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  Złota myśl: “Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.” P. Coelho

Czas biegnie nieubłaganie, dzień za dniem, a nasze pismo z przyczyn organi-
zacyjnych ostatnio zostało wstrzymane, za co możemy jedynie przeprosić i 
obiecać poprawę :) Oprócz organizacji naszego ośrodka, jesteśmy zajęci 
prowadzeniem kursów i sesjami, dlatego wiele spraw przesuwa się w czasie i 
niekiedy nie nadążamy sprostać innym zobowiązaniom. 
Od teraz nasze pismo będzie wychodziło średnio co dwa miesiące, posta-
ramy się je zmienić i unowocześnić i za wszelkie wskazówki, które otrzymali-
śmy dziękujemy - wdrażamy je już od tego numeru… W przyszłym numerze 
zamieścimy kupony rabatowe jak i konkurs z nagrodami. 
Nadeszła jesień, wyjątkowo pogoda nas nie rozpieszcza, dlatego dbajcie o 
siebie, a w naszym numerze kilka przepisów na przeziębienia i odporność… 
jak zawsze wiele przepisów dla zdrowia i dobrego samopoczucia, oraz arty-
kuły zaprzyjaźnionych ezoteryków. W tym numerze ciekawa wróżba z kości 
na zdrowie oraz wiele innych przydatnych ciekawostek.

Wstęp

Wanda Leonarda  Prager 
redaktor naczelna



Z pamiętnika jasnowidza…   Jaka matka, taka córka  …
Historia, którą chcę opi-
sać dotyczy  zarówno 
matki jak i córki, które 
mają ten sam odwiecz-
ny problem - czyli z face-

tami. Jedna i druga wybiera trudny typ mężczy-
zn i obie zawsze cierpią po każdej nieudanej 
miłości. Nie dosyć, że są to najczęściej męż-
czyźni bez żadnych możliwości, dobrych inten-
cji jak i nie kochają najczęściej moich klientek -  
do tego jeszcze za każdym razem moje klientki 
zakochują się… i tym bardziej mocniej cierpią.

Może nie było bym w tym nic dziwnego, bo 
przecież wiele kobiet wybiera sobie na miłość 
toksycznego mężczyznę, ale chodzi tutaj tak 
naprawdę o bardzo specyficzne podejście do 
tematu uczuć.

Matka, mężatka, wychowująca kalekiego syna, 
zakochana jest w mężczyźnie, który tak na-
prawdę nic nie ma. Mąż mojej klientki pływa,  
dobrze zarabia, kocha moją klientkę, jednak w 
tym samym czasie kochanek zamieszkuje prze-
lotem u niej, a gdy mąż wraca z rejsu, kocha-
nek, pod jej blokiem nocuje w samochodzie lub 
w jej piwnicy. 

Co prawda romans ten kwitnie już prawie 7 lat, 
ale kochanek, oczywiście po którymś z kolei 
burzliwym rozstaniu - wręczył jej obrączkę z 
metalu i Pani Zyta twierdzi, że kocha nad życie  
i panicznie się boi, że ten odejdzie od niej...

Tłumacząc mojej klientce, że przecież jest to 
relacja bez przyszłości, że to mąż daje jej po-
czucie bezpieczeństwa, i stabilizację - ona 
twierdzi, że kocha kochanka nad życie i pragnie 
odejść od męża jak najszybciej. Po przedsta-
wieniu wszystkiego za, a raczej przeciw, Pani 
Zyta powiedziała, iż wierzy w jego poprawę i w 
to, że stanie na nogi finansowo i ją zabezpie-
czy. 

Na to odpowiedziałem jej, że on już kręci się 
koło innej naiwniaczki i niebawem odejdzie od 
niej bez słowa… Pani Zyta nie uwierzyła, po-
wiedziała, że to pomyłka, bo on tylko ją kocha, 
bo dał jej obrączkę itd... Na moje zapewnienia, 
że niech raczej uważa, bo będzie przez niego 
bardzo płakała, klientka spojrzała na mnie i po-
wiedziała, a nawet zapewniła, że będę za rok 
na jej weselu!

No niestety, wróżba sprawdziła się, Pan Wacek 
po pewnym czasie odszedł od mojej klientki, ta 
popadła w skrajną depresję, długo okres dzwo-
niła do mnie, bo potrzebowała zadawać pytania 
czy jej luby wróci.. Na moje stwierdzenie, że nie 
ma za czym szlochać, że związek z mężem da 
jej finansowe bezpieczeństwo, że z czasem mi-
łość na nowo rozkwitnie - i, że nie powinna pa-
trzeć tylko na siebie, ale na jej chorego syna, 
który nie chodzi - stwierdziła, że najważniejsza 
w życiu jest tylko miłość....

Co tyczy się córki, tutaj sytuacja jest bardziej 
skomplikowana... Ponieważ Ania, zakochuje się 

nie dosyć, że często, to z reguły bez wzajem-
ności. Jej relacje oparte są na czystym seksie, 
ale ona odbiera to zawsze inaczej odwrotnie…

Niestety, jest to typ kobiety, który nie odpusz-
cza, jest do tego niedojrzała emocjonalnie, 
poza tym szantażuje swoje ofiary... I niestety 
tylko rękoczyny dają jej do myślenia, że ktoś 
nie jest zainteresowany moją klientką...

Nowy romans, na nieszczęście rozpoczął się w 
miejscu pracy, klientka przespała się ze swoim 
kierownikiem... 

Moja klientka, pierwsze pytanie zadała związa-
ne z nim... Brzmiało m.in. tak: mój kierownik 
mnie mocno kocha…chcę tylko potwierdzenia 
tego co czuję…  Ale nawet jak mnie nie kocha - 
to on sam o tym jeszcze nie wie, i na nie po-
zwoli mu odejść... 

Co by nie mówić problemy matki i córki podob-
ne, ale niestety nie da się pomóc komuś, kto 
wie lepiej i nie słucha wskazówek. Czasami 
może musi nas zaboleć coś, byśmy zrozumieli 
swoje błędy i zapatrywania. 

Szkoda tylko, że pod drodze ranimy tyle serca, 
a czasami i siebie.

Imiona zostały zmienione.
                   

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 - czyli NATURA LECZY POST NA ZDROWIE i ABY SCHUDNĄĆ  
Nasz organizm od czasu do czasu powinien 
mieć możliwość odpocząć, dzięki temu dłużej 
zachowuje zdrowie i mobilizuje się do 
samouzdrawiania. Z systemem trawienia jest 
podobnie, trzeba mu dać odpocząć. Dlatego 
w środę i piątek stosuj post!  
Ale nie chodzi o głodówkę, po prostu od 
rana do wieczora w te dni jedz tylko 
lekkostrawne, najlepiej jednolite pokarmy np. 
kaszę, surówki, pijemy koktajle, zioła, ciepłe 
warzywne buliony, soki owocowe i gotowane 
warzywa. Jeśli jest lato możemy przez cały 
dzień jeść owoce, ale tylko jeden rodzaj i pić 
dużo wody.  
W tych dniach nie pijemy kawy, herbaty, nie 
jemy masła ani tłuszczu oraz cukru. Możemy 
pić zioła, wodę, soki. 

NA BÓL ZĘBA  
- Na bolący ząb połóż plasterek 

słoniny; 

- posmaruj zęba i dziąsło amolem; 

- rozgryź lub potłucz goździk i połóż 
proszek na dziąsło, tam gdzie boli 
ząb; 

- Przyłóż ząbek czosnku; 

- w bolącego zęba włóż aspirynę; 

- możesz przepłukać zęba 
alkoholem; 

- c z a s a m i p o m a g a 
miejscowo jodyna, woda 
utleniona lub soda 
oczyszczona.

Leczenie MOCZEM każdej choroby…  
Urynoterapia nadal dla wielu jest tematem tabu i wielu z nas 
przewraca oczami, gdy zaczyna mówić się ten temat. Ale nasza własne 
uryna naprawdę leczy wiele schorzeń, i nam samym nie może 
zaszkodzić. Aby wyleczyć się należy codziennie rano tuż po wstaniu 
zaczerpnąć w szklaneczkę mocz, ze środkowego strumienia… i wypić. 
Wystarczy do pół szklanki, by po miesiącu odczuć ulgę w 
schorzeniach i niedomogach. Mocz pijemy, aż nasz stan zdrowia 
poprawi się. 



 

ZIOŁOWE KĄPIELE LECZNICZE   
Mamy  jesień,  jesteśmy  bardziej  zmęczeni  i  podatni  na 
przeziębienia  dlatego  powinniśmy  skorzystać  z 
dobrodziejstw  medycyny  naturalnej  i  pozwolić  sobie  na 
zdrowotne kąpiele ziołowe. 

NA  NERWY,  STRES  -  15  dag  rozdrobnionego  korzenia 
arcydzięgla gotujemy 2 minuty w 1 litrze wody. Przecedź 
wywar i wlej do wanny. Kąpiel powinna trwać 20 minut, rób 
ją przez 7 dni, przerwa, powtórz kurację po miesiącu. 
Można użyć lawendę, melisę lub krwawnik.

NA PRZEZIĘBIENIE - do wody o temp. 38*C zanurz lniany 
woreczek, a do niego wsyp 15 g zmielonej gorczycy i 2-3 
łyżki miodu. Kąpiel powinna trwać 10-15 minut, następnie 
najlepiej udać się do łóżka.

REUMATYZM,  ARTRETYZM,  WYPRYSKI  SKÓRNE  -  1  kg  młodych 
gałązek i garść owoców jałowca gotuj przez kilka minut w 
2 l wody. Przecedź wywar, wlej do wanny. Kąpiel powinna 
trwać 15-20 minut.

INFEKCJE GRZYBICZE, BAKTERYJNE i ZAPALENIE SKÓRY - kora 
dębowa - 5 łyżek na 2l wody, gotujemy 10 minut. Przecedź, 
przelej do wanny. Kąpiel 15 minut.

WZMACNIAJĄCA - po 5 dag kłącza tataraku, kwiatów lipy, 
liści  pokrzyw  -  zioła  trzeba  zagotować,  gotujemy  30 
minut,  odstawiamy  do  naciągnięcia.  Wlewamy  wywar 
przecedzony do wanny. Kąpiemy się 15-20 minut, po kąpieli 
owijamy się ciepłym ręcznikiem i kładziemy się do łóżka.

NA KRĄŻENIE - 20 dag siana wkładamy do lnianego woreczka, 
wkładamy  do  garnka  z  wrzącą  wodą,  odstawiamy  pod 
przykryciem na 30 minut. Wywar wlewamy do wanny. Kąpiel 

rozgrzewa,  trwać  powinna  15 
minut.  Pomaga  również  rozmaryn, 
mięta i sosna.

CHOROBY  NEREK,  PĘCHERZA  -  do 
naczynia z wrzącą wodą wrzucamy 
25 dag słomy owsianej i gotujemy 
30 minut. Wywar przelewamy do wanny, dodajemy łyżeczkę 
olejku pichtowego. Kąpiel powinna trwać 20 minut. 

KORZONKI,  REUMATYZM,  NERWY,  PROBLEMY  Z  CERĄ  -  10  dag 
ziela skrzypu polnego zalewamy 3 litrami wody i gotujemy 
20 minut na małym ogniu. Wlewamy do wanny napełnionej 
wodą, gdzie wrzucamy kilka skórek obranych z cytryn lub 
jabłek. Kąpiel trwać powinna 20 minut.

NERWOBÓLE, BÓLE MIĘŚNIOWE, KOSTNE, STAWOWE, EGZEMY - 10 
da  szałwii,  kilka  ziaren  jałowca,  i  kilka  świeżych 
szyszek sosny zalewamy wrzątkiem i parzymy 20 minut pod 
przykryciem.  Przecedzamy  wywar,  wlewamy  do  wanny  i 
kąpiemy się 20-25 minut. 

ZAKAŻENIA  DROŻDŻAKAMI  -  garść  kwiatów  nagietka,  garść 
kwiatów rumianku, garść liści szałwii i pokrzywy. Zioła 
włóż do garnka, zalej wrzątkiem i odstaw na pół godziny 
do naciągnięcia. Przecedź i wlej do wanny. Kąpiel powinna 
trwać 15-20 minut. 

ODCHUDZANIE - skrzyp polny, bratek i kasztanowiec po 5 
łyżek, zaparzamy wrzątkiem i odstawiamy na godzinę. Napar 
wlewamy do wanny i kąpiemy się 15 minut. Po kąpieli ciało 
masujemy mocno ostrym ręcznikiem. 

PROBLEMY  Z  CERĄ,  ZE  SKÓRĄ  -  szałwia,  skrzyp,  liście 
orzecha włoskiego, kora dębu i rumianek - po 2 łyżki ziół 
mieszamy  razem,  zalewamy  wrzątkiem  i  parzymy  pod 
przykryciem  pół  godziny.   Kąpiel  bierzemy  przez  15-20 
minut, po kąpieli wycieramy się do sucha.



 

RATUNEK NA WŁOSY 
PIWO - nadaje włosom połysk, zmiękcza je i ułatwia układanie.  Wlej szklankę 
piwa do wody w której płuczemy włosy. Może służyć jako środek utrwalający - 
wystarczy spryskać fryzurę po ułożeniu. Zmieszaj pól na pół z wodą, wlej do 
rozpylacza i używaj jak lakieru do włosów. 
CEBULA - sok z cebuli wzmacnia cebulki włosowe i pomaga na porost włosów, 
znakomita przy łysieniu i wypadaniu włosów. Zetrzyj cebulę na tarce, odciśnij sok i 
wetrzyj w skórę. po godzinie umyj włosy. Kurację ponawiaj co 2-3 dni.  
KEFIR - idealnie nadaje się do mycia suchych i zniszczony włosów. Małe 
opakowanie kefiru wylej na włosy i myj jak szamponem, pamiętaj by dokładnie 
spłukać włosy, by nie został na nich zapach kefiru. 
SIEMIĘ LNIENE - idealnie zmiękcza włosy, ale może służyć jako żel utrwalający 
fryzurę. Wsyp do garnka 2 łyżki siemienia i zalej szklanką wody. Zagotuj, jak 
ostygnie dodaj 2 - 3 łyżki oliwy z oliwek. Nałóż na włosy, owiń głowę ręcznikiem i 
trzymaj godzinę. Zmyj włosy. Aby zrobić żel, ugotowane siemię wystudź, przelej do 
czystego pojemnika i utrwal powstałem żelem fryzurę lub pojedyncze kosmyki.  
DROŻDŻE - dla włosów przetłuszczających się. Kostkę drożdży rozgnieć, dodaj pół 
szklanki mleka i wymieszaj. Nanieś na włosy na pół godziny. Zmyj szamponem. 
Maska taka odżywia 
włosy, wzmacnia je. 
S K R Z Y P P O L N Y - 
spłukuj po umyciu włosy 
wywarem z tego ziela, a 
niebawem zauważysz, że 
są silniejsze, błyszczą i są 
miłe w dotyku.  Również 
p i s z k l a n kę n a p a r u 
dziennie.

PODUSZKA  
NA DOBRY SEN 
Święta Hildegarda 
zalecała na kłopoty ze snem, 
aby włożyć do poduszki lub 
lnianego woreczka: 100g 
suszonego lub świeżego 
ziela bukwicy lekarskiej. 
Trzymamy woreczek na piersi 
udając się spać. To sposób na 
wyciszenie, uspokojenie. do 
poduszk i można w łożyć 
również szyszki chmielu, 
kwiaty lawendy, liście melisy 
lub kozłka lekarskiego. 
Można pokropić poduszkę 
olejkiem lawendowym lub 
melisowym.  
Przed położeniem się do łóżka 
pamię taj o: wywietrzeniu 
mieszkania, możesz wyjść na 
chwilowy spacer, zjeść lekką 
kolację, ale nie później niż 2 
godziny przed udaniem się do 
łóżka, wypić mleko z miodem. 
Czasami pomaga słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, ale 
musi być cicha i spokojna.  

BURAK  
na przeziębienie 

Sok z buraka na przeziębienie, 
kaszel i katar sporządzamy z 
buraków surowych lub ugotowanych. 
Najlepsze buraki to te, które są 
lekko podłużne w swoim kształcie. 
Myjemy je, lekko oczyszczamy i 
ścieramy na tarce o małych oczkach 
(można zmiksować lub przepuścić 
przez sokowirówkę). Sok przed 
podaniem lekko podgrzewamy i 
p o d a j e m y g o ł y ż e c z k a m i , 
przetrzymując każdą porcję w ustach 
przez 2 minuty.  
Mocn ie jsza wers ja ku rac j i : 
dodajemy sok z marchwi. 100 g 
t a k i e g o s o k u p o k r y w a 
30%dziennego zapotrzebowania 
na kwas foliowy, zawiera potas, 
witaminę C, wapń i magnez. 



 

OLEJ RZEPAKOWY jako kosmetyk ZIOŁA NA NERWICĘ ŻOŁĄDKA 
Nerwica żołądka jest trudna do zdiagnozowania, gdyż 
częstymi jej objawami są: biegunki, bóle żołądka, 
zgaga… a objawy te są odbiciem stresu i napięć. Jest 
jednak wiele ziół, które można stosować w celu 
złagodzenia objawów, często po pewnym czasie znikają 
całkowicie. Poniższe sioła można stosować osobno lub 
jako mieszanki wybierając nieparzystą liczbę ziół: 

- ziele krwawnika 
- korzeń arcydzięgla 
- owoc róży 
- korzeń kozłka (waleriany) 
- kłącze tataraku 
- szyszki chmielu 
- kwiat lawendy 
- ziele mięty 
- liście rozmarynu 
- ziele melisy 
- kwiat wrzosu  
- ziele macierzanki 

Olej rzepakowy świetnie nadaje się do każdego typu cery jak rów-
nież idealnie pielęgnuje ciało. Można używać go punktowo na wy-
suszoną skórę - zastępuje tłusty krem.  
Olej rzepakowy 1 łyżka i tyle samo miodu znakomicie pomagają 
zregenerować usta: suche, spierzchnięte czy zmarznięte.  
Zmiksowany banan z odrobiną oleju - to świetna regenerująca ma-
seczka to twarzy i na dekolt.  

Jeśli masz problem z dłońmi, są suche, pragniesz zmiękczyć skórki przy paznokciach - do ką-
pieli dłoni użyj łyżki oleju, mocz dłonie lub paznokcie 5 minut. Twoje dłonie będą miękkie, 
aksamitne, a skóra zregeneruje się. 
Jeśli masz suche włosy - po umyciu, rozetrzyj w dłoniach 3 - 4 krople oleju w dłoniach i we-
trzyj w wilgotne włosy. Ważne, by oleju nie było za dużo, bo włosy będą zbyt tłuste i ciężkie.  
Na wypryski i problemy skórne - do słoiczka wlej pół szklanki oleju, włóż rozgniecioną gałąz-
kę świeżego rozmarynu i szałwii. Umieść w ciemnym, chłodnym miejscu. Po tygodniu smaruj 
chore miejsca, a specyfik przechowuj w lodówce. 

KREM DO TWARZY NA NOC   
1 żółtko, łyżka naturalnego oleju (migdałowy, kokosowy, 
pół łyżeczki soku z cytryny, ucierać jak majonez. Aby 
krem mógł dłużej postać możemy dodać rozkruszoną pół 
tabletki nadboranu sodu (do kupienia w aptekach) lub 
przechowywać krem 3 dni w lodówce, w tym czasie zachowa 
swoje wartości.  

Krem nakładamy na lekko wilgotną twarz, nie zmywamy. 
Krem znakomicie wygładza twarz, odżywia, nadaje 
naturalny koloryt, odświeża i odmładza.



 

G R Z Y B I C A   S K Ó R Y

ZAPALENIE SPOJÓWEK 

Zioła pomocne są przy zapaleniu powiek, spojówek, swę-
dzeniu i przemęczeniu oczu: 50 g ziela świetlika, 50 g 
rumianku, 20 g kwiatu bławatka, 10 g kwiatu nagietka. 
Zioła wymieszaj, 1 łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, 
parz pod przykryciem pół godziny. Przecedź i ciepłym na-
parem przemywaj oczy 4-5 razy dziennie, możesz robić 
okłady na powieki. 

Przy grzybicy skóry: kit pszczeli rozpuszczamy w spiry-
tusie w stosunku 1:1 i odstawiamy. Zbierającą się na 
dnie naczynia zawiesiną smarujemy zaatakowane 
grzybicą miejsca.  

Intractum Hyperici  
Wyciąg z dziurawca: PHYTOPHARM 

Preparat jest ekstraktem z dziurawca. Lek 
stosowany tradycyjnie w  łagodnych 
zaburzeniach nastroju, przeciążeniach 
psychicznych, i stanach typu depresyjnego. 
Preparat przyjmować:  4 razy dziennie po 5 
ml preparatu w niewielkiej ilości płynu, 
najlepiej wody. Zalecany czas kuracji 4 
tygodnie. W przypadku wrażenia, że 
działanie leku jest za mocne lub za słabe, 
należy zwrócić się do lekarza lub 
farmaceuty. Nie stosować u dzieci do 
ukończenia 6 roku życia. Podczas 
przyjmowania preparatu należy unikać 
ekspozycji na słońce

LEKI Z ZIOŁOWEJ APTEKI

LECZENIE OLEJKAMI  
BÓLE MENSTRUACYJNE 
Przy bólach menstruacyjnych przyłóż w okolice krzyża i 
dołu brzucha ciepły kompres z dodatkiem po 2 krople 
olejku: rumiankowego, z szałwii muszkatołowej i 
majerankowego. Pomocna może się okazać też kąpiel z 
dodatkiem 4 kropli olejku z geranium i 3 krople róży. 
Olejek cytrynowy i rozmarynowy znakomicie rozkurcza i 
uśmierza bóle.



 

 ZDROWIE   ZAKLĘTE   W   NALEWKACH, WINKACH  I  POPITKACH

LIKIER KAWOWY 
Składniki: 1 puszka mleka skondensowanego, 1 szklanka cukru, 5 łyżeczek 
kawy rozpuszczalnej, 1/8 l spirytusu. 
Wykonanie: mleko wymieszaj z cukrem, gotuj na małym ogniu przez 15 
minut. W małej ilości wody zaparz kawę i dodaj do mleka. Po ostudzeniu 
dolewamy spirytus i mocno potrząsamy naczyniem, 
by składniki się połączyły. Wstawiamy do lodówki.  
Działanie: raz dziennie pij mały kieliszek likieru. 
Likier zaleca się dla osób, które mają niskie ciśnienie, 
czują się przemęczone i nie mają energii.  
Aby likier miał większą wartość możesz zamiast kawy 
dodać kakao wystarczy ok. 7 łyżek.

NA TRAWIENIE
Nalewka jałowcowa ma działanie żółciopędne, 
moczopędne i znakomicie poprawia trawienie. 
Weź: ok. 200 g owoców 
j a ło w c a i z a l e j 2 5 0 m l 
spirytusu. Odstaw na 7 dni, 
przecedź. Nalewkę zakorkuj i 
od razu jes t gotowa do 
stosowania.  
Przyjmuj: 2-3 razy dziennie 
po 20 - 30 kropli na pół 
szklanki wody. Nie należy jej 
przedawkowywać! 

NALEWKA CZOSNKOWA 
Nalewka znakomicie wzmacnia odporność, wzmacnia i oczyszcza organizm, zabija pasożyty w 
przewodzie pokarmowym, ale również jest skuteczna przy bólach głowy, dolegliwościach 
reumatycznych i mięśniowych. Ma właściwości przeciwmażdżycowe, obniża ciśnienie. To właśnie jego 
główny składnik allicyna - ma działanie wzmacniające naszą odporność. Weź: 125 g oczyszczonych ząbków 
czosnku, trzemy go na tarce i zalewamy pół litrem wódki. Odstaw w zamkniętym naczyniu w temp. pokojowej 
na 5 dni. Codziennie staraj się wstrząsać naczyniem. Nalewkę odcedź na gęstym sitku, przełóż do szklanego 
słoika i trzymaj w lodówce. Stosuj: 5 - 20 kropli w 1/4 szklanki mleka lub kefiru, zażywaj 2 - 3 razy dziennie. 
Nalewka jest dosyć intensywna zapachem, dlatego kurację można rozpocząć od jednej kropli codziennie 
zwiększając, aż dojdzie się do 20. Kuracja trwa 10 dni. Po miesiącu przerwy powtarzamy cykl 10 dni.



 - Aplikuj po 3 krople do każdej dziurki nosa 
olej lniany lub oliwę z oliwek. Zakraplamy 
olej najlepiej na leżąco, tak aby dotarł do 

gardła.  
- Możesz podgryzać kawałek cebuli lub czosnku - olejki eteryczne z jamy 

ustnej przejdą do zatok i szybciej wyleczysz się z kataru. Pomaga również 
wąchanie cebuli, przekrój ją na pół i wdychaj jej zapach. 

- W e ź g o rą cą kąp i e l z d o d a t k i e m o l e j ku ( s o s n o w e g o, 
eukaliptusowego, miętowego) lub wymocz stopy w gorącej wodzie 
z dodatkiem soli. Potem natrzyj stopy maścią kamforową, włóż grube 
skarpety, owiń się kocem i odpocznij w cieple. 

- Rób inhalacje z olejków aromatycznych (np. eukaliptusowego) lub 
naparu rumianku. Pozwalają odblokować zatkany nos i pozbyć się 
nagromadzonej wydzieliny. Skrzydełka nosa smaruj maścią 
witaminową (Linomag, maść majerankowa) lub kremem 
ochronnym, aby złagodzić podrażnienie skóry. 

- Pij bardzo dużo ciepłych płynów. Dzięki temu wydzielina się rozrzedza 
i nos łatwiej się oczyszcza. Jadaj gorące, parujące potrawy (np. rosół), 
pij dużo herbaty z malinami lub sokiem z czarnego bzu. Wypij 
czerwone grzane wino z goździkami, łyżeczką miodu oraz 
szczyptą gałki muszkatołowej. Ale może być też mocna herbata z 
alkoholem z rumem (25 g) lub góralska z czystą wódką (50 g). 

- W walce z katarem stosuje się zwiększone dawki witaminy C np. 
1000 mg dziennie, najlepiej to ta łatwo wchłanialna np. musująca. 

Masełko czosnkowe na przeziębienie 
Czosnek znakomicie wzmacnia odporność, zapobiega przeziębieniom, 
ale również walczy z wirusami. To najsilniejszy antybiotyk ! Jednak nie 
powinno się go jeść w całości, gdyż odrobina czosnku może się 
przykleić gdzieś i uszkodzić śluzówkę, najlepiej go rozetrzeć lub 
podsmażyć. Ja od dawna stosuję: na oskrzela, przeziębienie i katar  - 
masło z czosnkiem. Weź kostkę miękkiego masła, dodaj szczyptę soli, 
pęczek koperku świeżego drobno pokrojonego i dodaj 2 ząbki czosnku 
przeciśnięte przez praskę lub startego na tarce 
o małych oczkach. Wymieszaj razem.  
Masełko jedz z grzankami, a dzięki koperkowi 
zapach z ust nie będzie intensywny. A czosnek 
i koperek jak wiadomo zdrowia dodaje!

SOK NA 
ODCHUDZANIE 

Weź: 1 grejpfrut różowy, 2 liście 
mniszka lekarskiego, 1 jabłko, 1/2 
szklanki siekanej natki pietruszki, 
1 marchew, 1 świeży ogórek. 1/4 
łyżeczki kurkumy, 1/2 łyżeczki 
sproszkowanego kelpu (do kupienia 
w sklepach zielarskich). 
Przygotuj ze składników sok, 
można go delikatnie rozcieńczyć 
wodą . sok pomaga schudnąć , 
zmniejszyć cellulitis, oczyszcza 
wątrobę, pomaga pozbyć się nadmiaru wody 
nagromadzonego w naszym ciele, poprawia 
trawienie.  

NA KATAR !



 

MASECZKI  
Z NASZEJ KUCHNI 

ŻÓŁTKO - odżywia i oczyszcza naszą skórę, zawiera 
cenną dla skóry lecytynę. nałóż roztrzepane żółtko na 
twarz, po 15 minutach zmyj ciepłą wodą. 

MIÓD - ujędrnia skórę, można mieszać do z żółtkiem lub śmietaną. Zmywamy po 10 
minutach ciepłą wodą i nakładamy na twarz delikatny tłusty krem.  
OGÓREK - odświeża, ujędrnia oczyszcza. Idealny jest sok ze świeżego ogórka. Posmaruj nim 
twarz, zmyj po 15 minutach, posmaruj skórę olejem migdałowym.  
ZIELONY GROSZEK - może być mrożony, znakomicie łagodzi podrażnienia. Zmiksuj groszek, 
dodaj 203 krople oleju jadalnego i nałóż na twarz. Zmyj po 5-10 minutach. 
JABŁKO, MIÓD I TWAROŻEK - daje szybko efekt odmłodzenia skóry. Rozetrzyj na papkę 
składniki, nałóż na twarz, szyję i dekolt, po 10 minutach zmyj ciepłą wodą. 
CYTRYNA - sok z cytryny oczyszcza skórę, łagodzi podrażnienia. Posmaruj twarz sokiem z 
cytryny np. przy pomocy płatka kosmetycznego, trzymaj 5-10 minut, zmyj letnią wodą.  
UGOTOWANY ZIEMNIAK - rozgnieć na miazgę, dodaj odrobinę przegotowanego, ciepłego 
mleka, dodaj kilka kropel wit. A i B, nałóż maskę na twarz, a po 20 minutach zmyj 
przegotowaną wodą.  
MIÓD, BANAN i SOK z CYTRYNY - nawilża i rozjaśnia, rób ją systematycznie, będziesz się 
cieszyć rozjaśnioną, promienną i gładką skórą. Weź wa banany, kilka łyżek miodu i sok z 
połówki cytryny (proporcje możesz dobrać do swoich potrzeb). Wszystkie składniki dokładnie 
wymieszaj, a powstałą maskę nałóż na twarz. Trzymaj maseczkę przez 20 minut, a potem 
dokładnie ją zmyj. 
PŁATKI OWSIANE i MLEKO - maseczka ma działanie wygładzające. Potrzebujesz 3-4 
łyżeczki płatków i tyle samo mleka. Zagotuj oba składniki. Gdy gotowa maseczka wystygnie, 
nałóż ją na twarz i trzymaj 15-20 minut. Potem dokładnie zmyj.

WYBIELANIE ZĘBÓW SKÓRKĄ Z BANANA 
Weż świeżą skórkę z banana i jej wnętrzem delikatnie 
pocieraj zęby przez około 2 minuty. Sekretem kuracji 
jest to, że skórka z banana zawiera wiele 
minerałów min takich jak potas, magnez, 
mangansen, wit. D… wchłaniając te 
minerały zęby wybielają się i usuwany jest 
kamień nazębny.



 

ZIEMNIAKI DLA ZDROWIA 
Pochodzą z Ameryki Południowej, a do Europy przywieźli je Hiszpanie. 
Cenione są za walory smakowe i szerokie zastosowanie. Są jednym z tanich 
produktów, ale z tego powodu są często niedoceniane ale mają bardzo dużo 
właściwości dla zdrowia.  
Ziemniaki są bogate w skrobię, zawierają wit. C, z grupy B, wapń, magnez, 
potas, fosfor, siarkę, pektyny oraz kwas jabłkowy.  Ich działanie na nasz 
organizm jest wszechstronne: 
- mają właściwości zasadotwórcze - czyli odkwaszają organizm

- poprawiają trawienie / odchudzają

- przeciwdziałają zaparciom (duża zawartość błonnika)

- wzmacniają układ krwionośny / wzmacniają naczynia 

włosowate

- pobudzają przemianę materii

- zawierają potas, dzięki czemu wpływają na gospodarkę 

wodną organizmu

- zwiększają wydzielanie moczu

- łagodzą dolegliwości żołądkowe

- przeciwdziałają zmianom nowotworowym

- sokiem z surowych ziemniaków leczy się wrzody żołądka i 

dwunastnicy

- obniżają poziom cukru we krwi

- pomagają leczyć hemoroidy

- korzystnie działają przy kamieniach żółciowych


- są pomocne w nerwicy żołądka

- stosuje się je przy niestrawności

- zewnętrznie można je stosować przy grzybicach, oparzeniach, a także 

przy pękaniu i łuszczeniu się naskórka. 


Ciekawostka: jedząc ugotowane ziemniaki na kolację, ok. 100 - 150 g, ale 
koniecznie bez dodatku tłuszczu, spowodujesz, że w szybkim czasie stracisz 
na wadze, poczujesz w sobie siłę, a dodatkowo Twoja cera i włosy zyskają 
nowy wygląd.  

Ziemniaki są niedocenionym produktem w kosmetyce, stosuje się je: 
- w maseczkach wygładzających skórę,

- łagodzą podrażnienia skóry również po opalaniu

- regenerują skórę

- odżywiają skórę


Ziemniaki najwięcej witamin mają pod skórką, dlatego powinni je 
obierać się bardzo cienko, a młode ziemniaki wystarczy tylko wyszorować 
szczoteczką, albo gotować ze skórką (w mundurkach).  
Woda po gotowaniu ziemniaków (bez soli) może służyć do przemywania 
twarzy, spłukiwania włosów jak również są dobrym bogactwem składników 
mineralnych - należy pić wodę po gotowaniu ziemniaków z dodatkiem ziół 
np. majeranku, tymianku, pieprzu ziołowego czy świeżego koperku lub 
natki pietruszki.  

Dlatego jedzmy ziemniaki dla zdrowia!



MIGRENOWE BÓLE GŁOWY  
Napar z majeranku - 1 łyżeczkę suszonego majeranku zalewamy 200 ml wrząt-
ku, odstawiamy na 5 minut i napar pijemy. Można dodać odrobinę miodu do 
smaku. Napar ten idealnie poprawia trawienie.  

Herbatka z kozłka lekarskiego - 2 łyżeczki listków lub siekanego korzenia zalej 
200 ml wrzątku, odstaw na 10 godzin, przecedź, podgrzej i wypijaj przed snem. 

Sól morska - przy silnym bólu głowy włóż pod język 2-3 granulki soli morskiej 
lub różowej himalajskiej i połóż się do łózka. Natrzyj skronie nalewką bursztyno-
wą, amolem lub melisaną klosterfrau (dostępna w aptece). 

Pomocne zioła: pokrzywa, lawenda, nagietek, kora wierzby białej, szyszki ch-
mielu, rozmaryn lekarski, miłorząb japoński, kocimiętka, ruta zwyczajna, lukrecja 
gładka, portulak, lepiążnik, dąbrówka.

MIESZANKA  
NA CUKRZYCĘ 

O. CZ. KLIMUSZKI 

Przygotuj mieszankę z następujących ziół, weź po 50 g: 
- korzeń mniszka lekarskiego 
- korzeń kozłka 
- liść borówki czernicy 
- liść pokrzywy 
- liście brzozy 
- kwiat czarnego bzu 
- liść szałwii 
- ziele fiołka trójbarwnego 
- owoc jałowca 
- ziele rutwicy 
- strąki fasoli  
- strąki fasoli 
- ziele przywrotnika 
Wszystkie składniki mieszamy razem, czubatą łyżkę mie-
szanki zalewamy szklanką wrzątku, przykrywamy, odsta-
wiamy na 3 godziny. Przecedzamy, lekko podgrzewamy i 
pijemy pijemy 3 razy dziennie po szklance naparu na 20 
minut przed posiłkiem. 



 

TYMIANEK NA BÓL GARDŁA  
Tymianek jes t bogaty w związki antyseptyczne i 
przeciwutleniacze, dlatego doskonale łagodzi stany zapalne 
gardła. Można stosować go jako płukankę, ale też jako balsam to 
smarowania gardła. 
Weź: 2 szklanki tymianku i szklankę oleju roślinnego z pierwszego 
t łoczenia. Sk ładnik i wymieszaj i 
podgrzewaj w kąpieli wodnej przez 15 
minut. Przecedź przez gazę i gotowym 
balsamem nacieramy okolice pod żuchwą 2 
- 3 razy dziennie.  
Świetnie pomaga pędzelkowanie, namocz w 
olejki pędzelek i smaruj gardło, migdałki i 
język.

HERBATKA NA WZDĘCIA   
H e r ba t ka po m aga n a wz dę c i a 
wystarczy łyżeczka zmiażdżonych 
nasion kminku, zalej wrzątkiem i parz 
pod przykryciem 10 minut. Herbatkę pij 
2 razy dziennie, a już po godzinie 
poczujesz ulgę. Podobnie działają też 
koper włoski, szałwia i majeranek.  



MAŚĆ NA BÓLE KRĘGOSŁUPA ks. S. Kneippa 
Weź: 6 g olejku rozmarynowego, 4 g mentolu, 4 g kamfory, 84 
g lanoliny (dostępna w aptekach). Składniki dokładnie 
wymieszaj i maść używaj do masażu, wcierań i smarowania 
chorych miejsc. Pomaga przy bólach kręgosłupa, stawów, 
mięśni, reumatyzmie, rwie kulszowej itp.



NAJPROSTSZY 

LIFTING TWARZY   
J e s t b a r d z o p r o s t e 
ćwiczenie, które pomaga 
rozluźnić mięśnie twarzy, 
d z ięk i c z e m u s p łyc a 
zmarszczki i relaksuje 

twarz, ale również wycisza emocje.  
Siedząc wygodnie zacznij powoli, spokojnie 
kręcić głową na lewo i prawo, ale staraj 
się poddać, niech głowa kręci się w takim 
rytmie i kierunku w jakim “sama” chce. Po 
prostu głowa musi relaksować się poprzez 
ruch na lewo i prawo.  
Po 5 minutach postaraj się nadymać 
policzki, czyli wypełniać je powietrzem i 
trzymać każdy policzek po sześć sekund w 
t y m s t a n i e . T a k p o s t ę p u j e m y 
naprzemiennie z drugim policzkiem.  
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy i 
stosujemy je codziennie.  
Na koniec robimy tzw. kąpiel oczu. robimy 
ruch dłońmi tak jakbyśmy myli oczy, 
zmywamy je w kierunku uszu i ściągamy z 
nich dłonie jakbyśmy coś ściągali z twarzy. 
Wykonaj ten ruch 2 - 3 razy, a poczujesz 
rozluźnienie, opuści Cię zmęczenie i 
poczujesz przypływ energii na twarzy i 
bystrość w oczach. 



KURACJE Z PRZYMRÓŻENIEM OKA :)

U w a g a  ! Wszystkie kuracje opisane w naszym czasopiśmie, są 
sprawdzone jak i pochodzą z odpowiednich źródeł i w większości nie ma 
co do nich przeciwwskazań. Jednak dla swojego bezpieczeństwa pamię-
taj, że stosujesz je z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zamiesz-
czone porady zdrowotne, przepisy i kuracje są wskazówkami jak sobie 
ulżyć i wspomóc proces zdrowienia, powinno się je traktować indywidu-
alnie, a nie sposobem na wyleczenie konkretnej choroby. Jeśli nie czujesz 
się pewna co do zastosowania i pewności do którejkolwiek kuracji, zasię-
gnij porady swojego lekarza lub farmaceuty. 

USUWANIE BRODAWEK 
przekrój jabłko na pół, potrzyj brodawkę 
parokrotnie jedną z części. Złóż obie 
połówki jabłka i zakop je w ziemi. Gdy 
jabłko zgnije w ziemi - brodawka zniknie. 
zawiąż na czerwonej nitce tyle supełków, 
ile masz kurzajek, brodawek. Nitkę 
zakop w ziemi, gdy zbutwieje - kurzajki 
odpadną. 
z łap ś l imaka, potrzy j brodawkę 
wilgotną jego stroną i puść go wolno. 
Za jakiś czas pono kurzajki odpadną.

KAROB melasa z  
chleba świętojańskiego  

S z a r ań c z y n s t r ąk o w y, d r z e w o 
karobowe, karob, ceratonia – gatunek 
zimozielonego drzewa należący do 
rodziny bobowatych. Występuje dziko i 
w u p r a w i e w r e g i o n i e 
śródziemnomorskim. Strąki nazywane 
są chlebem świętojańskim. 
Jest to świetny zamiennik kakao,  jak i cukru. Zawiera 80% 
białka i węglowodanów, wiele minerałów i witamin takich jak: 
magnez, żelazo, wapń, fosfor, potas, sód, wit. B1, B2, B3, E, A, D.  
Zawiera kwas galusowy, któr y jest przeciwbólowy, 
antyalergiczny i antybakteryjny. 

poprawia trawienie 
reguluje poziom cholesterolu 
wzmacnia odporność organizmu 
stosowany w leczeniu astmy 
działa wykrztuśnie,  
pomocny w leczeniu kaszlu, grypy 
wzmacnia kości 
przewciwutleniacz 
działa przeciw wirusowo i antyseptycznie 
nie zawiera kofeiny, dlatego pomaga obniżyć ciśnienie 
krwi 
dla alergików i wegan 
nie zawiera alergenów
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LECZNICZA ŻYWNOŚĆCYKL:

CYTRYNA 
- działa moczopędnie i pomocna przy kamicy nerkowej 
- zewnętrznie dezynfekuje, koi i leczy przebarwienia  
- działa ściągająco np. w bólach gardła i oparzeniach 
- zmniejsza powstawanie siniaków 
- likwiduje robaki i grzybice 
- stosowana przy stwardnieniu tętnic 
- wzmacnia serca 
- podnosi odpornośc organizmu 
- obniża gorączkę (z miodem) 
- pomocna przy bólach reumatycznych 
- odchudza (woda z sokiem) 
- pomocna przy bólach gardła 
- obniża poziom cholesterolu 
- stosuje się ją przy awitaminozie 
- pomaga leczyć żółtaczkę 
- leczy choroby błon śluzowych 

WWW.EIOBA.PL

http://WWW.EIOBA.PL
http://WWW.EIOBA.PL


 

WITAMINA D - witamina ze słońca
ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia

Jej niedobór u dzieci objawia się krzywicą, u dorosłych rozmiękaniem kości. Witamina 
D w odpowiednim stężeniu sprawia, że kości są mocne, a zęby zdrowe. Właściwy 
poziom tej witaminy to również sprawne funkcjonujący układ krążenia, szczupła 
sylwetka, a także mniejsze ryzyko rozwoju raka. W związku z tym zarówno nadmiar, 
jak i niedobór witaminy D w organizmie może zaszkodzić.  

By powstała właściwa ilość witaminy D, wystarczy 20 - minutowy spacer po słońcu. 
Jednak wiosną i latem zwykle używa się kremów z wysokim filtrem, chroniąc się przed 
poparzeniem. Z kolei jesienią i zimą z oczywistych powodów proces produkcji 
witaminy D w skórze jest niewystarczający, stąd jej niedobory, stąd zmęczenie, brak 
energii, zmęczenie psychiczne czy depresje. 
Niedobór powoduje: bóle kostno-mięśniowe, choroby przyzębia, utrata apetytu, 
biegunka, bezsenność, zaburzenia widzenia, niesmak i pieczenie w jamie ustnej i 
gardle. 
U niemowląt pojawia się nadmiernie płaska główka z tyłu (na skutek rozmiękania kości 
czaszki), a na czole mogą pojawić się wypukłe guzy czołowe. Opóźnia się także 
proces zrastania ciemiączka. Z kolei na skutek krzywicy żeber i słabości mięśni 
brzucha dziecko może mieć tzw. „żabi” brzuszek (gdy leży, brzuszek rozlewa się na 
boki). 

Ponadto niedobór witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju otyłości, chorób układu 
krążenia (szczególnie nadciśnienia tętniczego), cukrzycy, chorób zapalnych, 
autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, 
toczeń) oraz nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego). Niedobór witaminy D może 
także przyśpieszyć proces starzenia. 

Znajdziemy jej duże pokłady w wątrobie i tkance tłuszczowej ryb, w grzybach, 
żółtkach, krewetkach, łososiu, tranie, twarogu. 

Witamina D: 
- wzmacnia odporność 
- zmniejsza ryzyko nowotworów, choroby Alzheimera, czy stwardnienia 

rozsianego 

- redukuje chroniczne bóle mięśni i stawów 
- zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego 
- zmniejsza ryzyko popadania w depresję 
- zapobiega cukrzycy i chorobom autoimmunologicznym 
- spowalnia rozwój osteoporozy 
- zapobiega nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej 
- reguluje ciśnienie krwi 
- wpływa na prawidłowe funkcjonowanie skóry 
Ponad 90% Polaków jesienią i zimą cierpi na niedobory tej witaminy, dlatego wiosną i 
latem powinniśmy często przebywać na słońcu, by witamina D była produkowana i 
wchłaniana.  Najlepiej do 10 rano, przez 15-20 minut posiedzieć na słońcu, 
wystawiając twarz, szyję, ramiona, ręce i nogi. Wystarczy 2-3 razy w tygodniu taka 
kąpiel. Pamiętaj, że nadmiar tej witaminy jest toksyczny, dlatego przyjmując preparaty 
czy suplementy mające na celu uzupełnienie jej niedoboru trzeba przyjmować ją pod 
kierunkiem lekarza lub farmaceuty.  

DOMOWA PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA



WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL 

WRÓŻKA HANIA 
 

TAROT 

KARTY CYGAŃSKIE
NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!  

 

zgłoszenia:  ogrodnadziei@tlen.pl

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

PIERNIKOWY  KONIAK 
na pobudzenie i poprawę trawienia 

5 niedużych lasek cynamonu, ok. 30 g, 5 łyżeczek 
suszonego imbiru, 1 gałka muszkatołowa, 2 łyżeczki 
ziaren ziela angielskiego, 1 1/2 łyżeczki goździków, 2 
łyżeczki wyłuskanych ziaren kardamonu, ziarenka z 
1 gwiazdki anyżu, 1/5 łyżeczki pieprzu w ziarenkach.

Przyprawy wrzucamy do blendera i mielimy na 
drobny pył. Łyżkę przyprawy wsypujemy do 
bute lk i koniaku na 48 godzin . Ca łość 
odcedzamy.

Koniak dodajemy do kawy, (1 łyżeczka)  lub 
pijemy 1 kieliszek dla rozgrzania. 

ZNANE i NIEZNANE  
DRINKI

http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
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ODROBINA PRZESĄDÓW 
Czarny kot przebiegający drogę 
To chyba najbardziej znany przesąd, mówiący o tym, że jak czarny kot przetnie naszą 
drogę, to niechybnie czeka nas nieszczęście. 

Witanie/ żegnanie się przez próg 
Takie zachowanie ma standardowo przynosić pecha, a dodatkowo nie sprzyja przyjaźni 
pomiędzy witającymi. Oczywiście wymyślono też na to antidotum - wystarczy, że jedna z 
osób stanie na progu. 

Buty na stole 
Przesąd ten mówi, że buty na stole doprowadzą właściciela do bankructwa, a w domu, w 
którym buty są postawione na stole, zabraknie jedzenia. Tylko niech mi ktoś wytłumaczy, 
kto stawia buty na stole?! 

Podkowa na szczęście 
Symbol szczęścia często widywany, przyczepiany nad drzwiami wejściowymi do domu. 
Jeśli już jednak mamy się sztywno trzymać tegoż przesądu, to podkowę powinniśmy 
znaleźć sami, bo tylko taka ma przynosić szczęście. No i co teraz? Kiepściutko, bo nie 
słyszałam, żeby samochodowe konie mechaniczne gubiły podkowy na potęgę. 

Szczęśliwa siódemka i pechowa trzynastka 
Nigdy nie interesowała mnie numerologia i nie postrzegałam liczb jako źródła moich 
smutków, czy radości. Żeby było śmieszniej, mieszkamy pod trzynastką i jeszcze nam sufit 
na głowę nie spadł. 

Wstanie z łóżka lewą nogą 
Ma przynosić pecha i niezadowolenie. 

Siadanie na rogu stołu 
Ten przesąd zna chyba każda kobieta. Nie raz zdarzało mi się dostać opieprz od kobiecej 
starszyzny rodowej, coby na rogu nie siadać, bo męża nie znajdę. 

Czerwona wstążeczka 
Ma odganiać złe uroki, zazdrość i pecha. Często przyczepiana do dziecięcych wózków, do 
rogów zwierząt gospodarskich. 

Nie wolno kłaść torebki na podłodze 
Bo nam pieniądze uciekną. No to już chyba wiem, dlaczego cierpię na niedostatek 
milionów monet - w pracy nie dorobiłam się półeczki i torba grzecznie stoi obok biurka. 

Ostre przedmioty nie są dobre na prezent 
Nożyczki, noże, czy inne maczety dane w prezencie spowodują przecięcie więzi, jaka nas 
łączy z obdarowaną osobą. Zakładam, że złe więzi też przetnie, więc już wiecie, co kupić 
na prezent dla teściowych lub wkurzających szefów.  

Upadające mydło 
Gdy upada nam myjąca kostka, należy spodziewać się nieoczekiwanego. 

Czarny kruk 
Ma być przestrogą, mówiącą o tym, by zawrócić i nie kontynuować wspinaczki. Ludzie gór 
powiadają, że czarne ptaszysko wróży upadek, więc nie warto kusić losu. 

Skąd to przekonanie, że dane sytuacje, w których się znajdujemy przyniosą nam szczęście 
lub pecha? W tym momencie wkracza psychologia z terminem: “Samorealizująca się 
przepowiednia”, która oznacza określone oczekiwania w stosunku do pewnych 
zdarzeń.  

Działa to w dwie strony - pozytywnie i negatywnie. Postępujemy 
wtedy tak, jak się do tego nastawimy. Jeśli więc na przykład 
spotkamy kominiarza, złapiemy się za guzik (wierząc, że to 
przyniesie nam szczęście), a po jakimś czasie spotka nas faktycznie coś 
dobrego, powiążemy to od razu z kominiarzem od czyszczenia kominów i 
będziemy głosić, że to przesąd się sprawdził i ten guzik w 
połączeniu z umorusanym sadzą gościem był źródłem naszego 
powodzenia.



www.ogrodnadziei.pl
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M O D L I T W A  
SPŁATA DŁUGÓW KARMICZNYCH 

Wiele osób w dzisiejszych czasach zadłużyło się materialnie, aby kupić mieszkanie, 
pojechać na upragnioną wycieczkę, czy chociażby kupić podstawowe wyposażenie 
domu. Niektórzy zadłużają się bardzo regularnie, dla innych dług fizyczny, stanowi 
główne doświadczenie życiowe. Jest to doświadczenie, jak każde inne i wobec 
niego trzeba jedynie zmienić w sobie pewne nastawienie lub grupę nastawień, 
aby dokonała się pozytywna zmiana, pozwalająca otworzyć się na bogactwo i 
doświadczyć go w życiu. 

W ciągu swojego życia bardzo uważałam na to, aby nigdy się nie zadłużać nigdzie, 
szczególnie u nikogo. Nie chciałam być nikomu nic winna, nie chciałam nawet, aby 
komuś do głowy przyszło, że muszę mu coś oddać lub wynagrodzić. Ale to, co mi 
się wydawało, nie musiało wydawać się i innym i niestety często doświadczałam 
wymówek typu: "musisz mi coś wynagrodzić", najczęściej słyszałam to od bliskich, 
co doprowadziło do stworzenia przekonania, że muszę robić wszystko dla 
zaspokojenia ich potrzeb, a moje własne odsunąć na plan dalszy. Musiało minąć 
trochę czasu, musiałam się zbuntować nie raz, aby zastanowić się nad tym 
tematem głębiej. A, gdy Ja ruszam temat, zawsze dostaję sporo telefonów z 
pytaniem, jak sobie z takim problemem poradzić. Ta modlitwa, to odpowiedź na te 
telefony, jak i podsumowanie mojej własnej pracy nad przepracowaniem tego 
tematu. 

Czy jeszcze czuję, że jestem komuś coś winna, że musze innym wynagradzać ich 
niepowodzenia? Nie, choć niektórzy nie rezygnują z tego, aby próbować powracać 
do stwierdzeń i zachowań sugerujących, że tak, mam im spłacać długi karmiczne. 
Duchowo, spłaciłam długi większości dusz. Nie znam jeszcze wszystkich 

podświadomych swoich wzorców, więc nie wiem, czy 
przypadkiem kiedyś nie spotkam kogoś, kto obudzi 
stare wspomnienia i wyzwoli tak silne poczucie winy, że 
będę chciała mu pomóc na siłę. Ale na razie mam z tym 
spokój. 

Ja..., jestem gotowa na to, aby już w tej chwili 
oczyściły się wszelkie moje intencje, dotyczące 
zaciągania kredytów, zadłużania się i tworzenia 
d ługów karmicznych . Jes tem gotowa na 
oczyszczenie wszelkich intencje, które nakazują mi 
wewnętrznie zamianę długów karmicznych na 
materialne. Wszelkim duszom, które zdecydowały się zagrać dla mnie 
karmiczną rolę dłużników lub tych, u których Ja się zadłużałam, dziękuję z 
całego serca i zwracam im całkowitą wolność, zwracając dług karmiczny i 
materialny w postaci energii duchowej. Dziękuję sobie za lekcję, którą sobie w 
ten sposób przygotowałam i którą kontynuowałam w kolejnych wcieleniach, 
pogłębiając zadłużenie wobec niektórych dusz, a innym oddając z nawiązką. 
Jestem gotowa na to, aby poprzez moją gotowość do zakończenia tych 
doświadczeń, przypłynęły do mnie odpowiednie środki materialne i kwoty 
pieniężne na spłatę długów i zakończenie doświadczeń rozpoczętych również i 
w tym wcieleniu. 

Jeśli i w tym życiu zadłużyłam się w jakiejkolwiek instytucji lub u osoby, to z 
góry dziękuję za wzięcie udziału we wspólnym doświadczeniu wszystkim 
duszom, które wzięły w tym udział i daję sygnał do centrum planowania w 
mojej duszy, aby tak zostały ułożone wszelkie okoliczności, bym mogła w 
sposób pozytywny zakończyć te doświadczenia. Niech cały wszechświat mi w 
tym pomoże, niech pojawia się osoby, które pomogą mi w zrozumieniu tego 
tematu, niech pojawi się inspiracja, w jaki sposób najlepiej dokonać 
pozytywnych zmian w życiu i nie kreować sobie więcej takich doświadczeń. 
Niech pojawi się energia inspiracji i podpowie mi, jak najlepiej, najłatwiej 
przejawić świadomość bogactwa i dobrobytu i stać się w tym zakresie 
inspiracją dla mojego otoczenia. 
Jestem na to gotowa, niech się dokona!  

źródło: www.annaatras.com
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CIEKAWE, ZNANE I MNIEJ ZNANE TERAPIE...

1. Leżąc w łóżku, po obudzeniu się, wykonaj 
następujący intensywny masaż: przytul 
dłonie do uszu tak, aby kciuki przylegały do 
głowy tuż za uszami. Ściągniętymi palcami 
dłoni wykonaj 30 ruchów do góry w dół tak, 
aby palce, wskazujące poruszały się po 
małżowinach uszu. Skoncentruj się i trzymaj 
oczy zamknięte od początku do końca tego 
zabiegu.  
Działanie fizjologiczne: zapobiega się 
tworzeniu zmarszczek na twarzy, wzmacnia 
się działanie nerwu twarzowego, wzmaga 
się cyrkulacja krwi w okolicy skroni oraz 
wzmacniają się zęby. 

2. Dłoń prawej ręki połóż na czole, a lewą 
na prawej i poruszaj prawą w prawo, a w 
lewo po 20 razy tak, aby mały palec 
poruszał się nad brwią. 
Działanie fizjologiczne: wzmaga się 
cyrkulacja krwi w głowie, znikają bóle i 
zawroty głowy. 

3. Tylną stronę zgiętych kciuków masuj 15 
razy gałki każdego oka. 
Działanie fizjologiczne: zapobiega się 
wszelkim chorobom oczu, uspakajany jest 
system nerwowy. 

4. Obejmując dłońmi obu rąk na przemian 
masuj tarczycę 20 razy. 

Działanie fizjologiczne: polepsza się 
przemianę materii i pracę organów 
wewnętrznych. 

5. Wykonaj masaż brzucha, prawą dłoń 
połóż na brzuchu, lewą na prawej i wykonaj 
masaż ruchami okrężnymi w kierunku ruchu 
wskazówek zegara 20 razy, w taki sposób, 
aby brzuch przemieszczał się z góry na dół. 
Osiąga się to odpowiednio ustawionymi 
dłońmi. 
Działanie fizjologiczne: polepsza się 
cyrkulacja krwi w okolicach brzucha, 
wzmaga się wchłanianie pożywienia i praca 
jelit. 

6. Leżąc na plecach wciągnij jak najsilniej 
brzuch do kręgosłupa, a następnie wypchaj 
g o 2 0 r a z y . Te n z a b i e g n a l e ż y 
przeprowadzić 2-3 razy w ciągu dnia. 
Działanie fizjologiczne: usuwane są 
zjawiska zastoju żółci i krwi, wzmaga się ruch 
limfy. Osobom otyłym pomaga pozbyć się 
nadwagi. Leczone są schorzenia wątroby i 
traktu trawiennego. 

7. Leżąc na plecach, zginaj raptownie 
najpierw prawą, potem lewą nogę w stawie 
kolanowym 
i podciągaj ją energicznie do piersi, starając 
się jednocześnie uderzyć piętą w pośladek, 

a następnie raptownie wyprostuj nogę i 
opuść. Wykonaj zabieg każdą nogą po 30 
razy. 
Działanie fizjologiczne: dokonywany jest 
nie tylko masaż organów wewnętrznych, 
r ó w n i e ż g r u c z o ł ó w w y d z i e l a n i a 
wewnętrznego, wzmacnia się mięśnie 
brzucha. 

UWAGA: Zabiegowi 6 i 7 Tybetańczycy 
przypisywali bardzo duże znaczenie. 

8. Siedząc na łóżku opuść nogi na podłogę. 
Lewą nogę połóż na kolano prawej i prawą 
dłonią 
masuj wklęs łą część stopy 20 razy. 
Następnie tak samo pomasuj prawą stopę. 
D z i a ła n i e fi z j o l o g i c z n e : z o s t a j e 
uregulowana praca serca, leczone są 
choroby stawów (podagra, choroby 
reumatyczne).

10 przykazań gimnastyki w łóżku lekarzy tybetańskich 



9. Siedząc zrób zamek z obojga rąk, połóż je na kark 
przy głowie odchylonej w tył 10 razy. 
Działanie fizjologiczne: wzmaga się krwiobieg w 
dużych naczyniach krwionośnych głowy, wzmaga się 
ruch cieczy rdzeniowo – mózgowej. Wywiera się 
korzystny wpływ na stan piersi i szyi. 

10. Siedząc przyłóż ściśle dłonie do uszu i bębnij 
końcami palców obu rąk kolejno wielokrotnie po 
karku. 
Działanie fizjologiczne: obniża szum w uszach, 
leczy bóle głowy, pobudza tylną część kory 
mózgowej, zapobiega głuchocie. 

UWAGI OGÓLNE: Przedstawione w przykazaniach 
od 1 do 10 zabiegi usuwają zastoje 
krwi, wzmagają procesy fizjologiczne i pracę 
wydzielania wewnętrznego. 

Gimnastyka powoduje intensywniejsze odnawianie 
komórek, co będzie wymagało dostarczenia 
organizmowi większej ilości wody.  

Powinna ona mieć temperaturę pokojową, wypijaj ją 
małymi łyczkami, zatrzymując w ustach, aby nagrzała 
się do temperatury ciała i trafiała do żołądka, nie 
podrażniając błony śluzowej, którą zaleca się 
chronić.  Takim sposobem w ciągu dnia należy wypić 
5-6 szklanek wody. 

“Strach przed porażką paraliżuje, ale pamiętaj, każde małe 
potknięcie zawsze będzie bardziej satysfakcjonujące, niż stanie w 

miejscu”. 
  

Ewa Chodakowska 
 trenerka fitness, trenerka personalna 

źródło i foto: internet

S Z E P T Y   Z N A N Y C H

“Każdy człowiek jest dobry. Nawet jak coś zrobi bardzo złego, to na 
pewno dlatego, że był nieszczęśliwy lub zagubiony” 

  
Anna Dymna 

 aktorka, teatralna i filmowa, założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko” 

źródło i foto: internet

“Dawniej przed snem intensywnie marzyłam. Teraz z racji wieku 
zajmuję się wykreślaniem z listy marzeń tych, których silnie 

rozwinięty sceptycyzm nie pozwoli mi już zrealizować”.   
  

Katarzyna Nosowska 
 wokalistka 

źródło: “PANI” IV.2017 foto: internet



Udany związek… czy to możliwe? 

W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy 
zabiegani, mamy codziennie masę spraw do 
wykonania, jeszcze więcej rzeczy do zrobienia, 
czy w tym pośpiechu jest jeszcze miejsce na 
miłość, romantyczne uniesienia i dbanie o 
związek…? 

Myślę, że to zależy od nas samych, każdy 
związek to inne problemy, rozterki i 
charaktery. Czasami temperamenty muszą się 
dograć, zanim tak naprawdę poczujemy, że 
kogoś dobrze poznaliśmy. Nie da się tego 
uzyskać po 2-3 miesiącach znajomości, bo 
często po roku jesteśmy jeszcze zaślepieni 
uczuciem i idealizujemy naszą drugą połówkę.  

Najważniejsze, to znaleźć wspólny kompromis, 
szanować się i nie dopuszczać, by do łóżka kłaść 
się zagniewanym. To nigdy nie spowoduje 
dobrego i nie rozwiąże problemów, a poranki 
często mogą okazać się po nocy przemyśleń 
znacznie gorsze i trudniejsze. 

Emocje czasami mają prawo nas ponieść, ale 
ważne jest by nauczyć się je uzewnętrzniać w 
sposób cywilizowany, czyli nie wybuchajmy i 
nie obarczajmy pretensjami tylko jednej 
strony, starajmy się raczej znaleźć jakieś 
rozwiązanie, wspólny kompromis, który 
zadowoli jedną i drugą stronę.  

Co to jest udany związek? Dla mnie to nic 
innego jak m.in. rozumienie się, okazywanie 
sobie uczuć i zdrowy rozsądek. Danie sobie 
przestrzeni i odrobiny oddechu… Wspieranie się 
w troskach, i przemierzanie życia razem i dla 
siebie.  Uważam, że kiedy ludzie się kochają, to 
są w stanie przezwyciężyć wszystkie problemy. I 
nawet w najtrudniejszych chwilach nie dajemy 
się ponieść złości, dumie czy oburzeniu. 

Udany związek to codzienna pielęgnacja tego 
co widzimy w partnerce/partnerze dobrego, 
pozytywnego… A wady stara jmy s ię 
akceptować, bo właśnie to, że odrobinę się 
różnimy od siebie, powoduje ten dreszczyk 
emocji, potrzebę powalczenia o siebie i 
zmusza do głębszego poznania swoich 
słabych i mocnych stron. Często godzenie się 
jest ważnym rytua łem związku, pod 
warunkiem, że potrafimy to robić. 

Jak jedna ze stron jest nerwowa, druga powinna 
ją uspokoić, wyciszyć… Jeśli jedna ze stron boi 
się, druga strona powinna podać pomocną dłoń 
i wesprzeć swoim ciepłem i uwagą… Jeśli jeden 
z partnerów ma moment załamania, boryka się z 
samym sobą, osoba obok jest od tego, aby ją 
wesprzeć swoim ramieniem i ciepłem. Po to 
jesteśmy… dla siebie. Na dobre i na złe. 

Nadeszły takie czasy, że nie chcemy o siebie 
walczyć, baaa nawet czasami nie próbujemy, 
tylko zmieniamy partnera na “lepszy model”. 
Rozstajemy się pod wp ływem emocji, 
zapominając o uczuciu. Z czasem okazuje się, 
że w nowym związku mamy te same 
problemy, bo najczęściej dlatego, że lekcje z 

p o p r z e d n i e g o z w i ą z k u n i e z o s t a ł y 
przerobione. Nie przemyśleliśmy co robimy 
źle, tylko szukamy nowej iskry, nowego 
zastepstwa… A trzeba zrozumieć co my sami 
robimy źle, dlaczego nasz związek rozpadł się, 
bo przecież wina zawsze leży w mniejszym czy 
większy stopniu w obojgu partnerów.  

Przykładowo, partnerka/partner nas zdradził - nie 
oznacza to od razu, że zdradzający był zły, czy 
my coś zrobiliśmy źle. Może się okazać, że 
z d r a d a m i a ła u z m y s ło w ić n a m c z e g o 
potrzebujemy, kogo… Często pokazuje, czy są w 
nas jeszcze jakieś uczucia. Często podświadomy 
nasz lęk o utratę partnera powoduje, że 
przyciągamy do swojego związku zdradę.  

Ale uważam, że każdy związek ma takie 
momenty, które pokazują siłę uczuć, i nie 
zawsze uczucie przezwycięży przeszkody. 
Dlatego jeśli ktoś od nas odchodzi, lub my 
chcemy odejść - czasami jest to najlepsze 
rozwiązanie, aby poszukać czegoś nowego, 
spokojniejszego, lepszego.

http://m.in
http://m.in


R ó ż n o r o d n o ś ć c h a r a k t e r ó w i 
temperamentów potrzebna jest do tego, 
by po prostu nauczyć się odkrywać siebie, 
by nie zanudzić sobą i, by sobie radzić, 
kiedy nie jest idealnie, bo nigdy tak nie 
jest… Tak jak po lecie przychodzi zima, 
tak w związku raz jest słońce raz jest 
deszcz, ale najważniejsze by tych 
piękniejszych momentów było więcej…  

A jeśli pojawia się problem - co wtedy? 
Wtedy zapal świeczkę, zrób kakao lub 
kawę… usiądź z partnerem, i zacznij mówić 
powoli, z uczuciem i dyplomacją co Cię boli 
lub co Ci w niej/nim przeszkadza. I nawet 
jeśli Twoje słowa mogą zaboleć drugą 
stronę, staraj się szczerze i od serca 
powiedzieć o swoich obawach, złym 
samopoczuciu.  

Bądź szczera, bo nawet jeśli partner na 
początku nie zrozumie Ciebie, to być 
może doceni Twoją szczerość i postara się 
zmienić to, co Ciebie rani. Jednak nie 
oczekuj zmian już następnego dnia, bo 
czasami potrzebujemy właśnie kilku dni na 
przemyślenie sprawy. 
  
A po rozmowie, przytul partnerkę/partnera, 
powiedz ile dla Ciebie znaczy i okaż uczucie, 

wtedy gniew, smutek odchodzą 
i często ten moment decyduje o 
tym, czy partnerzy będą mogli 
następnym razem powiedzieć 
sobie o tym co nas boli…  

Czy odwrotnie, będziemy czekać 
i nic nie mówić, a tym samym 
zaczniemy zbierać emocje 
tygodniami, aż pozwolimy aby 
wyszły nieokiełznane raniąc 
w s z y s t k i c h n a o k o ł o , a 
najbardziej nas.  

Raz słowo rzucone, to jak kamień na 
wodę, zatacza jakiś czas coraz szersze 
kręgi… Dlatego nawet jeśli wybuchniesz, 
trzymaj się tylko tego co Cię boli na ten 
moment czyli: dzisiaj…  

Nie wywlekaj wszystkiego co bolało Cię 
dużo wcześniej, bo najgorsze to pretensje, 
które często wtedy, są już nieuzasadnione i 
nie ważne… W takim momencie nie da się 
rozwiązać wszystkich zaległych spraw ! 

Dlatego skup się na tym co boli Cię 
dzisiaj, powiedź co Cię drażni, ale nie 
zapomnij również powiedzieć tego, co 
doceniasz w partnerze. By nie czuł się, że 

robi wszystko źle i unieszczęśliwia Cię od 
dawna, bo wtedy już nie da się znaleźć 
wspólnego dialogu i nici porozumienia.  

A dla chcącego nic trudnego… rozmowa, 
szacunek, obiecanie poprawy i przytulenie…
często te aspekty pomagają poczuć, że nasz 
związek może nie jest taki zły jak się wydaje, 
że warto o niego powalczyć i, że jest 
nadzieja…  Bo póki nadzieja mieszka w 
obu sercach, wszystko można odmienić i 
jest jeszcze wiele możliwości i szans.  

Życzę tylko udanych związków, wiele 
cierpliwości, miłości i wiary… 

 

Aryan Goehling 



RADY SZEPTUNKI
CYK

L:

CZY MENOPOUZA I ANDROPAUZA 
POWINNY PRZERAŻAĆ 

„ Naturą życia jest logiką przyrody” 
ks. prof. Włodzimierz Sedlak 

Od pierwszego krzyku do ostatniego tchnienia, przemija 
życie organizmu w biologicznych cyklach. Już w 
starożytności wskazywano, że u dziewcząt i kobiet cykle 
biologicznego rozwoju zmieniają się co 7 lat, u chłopców 
i mężczyzn co 8 lat. Na pograniczu 2. i 3. cyklu 
dos t rzegane są zmiany b io log iczne zwane 
„dojrzewaniem” lub „pokwitaniem”. U dziewcząt jest 
to około 14 roku życia, u chłopców około 16 lat. 

Kiedy przeminą 3 cykle rozwoju, pojawia się gotowość 
organizmu do prokreacji, kobieta około 21 lat a 
mężczyzna około 24. roku życia.  

Takie dostrzeganie różnicy w biologii znajduje 
potwierdzenie w ustanowieniu prawa do zawierania 
małżeństw. Najsilniejsze potomstwo rodzi się na 
przełomie 4. i 5. cyklu. Do zakończenia 7. biologicznego 
cyklu, trwa okres możliwości rozrodczych. 

U schyłku 7 cyklu Mądra Natura przewiduje, że kobieta 
nie zdąży już wychować potomstwo wycisza stopniowo 
aktywność hormonów płciowych, a okres ten nazywany 
jest „przekwitaniem”, co obecnie określa się u kobiet 
„menopauzą” u mężczyzn „andropauzą”. Różnice w 

biologicznych cyklach kobiet i mężczyzn znajdowały 
uzasadnienie prawne dla wyznaczenia wieku 
emerytalnego. Obecnie rządzący ignoranci z braku 
wiedzy, z przyczyn ekonomicznych wiek emerytalny 
stanowią inaczej - wielce bezzasadnie.  

Wiedza starożytnych, o zachodzących zmianach w 
rozwoju biologicznym człowieka, przekazywała mądrości 
w formie obrzędów i obyczajów. Uwzględniono, przy tym 
potęgę dźwięku, by życie człowieka było łaskawcze.  

W starych obyczajach wielu kultur, w dniu urodzenia 
rodzice nadawali imię - często niosąc potęgę energii 
dnia urodzenia - jego brzmienie wpływało dobrze lub źle 
na ducha podświadomości. 

Zakończenie pierwszego cyklu biologicznego, kiedy 
dziecko, szczególnie chłopiec przechodził zwyczajowo 
spod opieki matki pod opiekę ojca, lub inną męską 
opiekę, nadawano wówczas drugie imię.  

Drugie imię nadawali rodzice „chrzestni” - podczas tego 
obrzędu „chrzestni rodzice” przekazywali część 
własnych cech charakteru dziecku, a brzmienie drugiego 
imienia wpływało dobrze lub źle na ducha świadomości.  

Trzecie imię, nadawane było podczas obrzędu, które 
przejęto przez chrześcijan, jako „bierzmowanie” 
wybierało dziecko samodzielnie, a jego brzmienie ma 
ogromny wpływ na kształtowanie przyszłości.

Krystyna Alagor
autorka i wydawca książek 
zebranych w serię “ O 
m e d y c y n i e i n a c z e j ” . 
Dorobek autorski to ponad 
30 tytułów książek, opartych 
na medycynie chińskiej i 
tybetańskiej, oraz na starej 
m e d y c y n i e l u d o w e j 
zaczerpnię te j z wiedzy  
wielu kultur, wielu narodów.  

Wydawnictwo Autorskie:  
”ALAGOR"  

kontakt: 
szeptunka.alagor77@gmail.com 

foto: od autora tekstu
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Aby zachować jedność między duchem podświadomości, świadomości i 
Nadświadomości koniecznym jest używanie wszystkich trzech imion, by 
potęga energii zawarta w ich brzmieniu stanowiła jedność.  

Chrześcijaństwo przejęło wyznaczoną przez naturę filozofię biologicznych 
cykli przemijania,  i nazwano  początek pierwszego cyklu biologicznego, 
jako sakrament chrztu. Początek drugiego cyklu biologicznego 
uświęcono, jako sakrament komunii.  

Początek trzeciego cyklu biologicznego ustalono jako sakrament 
bierzmowania, natomiast zakończenie trzeciego cyklu biologicznego, jako 
przyzwolenie na sakrament ślubu. 

Biologiczna cykliczność rozwoju trwa niezmiennie. Przekwitanie zawsze 
było znakiem przemijania, naturą wyznaczonym procesem zmian, które 
ludzkość akceptowała, szanowała, jak wszystko co naturalne. 

We współczesności, ściślej w czasie teraźniejszym, okres przekwitania 
naznaczono strachem, wywołując psychozę, szczególnie w celach rynku 
farmakologicznego i medycznego. W konsekwencji czujemy się 
zawstydzeni, mniej wartościowi, winni upływającego czasu, poniżeni przez 
środowisko i naturę. 

Nakarmieni współczesną filozofią bojaźni procesu przekwitania 
oczekujemy najgorszych doznań. Medycyna obwinia menopauzę i 
andropauzę za wszelkie przedawnione schorzenia, w konsekwencji nie 
dostrzega sygnałów od organizmu o prawdziwych zagrożeniach, które za 
osłoną przekwitania rozwijają się w pełnej grozie, skracając życie. 

Żyła ludzkość bezpiecznie przez wielokroć tysiącleci nie demonizując 
okresu przekwitania. Dlaczego, zatem, współczesność wymusza 
medyczną interwencję w naturą ustalony porządek biologicznego 
przemijania? Z tak propagowanej filozofii okresu przekwitania, zarówno u 
kobiet, w ostatnim okresie szczególnie u mężczyzn, wychodzi społeczność 
okaleczona fizycznie i psychicznie. 

Przekwitanie jest tylko zakończeniem możliwości rozrodczych organizmu, 
co charakteryzuje się zmniejszoną produkcją hormonów przez gruczoły 
płciowe. Równocześnie ze zmniejszaniem się ilości hormonów w obszarze 
płciowym, natura uaktywnia produkcje hormonów gruczołu szyszynki.  

Porządek natury, to, gdy kończy się czas płodzenia potomstwa, 
rozpoczyna się czas płodzenia dzieł - hormony szyszynki wzmagają 
potęgę intelektu. Wiele osób zaczyna malować, pisać interesujące dzieła, 
pojawiają się wielkie pasje twórcze, różnorodne zainteresowania a poziom 
tych dzieł jest wielki, o co siebie nigdy nie podejrzewaliśmy. 

Krystyna Alagor 
szeptunka.alagor77@gmail.com

mailto:szeptunka.alagor77@gmail.com
mailto:szeptunka.alagor77@gmail.com


KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH
KABAŁA CYGAŃSKA !

Układ na pytanie

część 6

W następnym numerze poznasz dwa kolejne układy kart ! 
                 Wróżka Hania

Układ na dzień



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

Jaki jest duchowy wymiar seksu?  
Seks w boskim założeniu jest miłosnym połączeniem dwóch istot. Fizyczne połączenie, a dzięki temu i ekstaza 
czyli energia, która wyzwala się w trakcie stosunku, to połączenie energii dwóch osób, potrzebnej do 
przyciągnięcia nowej duszy czyli narodzenia dziecka. Seks jest również potrzebny do wymiany energetycznej 
między partnerami. Jednak musi być między nimi uczucie, tylko wtedy ta wymiana jest na tyle głęboka, aby 
zaszły w nich energetyczne zmiany, seks daje wtedy szczęście i zaprogramowany jest na harmonizowanie 
energii żeńskiej i męskiej.  

Czy szczepionki są tak szkodliwe jak się mówi?  
Dziecko rodząc się jest energetycznie bardzo wrażliwe, i jego słaby układ odpornościowy nie 
zawsze jest sobie w stanie poradzić z atakiem na organizm tylu nowych bakterii. 
Szczepionka wywołuje wiele zmian w naszym ciele, dlatego wrażliwe dusze  odbierają to 
jako atak na ich organizm.  
Trzeba pamiętać, że szczepionka, to tak naprawdę “choroba” wstrzyknięta wprost do 
organizmu, silne organizmy ją wchłoną i wytworzą przeciwciała odpornościowe, wrażliwe 
jednostki nie mają tej szansy i ich ciała mogą poddać się szczepionce i wytworzyć z czasem 
różne zaburzenia. 

Czy zabieg in vitro jest zgodny z duszą z jej 
planem boskim?? Czy dusza poczęta w ten 
sposób jest jakoś poszkodowana? 
Jest wiele powodów dlaczego kobieta nie może zajść 
w ciąże: fizycznych, mentalnych lub energetycznych. 
Wszystkie jednak dzieci poczęte tą metodą są 
kochane przez Boga i są to najczęściej dusze, które 
pomimo przeszkód i przeciwności chcą narodzić się na 
Ziemi i zrealizować swoją karmę. Ponieważ zrodzone 
są z matki - mają Anioła Stróża. Co do kwestii ojca, 
często to mężczyzna nie może mieć dzieci, ale dusze 
najczęściej umawiają się przed wcieleniem i zgadzają 
na takie doświadczenie. Każda z zaangażowanych 
osób najczęściej przerabia jakąś lekcję karmiczną i są 
tego świadome. Ale dusza poczęta metodą in vitro 
jest tak samo w pełni zdrowa, sprawna duchowo i 
emocjonalnie, jak dusze poczęte w trakcie stosunku. 
Pomimo, iż akt seksualny nie był nawiązany i w 
m o m e n c i e p o c zęc i a n i e b y ło p o ł ąc z e n i a 
energetycznego między partnerami to jednak ich 
usilne chęci i pragnienia są wystarczające.

PRZEKAZY INTUICYJNE 
ARYANA GOEHLINGA



KULINARNE 
 INSPIRACJE 

ZIELONA SAŁATKA 

30 dag porów, puszka zielonego groszku, pół 
torebki ryżu, 4 łyżki keczupu, pół szklanki 
majonezu, świeży koperek, pieprz ziołowy, sól, 
sok z cytryny. 
Ryż gotujemy na półtwardo, około 12 minut i od razu 
studzimy. Pory oczyszczamy, odcinamy korzonki, 
płuczemy i kroimy na niezbyt grube talarki. Groszek 
odsączamy i mieszamy z ryżem i porem, skrapiamy 
sokiem z cytryny. Keczu łączymy z majonezem, 
dodajemy do sałatki i przyprawiamy do smaku. 
Przekładamy do małych salaterek i posypujemy 
drobno siekanym koperkiem. 

Do sałatki można dodać kukurydzę, pokrojoną 
brzoskwinię lub ananasa, zyska wtedy inny słodszy 
smak.  

ZIEMNIAKI FASZEROWANE ŁOSOSIEM 

6 dużych ziemniaków sałatkowych, 15 dag 
wędzonego łososia, gałązka zielonek kolendry, 
natka pietruszki lub koperek, 15 dag twarogu, 
łyżka masła, sól, pieprz, majeranek. 
Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach w lekko 
osolonej wodzie, do które dodaj odrobinę nasion 
kopru. Wyjmij je z wody, osusz. Natnij je wzdłuż i 
napełnij doprawionym twarogiem, posyp natką lub 
koperkiem, a na wierchu połóż pokrojony drobno 
łosoś. Ozdób potrawę kolendrą. Ziemniaki posmaruj 
masłem i włóż na 5-10 minut do nagrzanego 
piekarnika.   

MAKARONIKI Z PŁATKÓW OWSIANYCH 

30 dag płatków owsianych, 2 łyżki mąki, 1 
szklanka cukru, 10 dag masła, 2 jaja + 1 białko, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, aromat 
migdałowy.

Płatki owsiane zrumień na patelni na tłuszczu, żółtka 
utrzyj z połową cukru. Białka ubij na sztywną pianę z 
pozostałym cukrem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do 
pieczenia i posyp nią płatki. Delikatnie wszystkie 
składniki wymieszaj w jednolitą całość. Kładź na 
blasze wysmarowanej tłuszczem, najlepiej łyżeczką w 
małych odstępach. Piecz 10-15 minut w średnio 
gorącym piekarniku. Po przestudzeniu możesz 
przełożyć dżemem lub bitą śmietaną.  

OWOCOWY PUCHAREK

11/2 kiwi, średni banan, 1 
pomarańcza lub brzoskwinia,  3 
łyżki musli, 3 łyżki jogurtu 
naturalnego greckiego, orzechy 
włoskie do posypania 

Owoce obierz, każdy z nich zmiksuj osobno. Do 
pucharku wsyp 3 łyżki musli. Następnie ostrożnie 
wlej jogurt i kolejno musy z owoców: banan, kiwi, 
brzoskwinia. Wierzch udekoruj drobno pokrojoną, 
pozostawioną połówką kiwi. Wierzch można posypać 
pokruszonymi orzechami.  

  

SMACZNEGO !  
foto: internet 



WRÓŻBA MIŁOŚCI  
LENORMAND

Do wróżby potrzebujesz tylko 5 kart: czerwonego 
Jokera, asa, króla, damę i waleta. Karty odpowiedzą 
Ci na konkretne pytania, ułóż je koszulkami do 
góry, pomieszaj, a następnie zadaj pytanie i 
wylosuj jedną kartę… a potem pokieruj się 
rozpiską poniżej: 

Jeśli Twój związek nie układa się 

pomyślnie, sprawdź jaka jest tego 

przyczyna: 

JOKER - nie potrafisz okazywać uczuć, Twojemu 
partnerowi wydaje się, że go nie doceniasz, czuje się 
zapomniany, niekochany. Przestań go krytykować i 
od czasu do czasu przytul się do niego, na pewno 
doceni taki odruch serca. 
AS - wszystko jest w porządku, nie potrzebnie się 
martwisz. Twój partner jest po prostu towarzyski, lubi 
ludzi, odrobinę flirtuje, ale w sercu kocha tylko 
Ciebie. Dlatego nie męcz go atakami zazdrości, bo 
naprawdę zniechęcisz go do siebie. 

KRÓL - kochasz bardziej niż on i zbyt otwarcie to 
okazujesz, to daje mu zbyt dużą nad Tobą. Zdobądź 
się na odrobinę chłodu, potrzymaj go na dystans. 
Gdy poczuje, że coś się zmieniło, może zacznie się 
bardziej starać o Ciebie. To typ wojownika. 
DAMA - jakaś fałszywa osoba knuje intrygi, chce 
zdobyć go dla siebie. Postaraj się namierzyć tą osobę, 
dowiedz się co mu nagadała i od razu zdementuj 
plotki. Twój partner uwierzy Ci, bo jak sama wiesz 
kłamstwo ma krótkie nogi. 
WALET - niestety, jego uczucie przemija, walka o ten 
związek to przedłużenie agonii, za to kocha Cię ktoś 
inny, który wart jest Twojego zainteresowania. 
Rozejrzyj się.  

Jeśli nie jesteś pewna czy to ten, spytaj czy 

dobrze ulokowałaś uczucia: 

JOKER - uroczy, zadbany, pełen wdzięku, a także 
narcyz - zakochany w sobie, niezdolny do głębszego 
uczucia, a co gorsza utracjusz, lubiący żyć na cudzy 

koszt. Poszukaj innej miłości, z nim nie będziesz 
szczęśliwa i możesz dużo stracić.  
AS - spokojny, zrównoważony, chłodny, ale jak 
pokocha to na całe życie. Dlatego walczyć o jego 
uczucia, jednak pamiętaj, że jeśli go zranisz - zyskasz 
wroga na długie lata. 
KRÓL - władczy, lubi rządzić, w tym związku zawsze 
będziesz grała drugie skrzypce. W przeciwnym 
wypadku będziecie się ciągle kłócić. Jednak jeśli 
poddasz się jemu - zrobi wszystko by zapewnić Ci to, 
czego potrzebujesz.  
DAMA - miękki, delikatny, wrażliwy, to Ty będziesz 
musiała się nim opiekować. To Ty będziesz 
podejmować decyzje, jednak w naprawdę 
krytycznych sytuacjach stanie na wysokości zadania i 
będzie walczyć w obronie tego co kocha. 
WALET - to prawdziwy partner, typ kumpla. Do 
szczęścia potrzebuje zrozumienia i współdziałania - 
wszystko będzie chciał robić razem z Tobą. Podzieli 
się z Tobą każdą myślą i tego samego będzie 



Jeśli kogoś kochasz, a nie wiesz jak go 

zdobyć, zapytaj o to kart: 

JOKER - sprawiaj wrażenie odrobinę szalonej, 
zwariowanej, rób rzeczy nieprzewidywalne, 
flirtuj z każdym byle nie z nim. Udawaj, że go 
lekceważysz, bądź odporna na jego urok, kpij z 
niego - ta prowokacja spowoduje, że stanie na 
głowie by Cię zdobyć. 
AS - nie ukrywaj przed nim swoich uczuć, on 
jest odrobinę zakompleksiony i fakt, że go 
docenisz zrobi na nim odpowiednie wrażenie. 
Daj mu do zrozumienia, że jest jedyny na 
świecie. Uważaj jest bardzo zazdrosny, dlatego 
nie okazuj zainteresowania innym. 
KRÓL - bądź delikatna, wrażliwa i słaba, 
sprawiaj wrażenie osoby potrzebującej opieki i 
zgadzaj się na wszystko co proponuje. Okazuj 
podziw dla jego mądrych decyzji, nie 
sprzeciwiaj się otwarcie, jeśli masz jakieś inne 
zdanie na jakiś temat - staraj się je 

przeforsować, tak aby sądził, że sam wpadł na 
dany pomysł czy zmienił zdanie. To się nazywa - 
manipulacja, ale tylko w ten sposób możesz go 
zdobyć i zatrzymać przy sobie. 
DAMA - bądź władcza, stanowcza, zawsze 
wiedz czego chcesz. Opiekuj się nim, głośno 
martw się o jego zdrowie, samopoczucie. 
Doradzaj mu, dbaj o niego, dawaj mu do 
zrozumienia, że sama wiesz co dla niego jest 
najlepsze. Nie żądaj by podejmowa ł 
jakiekolwiek decyzje, wtedy będzie Cię 
ubóstwiał. Niech będzie Twoim dzieckiem, 
wtedy będziecie szczęśliwi. 
WALET - zawsze pytaj go o zdanie na każdy 
temat, zgadzaj się na długie rozmowy, 
dyskusje, jednak nie decyduj o niczym sama. 
Nawet jeśli wybierasz nową sukienkę, czy 
sposób spędzenie wakacji - staraj się pytać go o 
zdanie, co o tym myśli. Prowokuj ważne 
rozmowy, rozmawiaj na tematy polityczne czy 
obyczajowe. Staraj się być dla niego wszystkim, 
on to doceni i będzie zadowolony, że może się 
Tobą opiekować, doceni, że pytasz się niego o 
wszystko. Bądź ciepła.  

Aryan Goehling





Ćwiczenie na koncentracje: DRZEWO

Ćwiczenie na jasnowidzenie z kamieniami. 

Ćwiczenie to najlepiej jest wykonywać na leżąco, wieczorem lub rano w 
zależności od wolnego czasu i możliwości. Należy zadbać o relaksujący nastrój, 
a więc można zapalić kadzidełko lub olejek do aromaterapii o zapachu różanym 
lub sandałowym, włączamy cichą relaksującą muzykę i kładziemy się wygodnie 
na łóżku lub w pozycji na półleżąco w wygodnym fotelu, okrywamy się lekkim 
kocem (w czasie ćwiczenia często odczuwa się zimno). Po kilku 
oczyszczających oddechach, wkładamy do lewej ręki kamień kwarc różowy, w 
prawej chalcedon, a na czole kładziemy ametyst i skupiamy się na swoim 
oddechu. Oddech ma być spokojny, równomierny.  

Gdy osiągniemy stan wyciszenia i relaksu staramy się skupić na ametyście, 
który jest umieszczony na trzecim oku. Możemy spróbować w niego jakby wejść 
i pozwalamy mu przekazać nam swoje obrazy i wizje. Po pewnym czasie 
ćwicząc tę praktykę będziemy widzieć wiele różnych ciekawych rzeczy, 
obrazów, przedziwnych krain, często innych światów czy nawet innych 
cywilizacji. Może nam się pokazać inna epoka, przeszłość, albo przyszłość. To 
będzie oznaką, że czakra trzeciego oka otworzyła się i możemy praktykować 
inne ćwiczenia lub możemy pozostać przy tym ćwiczeniu, ale wtedy przed 
każdą sesją należy zadać jakieś interesujące nas pytanie i w czasie ćwiczenia 
czekać na odpowiedź przychodzącą do nas.  

Po pewnym czasie możemy używać wszystkich kamieni jakie mamy pod ręką. 
Bardzo dobrze sprawdzają się w tym celu kryształy, beryl, krzemień jak również 
zwykłe kamyki znalezione na plaży, na łące czy w lesie. Możemy zadawać im 
pytanie o to co się z nimi działo, skąd pochodzą itp. W ten sposób możemy 
również praktykować ze wszelkimi minerałami stosowanymi w litoterapii i 
poznać ich działanie na sobie. Wystarczy usiąść wygodnie z kamieniem w 
dłoniach i poczuć co dzieje się w naszym organizmie. W jakim rejonie czujesz 
energię kamienia, zauważ co ta energia, co powoduje w danym rejonie ciała. Po 
pewnym czasie zyskasz zdolność odczytywania energii z przedmiotów.

Aryan Goehling

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



Kurs na luz…
Luz… marzenie młodych. Ach, jak cię podziwiają, kiedy trzymasz szpan na luz! Kiedy po-
kazujesz, jaki z ciebie luzak. 
No bo… luzakowi wszystko wolno. I wydaje się taki szczęśliwy! Przecież mogą mu nasko-
czyć, cokolwiek zrobi. Ech, żyć nie umierać! 
“Jesteś wolnym obywatelem wolnego kraju. Możesz robić wszystko, co ci się podoba” – 
krzyczą reklamy. Możesz nawet sprzedać swoją godność i przed kamerą zrobić z siebie 
idiotę. – “Bądź sobą!” – zagrzewają reklamodawcy. 
Na duchowej ścieżce nie o taki luz chodzi. W każdym razie nie o szpanowanie, jakim się 
jest luzakiem. Chodzi o luz psychiczny i fizyczny na trzeźwo i przytomnie. Chodzi też o to, 
by na luzie, bez przymusu szpanowania, robić to, na co się ma ochotę nie szkodząc przy 
tym sobie i innym. 
Trzeźwość i przytomność pozwalają nam być szczęśliwymi tu i teraz. Trzeźwość i przytom-
ność zapewniają nam świetną zabawę i radość życia. 

Zdarza się, że ludzie mają do trzeźwości i przytomności bardzo negatywne nastawienie. 
Przecież w dzieciństwie musieli być trzeźwi i samotni, gdy za drzwiami towarzystwo ro-
dziców świetnie się bawiło “dając sobie w rurę”. Dlatego ten stan świadomości kojarzy im 
się z nudą i cierpieniem. 
W stanie trzeźwości i przytomności szczególnie silnie odzywają się skutki samorepresji, 
samokontroli i „trzymania się” na pokaz. To też nie kojarzy się przyjemnie. No i wreszcie 
“wiadomo, że pijanemu przystoi luz, ale trzeźwemu?” 
To podstawowe głupie wyobrażenia, które trzeba zmienić. Trzeźwemu też przystoi być na 
luzie, a co więcej, na luzie może on osiągnąć znacznie więcej i odnosić większe sukcesy. 
Trzeba jednak zrozumieć, że luz nie polega na tym, by przed innymi odgrywać idiotę. Luz 
to swoboda bycia i istnienia, to swoboda niekonwencjonalnego myślenia. Nie ma on nic 

wspólnego z bezsensownym bełkotem, z kapryszeniem i brakiem jakiejkolwiek odpowie-
dzialności. Luz jest efektem wzięcia na siebie świadomej odpowiedzialności za siebie i 
swoje życie, a zarazem wynikiem zrezygnowania z odpowiedzialności za innych i ich sa-
mopoczucie. Luz wynika z uświadomienia sobie, że każdy czuje się tak, jak ma na to ocho-
tę i że nasze działania niczego w jego samopoczuciu nie zmienią, choćbyśmy się najbar-
dziej starali. 

Kiedy mając dobre samopoczucie przebywamy pośród innych, to może się ono im udzie-
lić. To wymaga jednak, byśmy się czuli pewnie i bezpiecznie ze swym dobrym samopoczu-
ciem i ze swoim luzem. W innym wypadku otoczenie sztywniaków i ponuraków na pewno 
nas potępi. 
Oczywiście, że idiotyczne śmiechy w poważnej sytuacji nie tylko „wydają się być nie na 
miejscu”, ale też są wynikiem „odlotu” w zmieniony stan świadomości, a więc ucieczki od 
„tu i teraz”. 

Człowiek będący „na luzie” i mający dobre samopoczucie nie musi się chichrać tam, gdzie 
ludzie są poważni i zmartwieni. Może natomiast wzbudzić w nich nadzieję i ufność, może 
swą obecnością poprawić ich samopoczucie nie tracąc dobrego nastroju. Jest tak dalece na 
luzie, że nie mają na niego wpływu jęki i utyskiwania, że nie dochodzi do niego cierpienie 
innych. Potrafi być na luzie tak dalece, że nie musi uciekać od otaczającej go rzeczywisto-
ści, by poczuć się lepiej, by sobie poprawić humor. 
W swym „byciu na luzie” nie musi też obrażać innych ludzi i ich uczuć. Po prostu intuicyj-
nie potrafi się znaleźć w sytuacji tak, żeby to było z korzyścią i dla niego, i dla innych. 
Swym spokojem emanuje na otoczenie. I właśnie to, że człowiek ten jest spokojny i we-
wnętrznie wyciszony, pozwala mu na dystans do tego, co się dzieje. A nieuzależnienie od 
tego, co nas otacza, to właśnie luz.

ROZWÓJ DUSZY 
 czyli słowo na temat rozwoju duchowego :)

LESZEK ŻĄDŁO 
www.cudaducha.pl 

autor wielu książek z dziedzin parapsychologii 
i rozwoju duchowego, twórca metody Regresingu, 

nauczyciel Huny - wiedzy tajemnej w praktyce

http://www.cudaducha.pl
http://www.cudaducha.pl


Luz nie jest szpanerstwem. Nie jest też tym, za co mają go ludzie wyobrażający sobie, 
czym jest. Psychiczny luz, to co innego od szpanerskiego luzactwa. Luz wynika z me-
dytacji i wewnętrznego uspokojenia. Jest również owocem podniesienia samooceny i 
uwolnienia się od narzuconych przez rodzinę bądź społeczeństwo wymagań i ról. 
Wynika też z uwolnienia się od poczucia winy oraz od pełnienia misji. 
Aby dojść do wewnętrznego wyluzowania, trzeba zacząć od „wmawiania” sobie: 
Kocham, lubię i szanuję siebie. 
Może się okazać, że trzeba będzie zacząć trochę inaczej: 
Zasługuję na miłość, szacunek i mogę siebie lubić. 

W szczególnym przypadku zaniżenia samooceny młody człowiek musiał zacząć od 
afirmowania: „nie jestem już śmieciem”, gdyż tylko ta afirmacja wydawała mu się 
zrozumiała. 
Ważne też wybaczyć wszystkim, którzy wymagali, bym szpanował, bym był sztywnia-
kiem, lub luzakiem. Wszystkim, którzy potępiali mnie za radość i spontaniczność. No i 
najważniejsze, zaufać swojej intuicji i swojemu szczęściu w życiu. 
A co się dzieje z tymi, którzy zlekceważyli te pierwsze kroki? 
Otóż ich życie nie jest luzem. Daleko im do spontaniczności. Życie ich męczy, męczą 
ich także praca i kreacje. Nie osiągają oni oczekiwanych rezultatów. A o zadowoleniu 
mogą sobie najwyżej pomarzyć. 

Tak to jest, kiedy człowiek chce wyluzować bez zaprzestania wewnętrznej walki z sobą. 
Wszystko jest łatwe, kiedy mamy świadomość, że Bóg jest po naszej stronie, że nas 
wspiera, że nam pomaga i dobrze nam życzy. Bóg na pewno nie jest ponurakiem ani 
katem. Można sądzić, że jest wyluzowany, bo ani się nie przejmuje cudzymi opiniami, 
ani nie kontroluje sam siebie. 

Warto naśladować Boga na luzie czyniąc to, co dobre i korzystając z tego, co najlepsze. 
Ale skąd masz wiedzieć, co jest dobre i najlepsze? 
Wyluzuj człowieku! Pomedytuj sobie i w medytacji zapytaj o to Boga, czy jak wolisz 
swego Wyższego Ja.

Leszek Żądło

WYŁOWIONE Z SIECI



Aby były pieniądze… 
Aby w naszym życiu zawsze były pieniądze, 
powinniśmy brać pieniądze do siebie lewą 
ręką, a oddawać je prawą. Zawsze kiedy 
dajesz pieniądze czy płacisz za zakupy w 
myślach 3x powiedz: “PIENIĄDZE BĘDĄ 
ZAWSZE”

Na pozbycie się chorób… 
Jeśli dokuczają Ci choroby czy bóle ciała, weź jabłko lub świeży 
ziemniak, przekrój na pół, i jedną połówką nacieraj chore lub bolesne 
miejsce przez kilka minut myśląc o tym, aby choroba “weszła” do 
jabłka. Oddychaj powoli, spokojnie, skupiając myśli na tym, aby pozbyć 
się bólu… Następnie “zamknij chorobę” drugą połówką jabłka, zawiń 
w chusteczkę higieniczną i od razu zakop je w ogrodzie. Gdy jabłko w 
ziemi zgnije - Twoja choroba odjedzie… 

Na przyciągnięcie finansów… 
Weź banknot o obojętnie jakim nominale, zwiń go w trójkąt, najlepiej 
jak najmniejszy, gdy to robisz wizualizuj swoje potrzeby finansowe i 
przychodzące do Ciebie dobra materialne… Następnie powiedz: 
“PIENIĄDZ LECI, PIENIĄDZ ŚWIECI, PIENIĄDZ ROŚNIE I JEST 
MÓJ”. Chuchnij lub potrzyj zwiniętym banknotem o pośladek, włóż go 
do portfela, najlepiej do małej kieszonki i nie wydawaj. Jest totem, 
który ma przyciągać do Ciebie więcej pieniędzy. Jeśli jednak zdarzy Ci 
się, że go musisz wydać, tego samego wieczoru włóż ponownie 
zaczarowany totem do portfela. 

Oczyszczanie domu z negatywnych energii…  
W poniedziałek lub czwartek weź trzy dowolne zioła jakie znajdziesz 
w kuchni np. tymianek, szałwia, piołun, lawenda, rumianek, majeranek, 
liście laurowe, mięta, pokrzywa, bazylia itp. Zmieszaj je razem, i wrzuć 
na węgielek do palenia ziół, tak aby zaczęły dymić. Zapal 3 świece, 
najlepiej białe i pomyśl o potrzebie oczyszczenia, wypędzenia 
negatywnych energii z Twojego domu. Następnie ziołami okadzaj każde 
pomieszczenie, robiąc w każdym rogu znak krzyża. Gdy skończysz, 
usiądź na chwilę i wizualizuj, że Twój dom jest czysty i bezpieczny. 
Świece powinny dopalić się do końca. 

Na powodzenie i sukces… 
Gdy ktoś z Twoich znajomych czy bliskich ma do załatwienia jakąś 
ważną sprawę, i wychodzi z domu, możesz mu pomóc odgonić 
wszelkie niepowodzenia wylewając niepostrzeżenie za jego plecami 
odrobinę czystej wody, mówiąc w myślach: “Niech Ci się uda, niech 
powodzenie Cię nie opuszcza…”. To odgania niekorzystne blokujące 
energie i pecha… 

Ochrona domu… 
Znajdź duży kamień, weź go do prawej ręki i wizualizuj na 
nim złoty, świetlisty pentagram (rys. obok). Następnie zapal 
białą  świecę i wypowiedz 3 x AMEN nad kamieniem. W 
myślach skup się na tym, że kamień ma ochraniać Twój dom i 
nie dopuszczać negatywnych energii i wrogów do Twojego domu. 
Ustaw kamień tuż przy wejściu do domu, jeśli mieszkasz w bloku - 
postaw kamień blisko drzwi wejściowych od wewnątrz. 

Kącik dobrej czarodziejki czyli… 

BIAŁA   MAGIA   W   PRAKTYCE



RUNA DLA ZDROWIA  
RUNA SOVILO


WZMACNIA NASZĄ ENERGIĘ 
POBUDZA SIŁĘ WOLI

Sowilo jest podobna do energii kundalini, która 
rytmicznie przebiega w górę i w dół kręgosłupa. 
Aktywizuje czakry, wzmacnia naszą energię. Daje moc i 
siłę, dzięki czemu łatwiej jest nam kroczyć przez życie. 
Sowilo pobudza też doznania miłosne. Tak, jak słońce na 
niebie, energia Sowilo daje ciepło i moc. Jej energia 
symbolizuje między innymi zwycięstwo i siłę ducha. 
Namaluj ją na żółtej kartce lub drewienku, czerwonym pisakiem i noś przy sobie. 
W pracy z tą runą należy jednak zachować umiar, nadmiar energii może być tak 
samo niekorzystny jak jej brak.



  ZNALEZIONE W SIECI



KAMIENIE  
NA OCHRONĘ !  

 
Jest wiele książek, opisów kamieni i 
propozycji kamieni do stosowania jako 
ochronnych, ale co pozycja to inne kamienie… 
Co na to poradzić? Najlepszym sposobem jest 
kierowanie się jedną ulubioną pozycją 
książkową i można być pewnym, że opisane 
kamienie na pewno są przyporządkowane do 
naszego znaku zodiaku.  

Kamieni ochronnych jest wiele, ale te 
przyporządkowane astrologicznie, mają na 
nas energetycznie znacznie mocniejszy efekt, i 
n a p e w n o będą n a s c h r o n i ły p r z e d 
negatywnymi energiami czy pechem.  

O b o k p r e z e n t u j e m y k a m i e n i e 
przyporządkowane wszystkim znakom 
zodiaku, w wyborze swojego osobistego 
kamienia ochronnego najlepiej kieruj się 
intuicją, albo względami estetycznymi, po 
prostu wybierz kamień, który ci się podoba.  

Kamień noś przy sobie, możesz nosić go w 
kieszeni, zawiesić na rzemyku, czy po prostu 
mieć go w torebce…  

Jednak na noc staraj się, by kamień odpoczął i 
koniecznie co jakiś czas spłukuj go pod bieżącą 
wodą, by zmyć negatywne energie, a od czasu 
do czasu połóż go na działanie promieni słońca 
lub księżyca, by Twój osobisty kamień 
ochronny doładował się energetycznie. 



Polecamy do zapoznania się z artykułem, gdyż 

zawiera bardzo cenne wskazówki, które każdy z 

nas powinien stosować dla zachowania swojej 

energii życiowej.  

 1. Nie wymagajcie od siebie zbyt wiele. 

Wyznaczajcie sobie realne cele. W przeciwnym 

razie będziecie nieustannie obwiniać się, 

próbując osiągnąć coś niemożliwego. Wasz 

postęp powinien przebiegać stopniowo.  

 2. Aby uniknąć wewnętrznych napięć, dokonajcie 

podziału – powiedźcie lub napiszcie na kartce o 

swoich problemach. Jeżeli w relacjach z innymi 

osobami zaistnieją jakieś niedomówienia i 

niejasności – wysłuchajcie ich spokojnie. 

Najważniejsze, abyście mieli jasność sytuacji.  

  Z powodu niedomówień jest na świecie wiele 

mężów i żon, rodziców i dzieci, którzy 

nagromadzili w sobie tyle niezadowolenia, że 

nie potrafią już ze sobą obcować w sposób 

neutralny. W Chrześcijaństwie można się 

wyspowiadać, krótko mówiąc ulżyjcie swojej 

duszy,  wygadajcie się,  odprężcie.  

 3. Kontrolujcie swoje emocje i nastroje. Od tego, 

jaki macie nastrój zależy Wasze obecne i 

przyszłe zdrowie. Nastrój wymykający się spod 

k o n t r o l i m o ż e p r z y s p o r z y ć w i e l e 

nieprzyjemności Wam i otoczeniu. Gniew, 

niezadowolenie, rozdrażnienie są tylko 

niepotrzebną stratą energii psychicznej i 

życiowej. Kiedy czujecie, że coś zaczyna Was 

drażnić albo złościć, zacznijcie liczyć, albo 

zmieńcie tok myśli.  

  Ja osobiście właśnie tak robię – od razu 

analizuję, dlaczego jestem rozdrażniony.  

Analiza przebiega bardzo szybko i pokazuje, że 

to tylko głupstwa, na które nie powinienem 

zwracać uwagi. Jestem też spokojniejszy, kiedy 

się wygadam.  Bywają chwile, kiedy rzeczywiście 

coś nas „dopadnie”. Wewnątrz zaczyna 

gromadzić się silne zarzewie gniewu i 

rozdrażnienia. Na ogół bardzo męczy to 

człowieka, przeszkadza w normalnym życiu i 

wywołuje agresję.  

 

Aby do tego nie dopuścić – wyżyjcie się w porę 

wykonując jakąś ciężką pracę fizyczną albo 

poćwiczcie. Kiedy się już z tym uporacie, trzeźwo 

oceńcie sytuację, która Wam się przydarzyła i ... 

wyciągnijcie zdecydowany i właściwy dla siebie 

wniosek.  

 
Powinno to spowodować, że taka sytuacja nie 

p o w t ó r z y s i ę w 

przysz łośc i . Nie to 

będzie dla Was nauczką, 

w przeciwnym razie 

opęta to Waszą duszę.

Porady, jak zachować energię psychiczną i życiową 
wg. książki: “Charakter człowieka i jego wpływ na zdrowie” G. Małachow



 4. Nie dajcie się 

wciągać w kłótnie i 

spory. Nie poniżajcie i 

nie denerwujcie innych, 

nie pozwólcie też, aby 

Was ktoś denerwował lub 

poniżał. Unikajcie ludzi, którzy wchodzą w tego 

typu relacje. Zdecydowanie odprawcie ich raz na 

zawsze.  

 5. Częściej uśmiechajcie się i śmiejcie. Śmiech to 

zdrowie – dzięki poprawie stanu ducha osoby, 

która się śmieje. Unikajcie ponurego nastroju, 

może on bowiem zmienić najbardziej błahy 

problem w prawdziwy dramat.  

Ponury nastrój źle wpływa na czynności życiowe 

wszystkich komórek organizmu. Po co Wam to?  

 6. Czytajcie pożyteczne i mądre książki. Unikajcie 

wszystkiego co napełnia Was troską i wywołuje 

problemy albo złe samopoczucie. Szczególnie 

należy unikać programów politycznych i 

wiadomości. Wy, tak czy inaczej, nic nie 

zmienicie, a przez samo poświęcanie im uwagi 

utracicie energię psychiczną.  

 7. Unikajcie ludzi, którzy mają przygnębiający 

nastrój lub ponury wyraz twarzy. Ich aura jest 

równie kiepska i możecie znaleźć się pod jej 

niekorzystnym wpływem. Otaczajcie się ludzi 

młodymi, zdrowymi, którzy czują się szczęśliwi. 

Zdrowie, młodość, szczęście i entuzjazm udzielą 

się także i Wam.  

 8. N i e b ąd ź c i e z a n a d t o e g o i s t y c z n i i 

przewrażliwieni. Jeśli ktoś odezwał się do Was 

ostro lub potraktował niekulturalnie – 

zapomnijcie o tym. Nie skupiajcie się na tym 

epizodzie życiowym i nie traćcie na niego 

energii psychicznej.  

W codziennym życiu spotykamy się także z 

ludźmi, którzy są na etapie zbliżonym do 

zwierząt.  

 9. Jest wiele osób, które nienawidzą, zazdroszczą 

podejrzewają, mszczą się i nie potrafią żyć w 

zgodzie z samym z sobą. Bądźcie wystarczająco 

rozsądni, aby nie pozwolić, by ta trucizna skaziła 

także i Was.  

Akceptujcie ludzi takimi, jacy są, nie idealizujcie ich i nie 

umniejszajcie. Jak głosi przysłowie: „Nawet w 

najgorszym człowieku jest wiele dobra, a w najlepszym 

znajdziecie wystarczająco dużo zła”.  

10. Milczenie pomaga skumulować w ludzkim 

organizmie siły psychiczne i życiowe. Mówcie mniej i 

tylko wtedy, kiedy jest ku temu miejsce i pora. Czcza 

gadanina jest jednym z grzechów.  

11. Nauczcie się sztuki odkładania na później. Zdarzają 

się w życiu ciężkie, niepowetowane straty. Jeśli Wy także 

straciliście kogoś bliskiego, nie pogrążajcie się w 

rozpaczy. Spróbujcie przy pomocy siły woli zastąpić 

rozpaczliwe myśli szczęśliwymi wspomnieniami o tym 

człowieku.  

Smutek powoduje duże straty energii psychicznej i 

życiowej. Wasze łzy i złe samopoczucie nie są w stanie 

usunąć przyczyny rozpaczy. To, co wydarzyło się należy 

już do przeszłości. Niech więc szczęśliwe wspomnienia 

w y p e łn ią Wa s z u m y s ł . 

Musicie żyć dalej, nie 

p o d d a w a j c i e s ię 

rozpaczy tylko zajmijcie 

się prawdziwym życiem.



12. Bądźcie samowystarczalni i starajcie się 
nigdy nie nudzić. Pamiętajcie, że człowiek 
zajęty – to człowiek szczęśliwy.   Oznacza to, że 
znalazł swoje miejsce w świecie i wykonuje 
dzieło Boże.  

13. Starajcie się żyć tak, aby Wasz każdy dzień 
był ostatnim. Cieszcie się chwilą życia i 
dziękujcie Stwórcy za ten  bezcenny dar, jakim 
jest Wasze życie. 

G. Małachow 

G. Małachow jest autorem kilkunastu książek na 

temat zdrowia, oczyszczania organizmu i 

regeneracji organizmu. Warto zwrócić uwagę na 

jego liczne pozycje książkowe, gdyż jest to 

kompedium wiedzy na temat medycyny 

naturalnej i traktowania organizmu jako jedną 

całość. Autor praktykuje wszystkie opisane przez 

siebie metody na samym sobie, 

swoją wiedzę przekazuje w teorii, 

ale co najważniejsze czerpie ją 

przede wszystkim z praktyki.



MĄDROŚCI DLA DUSZY 
(ZNALEZIONE W SIECI)

Ty nikogo nie ranisz swoimi wyborami,  
tylko oni ranią siebie reakcją na Twoje wybory.  

Miłość jest jak cień, jeśli ją gonisz - ucieka,  

a gdy przed nią uciekasz - goni.  

Co należy zrobić po upadku?  
To, co robią dzieci - podnieść się. 

Czasami, aby odnaleźć właściwą drogę,  
trzeba się zagubić.  

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go  
wymaga czasu. Czas i tak płynie.  

Jeśli mówisz - mów z miłości.  
Jeśli upominasz - upominaj z miłości.  

Jeśli przebaczasz - przebaczaj z miłości.





Dieta rozdzielna jest bardzo popularna w USA. Wymyślił ją na początku 
XX w. dr William Howard Hay. Obserwując swoich pacjentów, odkrył 
związek między chorobami serca, układu krążenia i zaburzeniami 
trawiennymi a stosowaną przez nich dietą. Po przestudiowaniu wielu 
badań na ten temat stworzył własny system odżywiania, dzięki któremu 
można pozbyć się wielu dolegliwości zdrowotnych i odzyskać prawidłową 
wagę. 
Co możesz osiągnąć dzięki diecie? 

Teoria dr. Haya w diecie rozdzielnej opiera się na założeniu, że cała 
żywność dzieli się na dwie podstawowe grupy: białkową i 

węglowodanową. Produkty z obydwu grup są inaczej trawione przez organizm (m.in. 
wymagają innych enzymów). Dlatego nie należy ich łączyć w trakcie jednego posiłku. 
Obciąża to bowiem układ trawienny i sprzyja m.in. przybieraniu na wadze. Dr Hay 
wyróżnia jeszcze jedną grupę: produkty neutralne, które można jeść zarówno z białkami, 
jak i węglowodanami. 

Dieta rozdzielna - 3 grupy produktów. Jeśli chcesz stosować dietę rozdzielną, musisz 
wiedzieć, w których pokarmach dominują białka, w których węglowodany, a które są 
neutralne. 

BIAŁKA 
mięsa gotowane i pieczone - rolada, gulasz, kotlety mielone, schab pieczony 
wędliny - metka, kabanosy, szynka gotowana i kiełbasa drobiowa 
gotowane ryby i owoce morza - dorsz, łosoś, okoń, halibut, makrela, tuńczyk, pstrąg i flądra, 
małże, krewetki, raki, homary 
wyroby sojowe - sos sojowy, tofu, pasztet sojowy 
jajka 
mleko i żółte sery - parmezan, edamski, ementaler czy tylżycki 
napoje - herbaty owocowe, wytrawne wino, soki owocowe 
owoce jagodowe oprócz czarnych jagód (czyli truskawki, maliny i jeżyny) 
kwaśne jabłka, gruszki 
owoce pestkowe - morele, brzoskwinie, wiśnie 
winogrona 
owoce cytrusowe - pomarańcze i grejpfruty 
owoce egzotyczne (oprócz bananów, świeżych fig i daktyli)

DIETA ROZŁĄCZNA  
DR WLILIAM HAY

ZNANI POWIEDZIELI



Węglowodany: 
zboża - pszenica, żyto, ryż, pieczywo, makaron i 
kasze, ziemniaki, kruche i słodkie jabłka, miód, mąka 
ziemniaczana 

Żywność neutralna: 
tłuszcze - oleje, miękka margaryna, masło , jogurt, 
kwaśna śmietana, twarożek, maślanka, kwaśne 
mleko i kefir, surowe lub wędzone wędliny, surowe 
mięso - tatar, surowe, marynowane lub wędzone ryby 
warzywa - brokuły, kalafior, buraki, brukselka, kiszona 
kapusta, seler, szpinak, pomidor, marchewka, cebula, 
cykoria, świeża kukurydza, szparagi, grzyby, kiełki i 
zarodki 

Zioła i przyprawy: 
orzechy i nasiona, bulion warzywny, herbaty ziołowe, 
żółtko 

Kto może stosować dietę rozdzielną? 
Dr Hay stworzył swoją dietę z myślą o pokonaniu 
choroby nerek. Ale mogą ją stosować właściwie 
wszyscy. Jest polecana zwłaszcza osobom z 
nadwagą, chorobami serca i układu krążenia, 
nadciśnieniem oraz nadkwasotą żołądka. Pomaga 
również łagodzić migreny, dolegliwości okresu 
przekwitania, a także napięcie nerwowe. Dieta służy 
również doskonale tym, którzy lubią jeść często, ale 
lekko. Masz więc gwarancję, że w trakcie jej 
stosowania nie będziesz głodna. Aby dieta rozdzielna 
była skuteczna, musisz pamiętać jednak o jej kilku 
zasadach. 

Zasady diety rozdzielnej 
1. Przygotuj się Nim przestawisz się na dietę rozdzielną, 
zaplanuj dzień przejściowy. Pobudzisz przemianę materii i 
oczyścisz organizm. Tego dnia pij dużo płynów, najlepiej 
niegazowanej wody mineralnej lub herbat ziołowych. Jedz 
w dowolnych ilościach sezonowe warzywa (surowe, 
gotowane lub duszone) albo owoce (oprócz bananów, 
świeżych fig i daktyli). 
2. Nie spiesz się Podczas posiłków przeżuwaj dokładnie 
każdy kęs. Dzięki temu pożywienie zostanie szybciej 
strawione, a do mózgu zdąży dotrzeć sygnał o tym, że 
jesteś najedzona. To też ważny element diety rozdzielnej. 
3. Jedz regularnie. Nie opuszczaj żadnego posiłku. 
Powodem nadwagi często są zbyt długie przerwy w 
jedzeniu, co powoduje napady wilczego głodu. 
4. Dużo pij Co najmniej 1,5 – 2 litry płynów dziennie. 
Najlepiej, żeby to była niegazowana woda mineralna. 
5. Zachowaj umiar Ogranicz bardzo słone i słodkie 
potrawy. Jeśli masz ochotę na słodycze, zjedz trochę 
musli. 

Dieta rozdzielna - zalety i wady diety dr. Haya 

Oczyszczanie. Dieta rozdzielna pomaga pozbyć się z organizmu 
toksyn, dlatego poleca się ją zwłaszcza palaczom i osobom 
pijącym dużo kawy. 
+ Zastrzyk energii. Jadłospis gwarantuje dobre samopoczucie. 
+ "Podkręcenie" metabolizmu. Dieta przyspiesza przemianę 
materii. 
+ Dobroczynny wpływ na żołądek. Dzięki diecie rozdzielnej 
pozbędziesz się zgagi i nadkwasoty żołądka. 
+ Rozsądek. Chudnięcie nie jest gwałtowne i nie wiąże się z 
utratą mięśni. 

– Niewygoda. Trzeba pamiętać, jakich produktów nie wolno 
łączyć. To dość kłopotliwe, zwłaszcza gdy jesz na mieście. 
– Czasochłonność. Każdy kęs trzeba dokładnie żuć, nie można 
się spieszyć. 

– Senność. W trakcie diety nie wolno pić nie tylko kawy, ale 
nawet herbaty. Jeśli do tej pory piłaś dużo napojów z kofeiną, na 
początku możesz czuć się senna. 
– Dodatkowe wymagania. Dieta nie odchudzi, jeśli nie będziesz 
się więcej ruszać. Musisz regularnie maszerować lub ćwiczyć 
przez pół godziny dziennie. 

Dieta rozdzielna - przykładowy jadłospis 

Śniadanie: 
Możesz wybrać posiłek węglowodanowy, białkowy lub owocowy. 
węglowodanowy: kromka chleba razowego z plasterkiem sera 
camembert 
białkowy: jajko sadzone lub gotowane, pomidor 
owocowy: owoce sezonowe w dowolnej ilości 
Obiad: Musi być węglowodanowy lub białkowy: 
węglowodanowy: porcja warzyw i 50 g ryżu, makaronu lub 
ziemniaków 
białkowy: 100 g ryby lub mięsa z warzywami 
Podwieczorek: Owocowy lub warzywny 
Kolacja: Wyłącznie posiłek węglowodanowy 

Ważne wskazówki w diecie rozdzielnej 

* Na dietę rozdzielną przestawiaj się stopniowo, obserwuj 
swoje reakcje i nie zmuszaj się do niczego. 
* Codziennie rano na czczo wypijaj szklankę wody. Nie pij 
jednak w trakcie posiłków. 
* Od święta możesz pozwolić sobie na szklankę piwa (do 
posiłku węglowodanowego) lub wina (do dania 
białkowego). 
* Ogranicz jedzenie mięsa do 2–3 porcji tygodniowo. 
* Unikaj białej mąki, cukru i słodzików, suszonych roślin 
strączkowych, czarnej kawy, herbaty, kakao, mocnego 
alkoholu i gotowych dań. 
* Owoce jedz tylko rano. Jeśli będziesz miała na nie 
apetyt po obiedzie, zjedz banana.



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, dermo-kosmetyczne 

Monitoring przeprowadzanych kuracji 

Nauczanie: coaching/wykłady z zakresu 
nauk biologiczno-chemicznych (różne 
poziomy) 

Informacja dotycząca produktów i usług 
zdrowotnych. 

serdecznie zapraszamy!!!

www.kuplek.com

OREGAR, OLEJEK Z OREGANO 

Olejek z oregano jest naturalnym antyoksydantem, który 
neutralizuje wolne rodniki przez co zwiększa właściwości ochronne 
komórek, wzmacnia system odpornościowy organizmu. 


Składniki: oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olejek z dzikiego oregano (Origanum 
vulgare 20%). 
Stosowanie: 5 kropli na łyżeczkę oliwy lub soku 1- 3 razy dziennie przed jedzeniem. 

Korzyści ze stosowania: Doskonałe uzupełnia codzienną dietę, w 
okresie przesileń wiosenno-zimowych, w szczególności w 
sytuacjach zwiększonego narażenia na infekcje. Oregano wykazuje 
m.in. działanie przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, poprawia 
trawienie, łagodzi kaszel. Niektórzy przekonują nawet, że może 
zapobiegać schorzeniom cywilizacyjnym t.j. cukrzyca, choroby 
serca, nowotwory.  
Oregano, czyli lebiodka pospolita, to przyprawa, której właściwości  
docenili już starożytni Grecy. Przykładali oni liście tej rośliny, by 
złagodzić bóle mięśni. Z kolei Rzymianie stosowali je na ukąszenia 
skorpionów i pająków. Dawniej mężczyźni traktowali mieszankę z 
oregano i oliwy z oliwek jako sposób na porost włosów.  

To samo połączenie (oregano z oliwą) bywało uznawane za skuteczny środek na reumatyzm i 
zwichnięcia. Z kolei olejek z oregano był stosowany na wzmocnienie odporności. Obecnie 
oregano większe zastosowanie znalazło w kuchni niż w medycynie. Jednak współczesne 
badania wykazują, że oregano, a także olejek z oregano, posiada wiele właściwości leczniczych. 
Oregano było używane jako środek antyseptyczny, a także jako lek na żołądek, jelita i 
dolegliwości układu oddechowego. Działa odtruwająco, wiatropędnie, łagodzi rany, 
podrażnienia i choroby skóry. Wspiera walkę z kandydozą.

http://www.kuplek.com
http://www.kuplek.com


Gimnastyka na rozwijanie 7 czakr



  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?  
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno 

wszędzie - odparł mistrz.  
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna? 
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie 

tego, czego nie widzisz w sobie.

Anthony de Mello
hinduski jezuita
psychoterapeuta
mistyk
nauczyciel duchowy



Jedzie mężczyzna w tramwaju i myśli: 

- żona - zołza ! 

- przy jaciele - oszuści ! 

- szef - sadysta ! 

- praca - beznadziejna ! 

- życie - bezsensowne ! 

A Anioł za jego plecami zapisując to wszystko, myśli: “Ale dziwne 
życzenia, i to codziennie to samo… Ale cóż mogę zrobić - muszę je 
spełnić”. 

Pamiętaj: nasze myśli wibrują we wszechświecie i same się realizują. 
ZACZNIJ WIĘC MYŚLEĆ POZYTYWNIE. Bo to o czym myślisz - 
przyciągasz. 

autor nieznany



Uwaga! Pomóżmy zwierzakom przetrwać jesień! 
Czasami nie potrzeba naprawdę wiele - dokarmiajmy 
je, wystawmy miskę z wodą, jeśli widzicie, że gdzieś 
zamieszkały bezdomne koty czy psy - wyłóżmy karton, 
czasami to pomoże im przetrwać chłodne noce. To 
naprawdę mała pomoc, ale dla głodnych i 
zmarzniętych stworzeń jest to często ratunek.  
Zostawiajcie resztki lub wysypujcie karmę tam, gdzie 
widzicie zwierzaki. Pomagajmy, bo ponoć miarą 
człowieka jest to, ile potrafi dać z siebie istotom 
słabszym i potrzebującym… Dziękujemy !



FAKTY i MITY 
MIT: jedzenie produktów “light” o obniżonej zawartości tłuszczu przyspiesza odchudzanie 

FAKT: faktem jest, że są one smaczne, często niskokaloryczne i dają poczucie odchudzania się 
bez zbędnych wyrzeczeń. Jednak jeśli porównamy ilość kalorii znajdujących się w produkcie 
zwykłym i typu light, przekonamy się, że różnica jest tak naprawdę niewielka. Produktów light 
zjadamy więcej, dlatego mogą jedynie wspomagać odchudzanie ale nie leczyć otyłość. Są one 
także wskazane przy chorobach związanych z przemianą materii i układem krążenia. Nie 
powinniśmy się jednak nimi objadać bez ograniczeń, gdyż może się okazać, że w produkcie light 
jest znacznie więcej cukru lub zamiennych słodzików, które mogą spowodować tycie. Rada: 
czytaj etykiety. 

Beata Pawlikowska

www.facebook.com/BeataPawlikowska

R 
E 
K 
L 
A 
M 
A

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


WRÓŻBA Z KOŚCI  
NA ZDROWIE 

Kostki do gry mogą znakomicie służyć do 
przepowiadania przysz łości , a nawet 
podpowiadać co będzie się działo z naszym 
zdrowiem. A więc do dzieła: 

Do wykonania wróżby potrzebujesz 4 kostki 
do gry. W myślach skup się na pytaniu o swoje 
zdrowie np: “Na co w najbliższym czasie mam 
zwrócić uwagę jeśli chodzi o moje zdrowie?” 
Pomieszaj kostki w kubeczku i wyrzuć je na 
stół… Policz ile oczek wypadło i odczytaj obok 
wynik. To będzie dla Ciebie wskazówka, 
podpowiedź! 

4 - zmień dietę, oczyść organizm, zadbaj o spokój, wypoczynek; 
5 - chroń się przed chłodem, zadbaj o zatoki; 
6 - więcej się wysypiaj, a niebawem poczujesz się znacznie lepiej; 
7 - zapoznaj się z metodami relaksacji, bo stres jest powodem Twojego zmęczenia; 
8 - będziesz tryskać zdrowiem, ale odwiedź stomatologa; 
9 - zażywaj więcej ruchu, zadbaj o stan emocji, nerwów i serca; 
10 - zrób badania, a w szczególności cholesterolu we krwi; 
11 - niebawem postanowisz schudnąć i uda Ci się to; 
12 - zastosuj lekkostrawną dietę, zadbaj o system trawienia; 
13 - zadbaj o swoje płuca! 
14 - pamiętaj o systematycznych badaniach piersi i hormonów; 
15 - okulista rozwiąże Twoje problemy, zadbaj o swoje oczy; 
16 - zrób badania ginekologiczne; 
17 - ruszaj się więcej bo Twój kręgosłup zaczyna się tego domagać; 
18 - przebywaj częściej na świeżym powietrzu, ruszaj się częściej; 
19 - zadbaj o wątrobę, unikaj tłuszczy i smażonych potraw; 
20 - chroń gardło, zatoki, zadbaj o odporność; 
21 - na kłopoty z cerą zastosuj naturalne kosmetyki; 
22 - idź na basen, chodź na spacery, wtedy Twoje krążenie poprawi się; 
23 - pij ziółka, oczyść się i wycisz emocje; 
24 - zadbaj o regularny i spokojny sen’ 

Pamiętaj, że wszelkie wróżby są dobrą podpowiedzią, wskazówką czy z naszym 
organizmem jest wszystko w porządku, jednak to nie zwalnia Cię do wykonania 
odpowiednich badań, testów, czy wizyty kontrolnej u lekarza czy specjalisty. 



POLECENIA
F I L M Y    W A R T E

PREZENTUJĘ W TYM MIEJSCU DLA PAŃSTWA RECENZJE 
F I L M Ó W O Z A B A R W I E N I U E Z O T E R Y C Z N Y M , 
PSYCHOLOGICZNYM I DUCHOWYM, ALE NIE TYLKO.  
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

 WIEK ADALINE  
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline 
jako dwudziestokilkulatka ulega wypadkowi, na 
skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje 
się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z 
czasem przynosi dramatyczne konsekwencje. 
Adaline musi się ukrywać przed władzami, które 
chcą poddać ją eksperymentom. Wciąż podróżując, 
zmieniając tożsamość traci kontakt z najbliższymi, 
którzy starzeją się na jej oczach.  
Ta pełna przygód i dramatycznych wydarzeń 
podróż przez życie Adaline trwa przez niemal cały 
XX wiek. To życie jest interesujące, kolorowe, 
niezwykłe – ale także bardzo samotne. Pewnego 
dnia Adaline znajduje miłość, dla której warto 
wyrzec się nawet nieśmiertelności. Ale czy to 
możliwe? 

Myślę, że ten film powinien obejrzeć każdy… 
ponieważ wzrusza i pokazuje to, co naprawdę 
w naszym w życiu jest najważniejsze... Piękny 

film, w równie dobrej obsadzie aktorskiej . 
Godny polecenia, porusza i daje do myślenia. 
Bardzo dobre dialogi. Poza nimi bardzo ładne 
efekty dźwiękowe i wizualne - wiele epok w 

jednym filmie. Naprawdę warto zobaczyć !!!  
	 	 	 	 	 	 	 	                

Polecam!

Znasz ciekawy film związany 
z tematyką duchowości, 
p s y c h o l o g i i c z y z 
pogranicza magii… Napisz i 
podpowiedz nam! Dziękujemy!



Aryan Goehling

zapisy: ogrodnadziei@gmail.com

mailto:ogrodnadziei@gmail.com
mailto:ogrodnadziei@gmail.com

