stóp i ostatnie dwa weź w dłonie. Leż wygodnie, w stanie relaksu koncentrując się na 
tym, aby każda czakra oczyściła się i doenergetyzowała do stanu równowagi. Praktykę stosuj rano, 
2-3 razy w tygodniu.  	

Gdy brakuje Ci energii noś przy sobie diament Herkimer i wtedy, kiedy czujesz ubytek energii, 
trzymaj go w dłoni lub przykładaj do czakry splotu lub serca.  Jednak nie przesadzaj, ponieważ 
diament jest bardzo silnym remedium!

R OZ W I J A N I E  J A S N O W I D Z E N I A
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Modlitwa mocy i bogactwa	

!
Boże, jestem już gotowa na to, aby stać się istotą samodzielną ekonomicznie. Jestem gotowa na 
to, aby przyszły do mnie satysfakcjonujące mnie pieniążki za moją pracę, jak i z każdego innego 
źródła. Jestem gotowa zarówno zarabiać pieniądze, jak i je przyjmować od innych, jeśli będą 
chcieli się ze mną podzielić. 	

Jestem gotowa na zrozumienie, czym jest w istocie bogactwo, jak się go doświadcza pozytywnie 
i jak się poprzez świadomość bogactwa doświadcza działania energii Boga. Jestem gotowa na to, 
aby poczuć się pewną swojej własnej woli, siły i mocy duchowej. Jestem gotowa na to, aby 
sobie samej zaufać i aby moje zaufanie manifestowało się w moim życiu w postaci pozytywnych 
efektów i bogactwa, jak i w każdy inny pozytywny dla mnie sposób. 	

Jestem gotowa na to, by uwolnić się od lęku przed działaniem i samodzielną pracą. Jestem 
gotowa na to, by poddać się działaniu, jako jego część. Jestem gotowa na to, by stać się 
świadomą częścią każdego działania, każdej decyzji jaką podejmuję, każdej odpowiedzi jaką 
otrzymuję. 	

Jestem gotowa na pomoc i współpracę z każdą istotą we wszechświecie. Jestem gotowa na to, by 
zmienić moje myślenie, moje wzorce emocjonalne. Jeśli w związku z tym ma dokonać się 
zmiana w moim życiu i otoczeniu, także jestem na to gotowa. 	

Niech zatem przyjdzie do mnie myśl, natchnienie od mojej duszy. Niech pojawi się gotowość do 
pracy, do działań. Niech przyjdzie do mnie bogactwo. Niech przyjdzie poczucie pewności i mocy 
podczas działania. Niech pojawią się osoby, z którymi nawiąże owocną współpracę. Niech 
pojawią się okoliczności i możliwości, które dostrzegę i wykorzystam. Niech wszystko ułoży się w 
moim życiu tak, abym stała się istotą bogatą nie tylko fizycznie, ale i duchowo. 	

Jestem już na to gotowa. Niech się dokona.	
!

źródło: www.annaatras.com 

http://www.annaatras.com
http://www.annaatras.com


WRÓŻBY I ZWYCZAJE WIELKANOCNE	
!
PALMY WIELKANOCNE - na dostatek	

Najkorzystniejsze było działanie palm wykonanych z gałązek młodej 
wierzby, ustrojonych kwiatami, ziołami, kłosami. Wierzbę nazywano 
rośliną „miłująca życie", jej żywotność i siła napawały optymizmem, 
więc w symboliczny sposób starano się przekazać jej energię ludziom 
i zwierzętom. 	

Wierzba jako pierwsza wypuszcza wiosną pączki, rośnie szybciej niż 
inne krzewy, a w dodatku potrafi się rozwijać nawet w złych 
warunkach. Zapędzano więc pod nią zwierzęta, by przejęły choć 
trochę jej płodności.	

Po poświęceniu palmy w kościele wracano z nią uroczyście do domu, 
a tam uderzano lub dotykano się palmą, by przekazać sobie 
nawzajem jej moc. Poświęcone palmy są uważane za magiczne, 
ochraniają i oczyszczają dom. Jeśli po powrocie z kościoła dziewczyna 
zostanie lekko uderzona  lub dotknięta palmą - doda jej to urody, a 
chłopcu odwagi i siły.	

Gospodarz domu, ponoć jeśli uderzy 3 razy w każdy róg domu - 
uchroni go to od biedy. Dawniej wierzono, że zjedzenie, połknięcie 
kazi - chroni przed bólami gardła. Palma postawiona na parapecie 
okna - chroni dom przed piorunami, pożarem, zarazami i zazdrością. 	
!
KOSZYK WIELKANOCNY - na obfitość	

Powinien być bogaty, nie powinno w nim niczego zabraknąć, jednak 
bardzo ważna jest sól, jajko, pętko kiełbasy białej i chleb. Poświęcona 
sól daje ochronę i zdrowie, jajko dodaje zdrowia i siły, chleb i kiełbasa 
ma zapewnić dostatek. Jeśli rodzina chce zapewnić sobie zgodę, 
zdrowie i pomyślność powinna podzielić się jajkiem ze święconki. 	

Potłuczone wydmuszki udekorowane - zwiastują konflikty. Jeśli w 
trakcie powrotu z koszykiem do domu z kościoła pada deszcz - 
zwiastuje to oczyszczenie i jest dobrą wróżbą, jeśli burza - konflikty i 
troski. Aby zapewnić sobie zdrowie powinno się zjeść rzeżuchę, tą 
którą przybrało się koszyczek. Na pieniądze koniecznie włóż kawałek 
paschy, makowca lub sernika. 	
!
JAJKA I PISANKI - na zdrowie	

Jajka ze święc0nki przynoszą domowi i rodzinie szczęście, zdrowie i 
dobrobyt. Podzielenie się jajkiem zacieśnia więzi, wzmacnia zdrowie, 
chroni. dotknięcie święconym jajkiem zwierząt - chroni przed 
chorobami. Jeśli kury dostaną do zjedzenia skorupki ze święconych jaj 
dobrze się niosą i chowają. Umycie twarzy wodą po gotowanych 
jajkach dodaje kobiecie piękności, chłopcom siły i wigoru. Wypicie 
wody po gotowanych jajkach choremu przywraca zdrowie. Woda z 
pokruszonymi skorupkami święconego jajka była uważana za lek na 

ból zębów. Jeśli zakochani obdarują się poświęconym jajkiem, 
dzielenie się nim zwiastuje i wróży dobrze ich związkowi i zdrowe 
potomstwo. 	

Gdy na stole znajdzie się parzysta liczba jajek święconych, pannie 
wróży to rych łe zamążpójście. Panna pragnąca zachwycić 
ukochanego pocierała jajkiem pomalowanym na czerwono części 
ciała, którymi chciała go oczarować najsilniej. Potem tłukła skorupkę i 
jajko przelewała przez ułożone na krzyż patyczki, najlepiej brzozowe. 	

Skorupkę z pisanki należało teraz utrzeć na proszek, który - dosypany 
do potrawy - działał cuda i wzbudzał płomienne uczucie chłopaka. 	

Na Wołyniu istniał zwyczaj, wedle którego w wielkanocną niedzielę 
kawaler mógł ofiarować pannie pisankę, mówiąc: „Chrystus 
zmartwychwstał", i trzykrotnie ją pocałować. 	

Tradycja nakazywała też w Wielką Niedzielę zjeść jajko z chrzanem, 
co miało służyć „wypaleniu” wszystkich grzechów.	
!
ŚMINGUS DYNGUS - na szczęście, zdrowie…	

Powszechnie utrzymywano, że woda poświęcona w Wielką Niedzielę 
ma właściwości lecznicze, polewając kogoś taką wodą w lany 
poniedziałek zapewniało mu to zdrowie. Polewano się różnie, na 
dworach paroma kropelkami wody perfumowanej, na wsiach 
wiadrami i konewkami. 	

Niejedna panna została nawet wepchnięta do rzeki czy koryta z 
wodą. Mimo pisków i wrzasków dziewczęta nie narzekały, że je 
oblewano. Wierzono bowiem powszechnie, że woda w wielkanocny 
poniedziałek „przyda licu gładkości i rumieńca”, dodaje zdrowia, 
zabiera problemy.	

Ponadto liczba kawalerów, uganiających się za dziewczyną z 
wiadrami, świadczyła o jej atrakcyjności. Gospodarze również nie 
zabraniali oblewania swoich córek, bo dla ojca przemoczenie córki do 
suchej nitki wróżyło urodzaj i pożytek z gospodarskich zwierząt. 
Znacznie wzrastały też szansę panienki na korzystne zamążpójście. 
Nie trzeba było się wstydzić mokrego ubrania; wstydziły się te panny, 
których nikt nie chciał oblewać! 	

Chłopcy starali się polać wodą jak najwięcej dziewcząt, by zapewnić 
sobie pomyślny rok, a ten, który nie zdołał oblać żadnej, był uważany 
za pechowca. Przez cały rok robota miała mu się nie darzyć, zostawał 
też złośliwie okrzyknięty „babskim królem". 	

Wiara w dobroczynną moc polewania wodą była tak silna, że 
dziewczyny same polewały skrzynie ze swoją ślubną wyprawą, żeby 
dobytku przybywało.	
!!

Rodzinnych i Spokojnych Świąt!



ODROBINA PRZESĄDÓW	

 
Buty - stojące na stole zapowiadają kłótnie. Również nie powinno się darować nikomu butów w 
prezencie, ani kapci ponieważ mówi się, że ta osoba od nas „odejdzie”.  Jeśli ktoś Ci odda swoje buty lub 
daruje, zapłać mu symboliczny grosik. !
Chleb - jeśli pokruszysz chleb w trakcie krojenia i okruchy spadną na podłogę - będzie oznaczało 
kłótnię, tak samo jak wysypanie soli. Wyrzucanie chleba sprowadza biedę i nieszczęścia. Okruchy 
sprzątane ze stołu na rękę zgarniane - zbierasz biedę - zbieraj okruchy szmatką na talerz i rozrzucaj 
ptaszkom. Jeśli kromka chleba upadnie Ci na podłogę - szczęście w miłości. !
Czterolistna koniczyna - znalezienie jej gwarantuje szczęście, ale trzeba ją nosić w portfelu. Jeśli 
podarujemy ją komuś, nawet zasuszoną będziemy mieć podwójne szczęście. Podarowanie jej komuś z 
czerwoną wstążeczką zapewnia szczęście w miłości. !
Dziecko - dziecko urodzone w czepku - będzie miało szczęśliwe życie. Dziecko urodzone w niedzielę - 
będzie leniwe, zdrowe i zdolne. Urodzone w poniedziałek - będzie blade o jasnej karnacji, spokojne. 
Dziecko urodzone tuż po północy w dorosłym życiu będzie jasnowidzem. Dziecko urodzone w Boże 
Narodzenie będzie szczęśliwe, urodzone w wielki Piątek - pechowe. Dziecko urodzone w Święto Zmarłych 
będzie niezwykle wrażliwe i nerwowe. Jeśli dziecko zaciska pięści we śnie - będzie skąpe. Jeśli dziecko śpi 
na plecach - oznacza, że jest zdrowe. Jeśli dziecko śpi na brzuchu i często się budzi - jest lękliwe.  !
Kolory : zielony - uważa się za szczęśliwy, często stare panny (rudowłose) noszą zielony, żeby 
przyciągnąć szczęście. Dla osób urodzonych w maju - zieleń jest szczęśliwą barwą. Brązowy - przynosi 
ponoć pecha ponieważ świadczy o wygasającym uczuciu. Pan młody nie powinien mieć nic brązowego na 
sobie. Czarny - uznany za kolor żałoby, ale jako dodatek do ubrania ponoć przynosi szczęście. Czerwony - 
jest kolorem miłości, szczęścia, powodzenia i ochrony tak samo jak pomarańczowy, dlatego zaleca się, 
żeby panna młoda miała na sobie coś czerwonego. Żółty - jest kolorem zazdrości - dlatego jeśli ktoś 
zakłada dużo dodatków w tym kolorze, zazdrość w nim aż kipi. niebieski - przynosi ukojenie, dobry na 
rozmowy, egzaminy. Niewskazany w sypialni - daje chłód i zmniejsza uczucia. 

SZEPTY ZNANYCH



!

Krem Różany na noc	

Krem polecany jest do pielęgnacji wrażliwej cery dojrzałej z rozszerzonymi kapilarami. 
Krem bogaty jest w ekstrakty roślinne, witaminę E i koenzym Q 10, aktywujące 
metabolizm skóry i opóźniające proces tworzenia się zmarszczek. Naturalny wyciąg z 
róży korzystnie wpływa na cerę naczynkową, wyciszając ją i wzmacniając. Regularne 
stosowanie kremu zapewnia skórze wielopoziomową opiekę dając cerze blask i 
witalność. Słoiczek 50 ml

LINIA RÓŻANA - CERA JAK PŁATEK RÓŻY	

Tak określamy zazwyczaj najpiękniejszą, delikatną jak jedwab, kobiecą cerę wrażliwą, suchą i mieszaną, w różnym wieku, zawsze jednakowo reagującą 
nadmiernie na wszelkie bodźce, oraz mało odporną na stres. Ten rodzaj cery najwięcej pożytku czerpie z dobroczynnych wyciągów różnych gatunków róży.	

Wśród składników kosmetyków linii Różanej Femi znajdują się cenne wyciągi z róży damasceńskiej, olejek eteryczny oraz 100% woda różana, ekstrakt z 
róży dzikiej, nadzwyczaj zasobnej w witaminę C. Bogate w niezbędny do odnowy cery kwas linolowy, kojące oleje z passiflory i odbudowujący z mango, a 
także kojący wyciąg z jęczmienia, roślinny kwas hialuronowy i hydroksyprolina, utrzymujące wilgotność skóry, stymulujące syntezę kolagenu i regulujące 
pH skóry, a także wzmacniający naczynka krwionośne ekstrakt z ruszczyka i wspierający witalność skóry, kompleks olejków eterycznych, m. in. z róży 
damasceńskiej i wetiwery.	

W wyniku precyzyjnego wyboru i połączenia ekstraktów roślinnych z odżywczymi olejami oraz szlachetnymi olejkami eterycznymi, powstały złożone 
preparaty naprawcze do pielęgnacji delikatnej cery dojrzałej, z popękanymi naczynkami lub utraconym kolorytem naturalnej świeżości.	

Pielęgnacja cery linią Różaną koi i chroni nadreaktywną cerę wrażliwą, obkurcza i wzmacnia kapilary, pobudza syntezę kolagenu i stabilizuje pH skóry. Jeśli 
pragniesz odświeżyć, opiewane przez poetów, różane piękno swojej wrażliwej cery, skorzystaj z możliwości, jakie otwiera przed Tobą bogata linia Różana 
kosmetyków Femi

Krem Różany na dzień	

Krem różany na dzień przeznaczony jest do pielęgnacji cery naczynkowej z tendencją do 
przesuszania naskórka a także do cery wrażliwej i trudnej w pielęgnacji.	

Systematyczne stosowanie kremu zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i wygładzenie. 
Pod wpływem działania kremu wzmacnia się napięcie i elastyczność skóry. Krem w swoim 
składzie zawiera cenne wyciągi roślinne bogate w kwas linolowy, który ma ogromne 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania skóry.  Krem posiada delikatną strukturę, lekko i 
równomiernie wchłania się w skórę zapewniając jej dzienną ochronę. Słoiczek 50 ml



!

Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu: www.femi.pl

Woda Różana - prawdziwe ukojenie dla skóry	

Woda Różana jest naturalnym produktem otrzymywanym w procesie destylacji olejku różanego 
otrzymywanego z płatków róży. Woda ta bogata jest w flawonoidy, witaminy i związki mineralne. 
Zalecana jest do pielęgnacji każdego typu cery wrażliwej a także relaksujących kompresów na 
powieki i skórę twarzy i szyi. Woda różana znana jest ze swoich właściwości tonizujących, lekko 
ściągających i wyciszających cerę naczynkową. Jest tonikiem przyjaznym dla cery dojrzałej i suchej. 
Działa odżywczo, odświeżająco i wygładzająco na skórę twarzy jak i całego ciała. Wodę różaną można 
stosować w postaci toniku, kompresu lub jako medium do glinek FEMI.  
Butelka z rozpylaczem 200 ml

Maseczka Różana	

Maseczka przeznaczona jest do pielęgnacji wrażliwej cery dojrzałej z rozszerzonymi kapilarami 
oraz do cery zmęczonej. Kompleks ziołowy oraz naturalna witamina E zawarty w maseczce daje 
efekt błyskawicznego odświeżenia i głębokiego nawilżenia skóry jednocześnie opóźniając proces 
tworzenia się zmarszczek. Dzięki maseczce skóra staje się dobrze napięta, elastyczna i 
wyciszona.	

Słoiczek 50 ml składzie zawiera cenne wyciągi roślinne bogate w kwas linolowy, który ma 
ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania skóry.  Krem posiada delikatną strukturę, 
lekko i równomiernie wchłania się w skórę zapewniając jej dzienną ochronę. Słoiczek 50 ml

http://www.femi.pl
http://www.femi.pl


WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL	


WRÓŻKA HANIA 
TAROT - KARTY KLASYCZNE - KARTY CYGAŃSKIE	


NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!	

zgłoszenia: ogrodnadziei@tlen.pl

mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
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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

W	  pogoni	  
za	  szczęściem 
!
Film oparty na faktach. Will Smith w 
najbardziej przejmującej kreacji w 
swojej karierze. Dla syna dokona 
niemożliwego. 

H i s t o r i a b o r y k a j ą c e g o s i ę z 
przeciwnościami losu Chrisa Gardnera (w 
tej roli nominowany do Oscara Will 
Smith) i jego rodziny. Kiedy Linda 
(Thandie Newton), matka 5-letniego 
Christophera ugina się pod ciężarem 
finansowych trudności i opuszcza rodzinę, 
mężczyzna musi poradzić sobie ze 
znalezieniem dobrze płatnej posady oraz 
zapewnieniem dziecku dachu nad głową.  

Po wielu próbach Chris otrzymuje 
propozycję odbycia bezpłatnego stażu w 
p re s t i żowe j f i rm ie b roke r s k i e j . 
Zdesperowany, bez środków do życia, 
Gardner decyduje się skorzystać z 
propozycji. Dzięki pewności siebie i 
miłości synka, Chris Gardner przezwycięża 
trudności stając się jedną z legendarnych 

postaci Wall Street. Zobacz 
przejmujący i chwytający za 
serce "jeden z najlepszych filmów 
roku” (Fox-TV).  

Przekonaj się dlaczego Will Smith 
otrzymał nominację do Nagrody Akademii. 
Poznaj opowieść o poświęceniu i walce z 
niesprawiedliwym losem, którą napisało 
samo życie. 

Film dodaje i uczy wiary, może z ezoteryką 
ma mało wspólnego, ale z psychologią na 
pewno ponieważ uczy wiary w sukces, 
nadziei, samozaparcia… i wielkiej miłości… 
Film uważam jako wzruszający i niezwykle 
pouczający, dodaje siły i wiary, że można 
osiągnąć wiele - jeśli się naprawdę tego 
chce, a szczęście - tak naprawdę zależy od 
nas samych.   

   Serdecznie polecam.
                      ARYAN



JESTEM	  BOGIEM 
Wyobraź sobie narkotyk, który czyni Twój mózg 
niezwykle wydajnym i sprawia, że chłoniesz 
ogromną wiedzę. Narkotyk, który czyni cię 
nadzwyczaj skupionym, szybkim, sprawnym, a 
nawet atrakcyjnym. Narkotyk, dzięki któremu 
pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne 
staje się możliwe nawet dla Eddiego, który od życia 
nie spodziewa się niczego. Zażycie specyfiku 
pozwala mu osiągnąć sukces, o jakim zawsze 
marzył. Po pewnym czasie oprócz euforii zaczynają 
mu towarzyszyć bóle głowy, omdlenia, utrata 
świadomości i niekontrolowane wybuchy przemocy…  

Film (thriller) na podstawie bestselerowej 
powieści Alana Glynna „Dawka Geniuszu” z 
plejadą gwiazd: Robert De Niro, Bradley Cooper, 
Abbie Cornish… Dla mnie film jest zachwycający, 
ciekawy, mroczny… wyobraź sobie co by było, 
gdyby wykorzystywać 100% możliwości swojego 
umysłu - praktycznie nie mamy granic…!  Wolny 
umysł… Wszech wiedza… Wszelkie możliwości 
stoją przed nami… Ale czy, aby na pewno?? 
Polecam, bo film naprawdę wciąga, sieje 
niepokój, zastanawia… 

ARYAN





WRÓŻBA Z KOŚCI
Jak ułożą się twoje sprawy miłosne !

           Jak ułożą się sprawy uczuciowe w najbliższym roku czasu, rzuć trzema kostkami i zsumuj liczbę oczek:	
!
3 - Twoje uczucie będzie poddane próbie, poznasz kogoś ciekawego, która miłość zwycięży?	

4 - czeka cię harmonia, spokój i mnóstwo miłych chwil, które chętnie zachować w pamięci. Możliwe flirty, zabawa i miłostki…	

5 - do pół roku dojdzie do nieporozumień, ale okażą się one jedynie próbą siły Waszych uczuć.	

6 - niebawem poznasz kogoś, kto nieźle zawróci Ci w głowie, będzie to bardzo miłe, ale niekonieczne trwałe!	

7 - czeka cię namiętna, gorąca miłość, dzięki niej odkryjesz swoje drugie oblicze.	

8 - będziesz się czuła kochana i rozumiana niż kiedykolwiek.	

9 - poznasz niebawem kogoś, kto zawróci Ci w głowie, odwróci Twój świat do góry nogami i będzie to bardzo miłe uczucie.	

10 - jeśli jeszcze nie jesteś w stały związku, ten rok zapowiada zasadnicze zmiany	

11 - ktoś komu zaufasz okaże się draniem, ale szybko znajdziesz pocieszenie w ramionach kogoś innego, kto pokocha Cię całym sercem!	

12 - będziesz bardziej doceniać bezpieczeństwo jakim obdarzy Cię ukochana osoba.	

13 - ktoś będzie bardzo do Ciebie wzdychał i zabiegał o Twoje względy, a do Ciebie będzie należał następny krok.	

14 - wybierzesz się z ukochaną osobą w podróż i będziecie cieszyć się tylko sobą.	

15 - będziesz dokonywać wyboru ten lub tamten - słuchaj się serca.	

16 - przez kilka miesięcy będzie towarzyszyła Ci zazdrość, pozbądź się jej.	

17 - wydarzy się coś co całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na partnera, wzrośnie w Twoich oczach.	

18 - będziesz przeżywać romans za romansem i będzie to szalenie ekscytujące, ale potem Cię zmęczy. 	

!
Tylko dobrych wróżb !



www.aryangoehling.blog.pl

Pamiętajmy, że wróżba jest tylko podpowiedzią, radą - nigdy wyrocznią. To my w większym 
czy mniejszym stopniu mamy wpływ na swoje życie i to my decydujemy bo mamy wolną 
wolę.	


To, że karty sugerują, że dany kandydat na męża nie jest tym, to nie znaczy, że mamy 
zrywać związek. Wręcz odwrotnie, powinniśmy pozostać w tym układzie, poznać bardziej 
partnera, obserwować go i jeśli po jakimś czasie faktycznie nie będzie nam odpowiadał 
dany partner, można rozejrzeć się za następnym.	


Pamiętajcie, karty nic nie karzą, tylko radzą, a my sami decydujemy czy nam to odpowiada 
czy nie! Klient ma prawo nie zgodzić się z tym co radzą karty i powinien postępować 
według swojego rozumu, emocji. Jednak nie zawsze słyszymy to co byśmy chcieli, często 
nie możemy sami przed sobą pogodzić się z prawdą, która często boli. Klient i tak postąpi 
po swojemu i do tych samych wniosków dojdzie znacznie dużo później, tracą przy tym czas, 
nerwy i zdrowie. Ale to klient jest panem swojego losu, my jesteśmy tylko dobrą wróżką, 
która podpowie i doradzi, a nie odmieni w jakiś cudowny sposób naszego życia.

Czy wróżby zawsze wychodzą? 	


Tutaj jest pewien problem, a mianowicie zdarzyć się może, że przyjdziemy do wróżki, a ona stwierdza, że nie może 
nam powróżyć. Taka sytuacja może być zaskoczeniem, jednak nie powinniśmy w tym momencie skreślać zdolność 
i możliwości wróżki. Bardzo rzadko się to zdarza, ale są momenty, kiedy nie można powróżyć klientowi, tylko że 
problem w tym, że żadna się do tego nie przyznaje.	


Najczęstszym problemem może być to, że minął za krótki czas od ostatniej wróżby. Teoretycznie powinniśmy 
odczekać dwa tygodnie i udać się do następnej wróżki, lub ponowić wizytę u tej samej. Są osoby, które chodzą 2-3 
razy w tygodniu na tarota. Jednak wtedy karty mówią tylko to, co chce usłyszeć wróżąca sobie osoba. Czasami 
powodem może być wypicie alkoholu, zażycie narkotyków lub silne leki np. antydepresyjne. Wtedy mamy 
utrudniony kontakt z klientem, nie jest on w pełni świadomy, a to jest powodem, że nie możemy dotrzeć do 
klienta.	


Niekiedy zły nastrój, nerwy w danym dniu lub depresja przeszkadzają we wróżbie. Tak samo dzieje się z lękami, 
kiedy klient boi się coś usłyszeć, albo boi się samej wróżby blokuje przepływ energii, który jest potrzebny do sesji. 
Bardzo ważne jest to, aby nie wróżyć sobie na 52 dni przed urodzinami. Jest to okres trudny i w tym czasie 
najlepiej jest nie podejmować nowych działań i żadnych decyzji.	


Przekłamywanie, chęć sprawdzania wróżki, karty odbierają jako fałsz wróżącej sobie osoby i się niejako mszczą. 
Zresztą stres wróżki, która nie może wtedy pracować spokojnie, bo jest wystawiona na ciągłą uwagę nie pomaga 
tylko jeszcze bardziej szkodzi. W takiej sytuacji wróżka zmuszona jest uważać na każde słowo, aby czasem klient 
nie zarzucił jej niekompetencji. Kiedy wróżka czuje się skupiona, na luzie, czuje się zrelaksowana i widzi więcej i 
nie traci, aż tyle swojej energii.	


Czasami może się zdarzyć, że klient ma do podjęcia jakąś bardzo ważną decyzję i przychodzi na ostatni gwizdek, 
chce zapytać co ma zrobić, wtedy jest on za bardzo zestresowany i może pokierować nieświadomie kartami. 
Zresztą, kiedy klient chce podjąć decyzję, a powinien ją zrobić tylko i wyłącznie samemu, karty nie odpowiedzą na 
jego pytanie.	


Jeśli kobieta pyta czy powinna usunąć ciążę, jak wróżka może odpowiedzieć na to pytanie? To sama kobieta 
powinna zdecydować co jej zgodne z jej wolą, sumieniem. My możemy jedynie powiedzieć co karty uważają za 
słuszne i wskazane, ale decyzję musi podjąć tylko ona sama.

Historie życiem pisane, 
czyli z bloga wróżbity jasnowidza…

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




Gienadij Małachow - uzdrowiciel, propagator zdrowego stylu życia, autor 
wielu wielkonakładowych książek o różnych naturalnych metodach 
uzdrawiania organizmu i samoleczenia. Wiedzę do swoich książek czerpie od 
innych naturopatów i przede wszystkim z własnego doświadczenia. Pomimo 
licznych napisanych książek, wraz z zapoznaniem się z badaniami dr Huldy 
Clark i uaktualnił wiedzę w nowej serii pt. "Podstawy samouzdrawiania”. 
Wyd. ABA. Łączny nakład jego książek wydanych również w Rosji to ponad 
30 mln egzemplarzy. 

KSIĄŻKI GODNE POLECENIA… KSIĄŻKI O ZDROWIU GIENNADIJA MAŁACHOWA
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