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Złota myśl: “Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać....”

Spotykamy się już w ostatnim miesiącu w tym roku - w grudniu, czyli 
miesiącu świąt… Żegnamy w nim stary rok i z nadzieją patrzymy w 
przyszłość… Dla wielu z nas jest to taka pora wytchnienia, ale również 
przygotowań, bo myślimy już o nadchodzących świętach, naszych bliski-
ch, robimy plany na nowy rok…
Dla mnie to czas “porządkowania” wszystkiego, zawsze staram się upo-
rządkować nie tylko swój dom, przestrzeń wokół siebie czy myśli-ener-
gie, ale stosunki z ludźmi…! 
W ciągu roku mijamy się, bardzo często nie rozumiemy, czasami nie od-
zywamy się do kogoś z jakiegoś powodu - myślę, że grudzień to dobry 
czas na wyjaśnienia, rozmowy, pogodzenie się… Nie jest dobrze, kiedy 
jakieś waśnie, żale i smutki przechodzą na Nowy Rok. To takie “śmieci”, 
które “upchane do szuflady”, mogą przysporzyć nam niepotrzebnego 
napięcia, pogorszyć relacje i popsuć humor. Dlatego pogódźmy się na 
święta, zróbmy coś na zgodę, wyciągnijmy rękę do innych, właśnie po to 
aby mieć lekkie serce, spokój w myślach i uśmiech na twarzy przez cały 
następny rok :) Tego sobie i  Wam życzę w grudniu i na święta. 

Wstęp

Wanda Leonarda  Prager 
redaktor naczelna



Świąt wypełnionych radością i miłością,  
niosących spokój i odpoczynek oraz 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,  
pełnego optymizmu, nadziei, wiary, szczęścia  

i powodzenia w każdej dziedzinie życia 

życzy  REDAKCJA 

Ezo Biuletynu OGRODU NADZIEI :)



Z pamiętnika jasnowidza…   Niespodziewana podróż…
Pani Marianna jest 
moją k l ientką od 
d a w n a … Z a w s z e 
przychodziła z tym 
samym odwiecznym 

pytaniem: “Kiedy bę-
dzie lepiej…? Czy podoła finansowo…? Czy 
jej życie się polepszy?” 

Pani Marianna była w toksycznym związku, 
gdyż jej mąż nadużywał alkoholu, awantu-
rował się, w niczym jej nie pomagał. Ona 
sama emerytowana nauczycielka wpadła w 
pułapkę kredytów i pożyczek. Tak mijały 
lata, łatając jedną dziurę, tworząc następną, 
a ona sama czekając na jakiś “cud” przy-
chodziła po pocieszenie, radę…  

Pewnego razu karty przepowiedziały jej 
pracę, podróż za granicę i wyniku szeregu 
zbiegów okoliczności  i nerwów zdobędzie 
pieniądze i będzie niezwykle zadowolona.  

Minęło kilka miesięcy, a Pani Marianna 
wpadła na karty, niezwykle rozpromieniona 
i wyraźnie z czegoś zadowolona. Od razu 
wyznała: po wizycie u Pana poczułam po-
trzebę udania się do kościoła. Gdy tak sie-
działam, nie czując celu, rozpoznałam swoją 
dawno uczennicę kilka rzędów przede mną. 
Siedziała pod obrazem św. Tadeusza Judy. 
Miła pogawędka, przerodziła się w szczere 
wyznania, takie o życiu, problemach i zwie-
rzenia Pani Marianny. Była uczennica po-

stanowiła je pomóc, ale dopiero za 2 - 3 mie-
siące. Pani Marianna wracając do domu 
wróciła myślami do problemów, które tam 
zastała, zapomniała o wszystkim i pokładała 
tylko nadzieję, że wróżba “mówi” prawdę.  

Za dwa dni - kontynuowała - otrzymałam 
telefon od uczennicy, że za dwa dni ma być 
gotowa do podróży! Nie wiele myśląc zgodzi-
ła się i po dwóch dniach znalazła się na 
dworcu autobusowym w… Niemczech! 

Sama, niepewna swojego losu i możliwości 
czekała, ąż ktoś się po nią pojawi… Tak cze-
kała 5 godzin bez skutku i możliwości skon-
taktowania się z kimkolwiek, bo telefon po-
siadała - ale stacjonarny w domu.  

Gdy już była zła na cały świat, własną głupo-
tę, postanowiła dalej czekać… następne dwie 
godziny były dla niej jak zły los… W myślach 
zaczęła przeklinać, gdy nagle postanowiła 
kupić coś do picia. W sklepiku przy dworcu, 
usłyszała, że ktoś mówi po polsku… Był to 
mężczyzna, który po chwili widząc ją zaga-
dał, że bardzo przypomina mu jego żonę, i 
że… jest w stanie zawieźć ją gdzie tylko ze-
chce.  

Rada, nie rada wyjaśniła mu, że musi wrócić 
do Polski, bo nikt jej nie odebrał z dworca, i 
musi następnym autobusem wrócić do Pol-
ski… Mężczyzna słysząc to, zabrał ją do sa-
mochodu, mówiąc, że nie ma się czym mar-

twić… i zawiózł ją… do pewnego domu, do 
schorowanej kobiety i powiedział, że tu bę-
dzie jej dobrze. Sam odjechał, bo mieszkał 
trzy domy dalej….  

Starsza Pani okazała się miłą, schorowaną 
byłą doktor, która szukała nie tylko pomoc-
nej dłoni, ale kogoś z kim będzie mogła spę-
dzić czas…  

Tym samym Pani Marianna odkryła sobie 
dar współczucia, poczuła się pomocna, a fi-
nanse zaoferowane przez pracodawczynię 
pozwalały jej poprawić swoją sytuację, nie-
bawem mogłaby wyjść z długów… i zyskać 
spokój.  

Po 4 miesiącach wróciła do Polski, spłaciła 
kredyty (bo starsza Pani pożyczyła jej na 
ten cel, bo tak się zaprzyjaźniły). 

Do mnie przyszła podziękować za wróżbę 
poprzednia, a na tej chciała jedynie dopytać, 
czy praca za granicą szybko się nie skończy 
i czy podoła obowiązkom, bo nie zna języka. 

Oczywiście karty wróżyły pomyślny rozwój 
wypadków, a historia Pani Marianny udo-
wadnia, że warto mieć nadzieję i jeśli poja-
wia się okazja - ryzykować! Czasami świa-
tełko w tunelu pojawia się tam, gdzie się go 
nie spodziewamy.  
                                Imiona zostały zmienione.
	 	 	       Aryan Goehling



 

Prezentuję tutaj 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 - CYKL NATURA LECZY ZIOŁA NA POROST WŁOSÓW 
Jeśli masz problem z wypadającymi włosami, 
albo są kruche i łamliwe, zastosuj płukanki lub 
odżywki z poniższych ziół lub roślin:  

LIŚĆ LAUROWY 
POKRZYWA 
ŻÓŁTKO JAJA 

KEFIR 
DZIURAWIEC 

TRAWA CYTRYNOWA 
MIĘTA PIEPRZOWA 

ROZMARYN 
TYMIANEK 

MAJERANEK 
LAWENDA 

OLEJ KOKOSOWY 
BIOTYNA 

ALOES 
ŻEŃ-SZEŃ

CHRZAN NA PRZEZIĘBIENIE  

Utarty i zmieszany pół na pół z naturalny 
miodem jest doskona łym środkiem 
stosowanym przy przeziębieniach, zwłaszcza 
tych z chrypką i kaszlem. Dodatkowo 
znakomicie likwiduje kaszel, ból głowy i 
odtruwa. 1 łyżeczkę specyfiku należy zażywać 
co dwie trzy godziny. 

OGÓREK DLA ZDROWIA  

Świeża sałatka z ogórków lub sam obrany cienko 
ze skórki ogórek znakomicie gasi pragnienie, 
oczyszcza nerki, działa uspokajająco, jak i jest 
pomocny w objawach gorączkowych, gdyż 
wzmaga potliwość skóry oraz czynności płuc.  
Natomiast ogórki kiszone dzięki zawartości 
kwasu mlekowego ułatwiają trawienie, 
r o z g r z e w a j ą c i a ł o , 
przeciwdziałają wzdęciom,  
wspomagają florę bakteryjną 
jelita i podnoszą odporność 
d z ięk i d u że j z a w a r t ośc i 
witaminy C. Jedz codziennie 
koszonego ogórka dla zdrowia. 



ACH TA ZGAGA 
Z powodu zgagi cierpi już 10% populacji i jej przyczyn jest coraz 
więcej. Najczęściej zgaga objawia się pieczeniem w przełyku i jest 
najczęściej konsekwencją refluksu żołądkowo - przełykowego. Każde 
pożywienie trafia do naszego żołądka i poddawane jest trawieniu - czyli 
działaniu soków trawiennych.  
Jeśli nasz dolny zwieracz przełyku jest niesprawny - może pojawić się 
zgaga. Może ona pojawić się też, gdy nie dostarczamy posiłku na 
odpowiedni czas - czyli głodujemy! Soki trawienne przy nadkwasocie nie 
mają czego trawić, zbierają się i trawią śluzówkę żołądka, przełyku. 
Często treść pokarmowa zostaje zarzucona z powrotem, wtedy “ulewa” 
nam się… co jest powodem dodatkowych dolegliwości, i odczuć  
Czasami zgaga może pojawić się po czymś smażonym, kwaśnym czy 
słonym. Najczęściej jednak zgaga pojawia się po tłustym jedzeniu. 
Dlatego przy tej przykrej dolegliwości trzeba dbać o dietę: mniej tłusto i 
obficie. Najlepiej unikać białego pieczywa, mleka, napojów gazowanych, 
mięty, surowych warzyw, owoców cytrusowych jak również kawy i 
herbaty, bo te produkty zwiększają wydzielanie kwasów.  
Jak można sobie pomóc: 

- zioła: zmiel majeranek, tymianek, kminek i jałowiec i zażywaj 1 
łyżeczkę przed jedzeniem popijając szklanką wody. Dodawaj te 
przyprawy do posiłków np. zup. mięs, makaronów.  

- na czczo jedz pół szklanki kisieli z siemienia lnianego, działa 
osłonowo: 1 łyżkę siemienia wrzuć na pół szklanki wrzątku, wymieszaj, 

przykryj i odstaw do naciągnięcia. Wypij kisiel wraz z 
ziarenkami.  

- jedz systematycznie, najlepiej 5 lekkich 
posiłków co 3-4 godziny. Popijaj dopiero 1 godzinę 
po jedzeniu, by nie rozcieńczać soków trawiennych.  

- pij drożdże: 1 łyżkę drożdży gotuj w 1/2 szklance 
wody (chodzi o to by drożdże przestały rosnąć). Pij 2 miesiące. 

- unikaj stresu, a jeśli to nie wychodzi zażywaj po jedzeniu: Sylvit, 2 
razy dziennie, Boldaloin - 2 razy dziennie 2 tabletki. Możesz pić melisę 
2 razy dziennie i przyjmuj napar z dziurawca, najlepiej przed 
zaśnięciem. 

- homeopatia: GASTRICUMEEL, DUODENOHEEL i LYMPHOMYOSOT - 3 
razy dziennie zażywaj po tabletce każdego leku pod język. Wkrótce 
powinna nastąpić poprawa.  

- olej lniany - na czczo zażyj łyżkę oleju i tyle samo soku z cytryny. 
- Citrosept (wyciąg z pestek grejfruta) - zażywaj co jakiś czas, daje 

dobre rezultaty. 
- wskazane jest, aby jeść kiszonki, jogurt, produkty zasadowe, 

czyli takie, które neutralizują kwasy żołądkowe.  
- pij wodę z cytryną, najlepiej wrzątek na czczo z wyciśniętą połową 

cytryny. 
- jeśli naturalne sposoby nie pomagają zgłoś się do lekarza, bo zgaga 

może być powodem wielu innych dolegliwości takich jak wrzody 
żołądka, nadkwasoty, refluksu i wielu innych…  

znaleziono w sieci: Dr Górnicka



 

MIESZANKI NA NOWOTWORY 
ELIGIUSZA KOZŁOWSKIEGO  

Ś.P. ZIELARZ Z OLSZTYNA 
Zioła mieszamy w równych częściach, zaparzamy 1 łyżkę i pijemy rano i wieczorem 
przez miesiąc. Dobre rezultaty przynosi picie mieszanek po kolei, czyli pierwszy 
miesiąc mieszanka nr 1, kolejny miesiąc mieszanka nr 2 i potem ostatnia…  

 
MIESZANKA 1:  

kora wierzby, ziele jemioły, liść brzozy, liść jagody czarnej, ziele pokrzywy, kłącze 
perzu, kwiat nagietka, korzeń omanu, liść mięty wodnej, korzeń kozłka (waleriany), 

korzeń arcydzięgla, ziele fiołka trójbarwnego. 

 
MIESZANKA 2:  

ziele rdestu ptasiego, ziele skrzypu polnego, kora wierzby, ziele jemioły, liść 
brzozy, liść czarnej jagody, ziele pokrzywy, korzeń omanu, kłącze perzu, ziele 

dziurawca, korzeń pokrzywy, ziele fiołka trójbarwnego. 

MIESZANKA 3: 

Składniki te same z w zestawie 1 i 2, ale dodajemy: szyszki chmielu, liście maliny. 

Gotowe mieszanki można znaleźć na rynku, najlepiej jest szukać ich w sklepach 
zielarskich lub w internecie. Jednak mieszanka wykonana przez siebie, daje 
gwarancję, że zioła użyte do niej są dobrego gatunku, jak również, ważne jest to, że 
każde zioło faktycznie znalazło się w mieszance. :)

MLEKO  
NA BEZSENNOŚĆ 

MLEKO - często słyszymy o tym, że wypite 
wieczorem, pomaga przy bezsenności, czy w 
trudnościach w zasypianiu, jednak sekretem jest to: 
- że trzeba je wypić ciepłe ! 
- najlepiej wypić je tuż przed zaśnięciem ! 
- należy dodać do niego odrobinę miodu, cynamonu lub 

szczyptę kurkumy ! 
- najlepsze jest mleko z dodatkiem odrobiny kakao, lub 

gorzkiej czekolady… kakao ma dużo magnezu, który 
koi nerwy, wycisza… ! 

Mleko również świetnie działa, gdy dodamy do niego 
odrobinę masła lub tłuszczu kokosowego, ale nie 
każdy preferuje taki smak, a szkoda, bo działa 
świetnie !



k i l k a    s p o s o b ó w    n a    o d p o r n o ś ć

KIT PSZCZELI 
Rozpuszczamy w spirytusie w stosunku 1:1 (np. 10 dkg spirytusu i 10 dkg 
kitu), należy pić 2 razy dziennie najlepiej na cukier po 5 do 30 kropli jednora-
zowo. Osadzająca się na dnie zawiesina  jest doskonałym antidotum na pro-
blemy skórne (nawet raka skóry), hemoroidy, egzemy, grzybice, łuszczyce. nie-
które nadżerki. Należy nią smarować miejsca zmieniona chorobowo.  

SOK Z KAPUSTY KISZONEJ 
Do picia nadaje się jedynie kapusta przyrządzona domowymi metodami bez 
dodatków sztucznych substancji i chemicznych. Najlepiej wypijać 1 szklankę 
soku dziennie. Jednak kuracja nie jest zalecana dla osób z chorą wątrobą i 
kamieniami w woreczku żółciowym. Kuracja oczyszcza organizm i niekiedy ma 
działanie przeczyszczające.  

SOK Z ALOESU 
Przygotować należy mieszankę aloesu, miodu, wina. Pijemy 2 razy dziennie 
łyżeczkami po 50 g jednorazowo. 

OTRĘBY PSZENNE 
Gotowane i zaparzane wypijamy 3 razy dziennie po 1 szklance. 

NAFTA KOSMETYCZNA APTECZNA 
Wypijamy 30 kropli raz dziennie, lub 15 kropli 2 razy dziennie. 

NALEWKA BURSZTYNOWA 
Nieoszlifowany bursztyn zalewamy spirytusem tylko do wysokości bursztynu. 
Stawiamy na conajmniej dwa tygodnie codziennie potrząsamy. Po tym czasie 
dodajemy kilka kropel do wody, kawy, herbaty, wody z miodem. Nalewkę mo-
żemy zalać trzykrotnie. Polecana kuracja korzystna jest również przy nowotwo-
rach. Likwiduje robaki, bakterie odporne na antybiotyki. Stosujemy 3 razy 
dziennie po 30 kropli.  

Uwaga! Przy powyższych sposobach należy sprawdzić, czy nasz organizm nie jest 
uczulony na któryś ze sposobów. Wystarczy posmarować małą powierzchnię skóry i 
sprawdzić czy wystąpiła reakcja alergiczna.



 

MIĘŚNIAKI MACICY 
Bardzo skuteczna jest metoda Marii Treben, dlatego war-
ta jest zastosowania, gdy przykre odczucia tej dolegliwości 
zaczynają nam dokuczać. Poleca one półkąpiele w kr-
wawniku. Najlepiej jest je robić codziennie przez dłuższy 
okres czasu, najlepiej do czasu, aż podczas badań lekarski-
ch lekarz nie stwierdzi poprawy. sposób ten bardzo wielu 
kobietom pomógł całkowicie pozbyć się mięśniaków. 
Weź: 100 g krwawnika (całe ziele), zalej zimną wodą i 
pozostaw na noc. Rano ogrzej na mały, ogniu doprowa-
dzając do wrzenia i dodaj napar do wody w wannie. Kąpiel 
powinna trwać 20 minut. Woda w wannie powinna sięgać 
ponad nerki. Do wanny można dodać 10 kropli olejku pich-
towego lub rozmarynowego. 

Do szklanki wsyp płaską łyżkę pokrojonego tymianku, 
zalej wrzątkiem, odstaw pod przykryciem na 20 minut. 
Pij taki napar trzy razy dziennie po pół szklanki po po-
siłkach. Napar tymiankowy zapobiega nadmiernej 
fermentacji jelitowej, a co za tym idzie zapobiega 
wzdęciom i niestrawności. Działa wzmacniająco na 
odporność, działa rozkurczowo i antybakteryjnie. 

DENTOSEPT  
płyn do płukania ust 

Działanie: przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze. 
Wskazania: zapalenie dziąseł i jamy 
ustnej różnego pochodzenia (w tym 
bakteryjne i wywołane toksynami), 
zapalenie przyzębia (parodontoza), 
n i e ż y t o w e z a p a l e n i e j ę z y k a ; 
pomocniczo w grzybicach jamy ustnej. 
Skład: wyciąg z kory dębu, wyciąg z 
kwiatu rumianku, wyciąg z kłącza 
tataraku, wyciąg z liścia szałwii, wyciąg 
z ziela arniki, wyciąg z ziela mięty 
pieprzowej, wyciąg z ziela tymianku. 
Dostępny w aptekach.

LEKI Z ZIOŁOWEJ APTEKI

URYNA NA STŁUCZENIA I BÓLE 
Uryna jest świetnym remedium na bóle stawowe i 
stłuczenia i to fakt, sprawdzony przez wielu moich 
znajomych. Wystarczy na 
bolące miejsca robić kompresy, 
najlepiej na noc. Namocz gazę, 
przyłóż na bolące miejsce i 
zawiń niezbyt ciasno bandażem 
elastycznym. Opuchlizna i 
zaczerwienienie zejdzie, a ból 
znacznie zmniejszy się !

NAPAR Z TYMIANKU NA NIESTRAWNOŚĆ



 

 ZDROWIE   ZAKLĘTE   W   NALEWKACH, WINKACH  I  POPITKACH

LIKIER MEKSYKAŃSKI 
1 litr 45% wódki wlej do gąsiorka, wciśnij sok z 2 
cytryn. Wrzuć laskę wanilii. Zamknij szczelnie i 
pozostaw na 8 dni. Po tym czasie nalewkę zlej przez 
bibułkę filtracyjną. Zrób syrop: 3/4 kg cukru i 1/4 litra 
wody, wymieszaj z nalewką. Rozlej do butelek i 
zakorkuj. Odstaw na 3 tygodnie. 

Likier pomocny na polepszenie trawienia , 
pobudzenie pracy wątroby, wzmacnia odporność. 
dobry, gdy łapie nas przeziębienie. Stosujemy mały 
kieliszek.  

IMBIRÓWKA ROZGRZEWAJĄCA 
Nalewka znakomicie rozgrzewa, likwiduje bóle głowy, poprawia trawienie… i nastrój. Ma właściwości 
przeciwmażdżycowe, obniża ciśnienie. Pokrój drobno 10 dkg świeżego korzenia imbiru, dodaj pokrojone, 
obrane 2 dorodne cytryny. Włóż imbir i cytrynę do gąsiorka, dodaj 3 łyżki dobrego naturalnego miodu, 10 
dkg brązowego cukru, wlej 3/4 litra 45% wódki. Postaw w ciemnym miejscu na dwa miesiące. Po tym 
czasie nalewkę należy przefiltrować i rozlać do butelek, dobrze zakorkować. Odstawić w ciemne, chłodne 
miejsce na miesiąc. Dawkowanie: pijemy mały kieliszek gdy czujemy dreszcze i brak energii :) Odrobinę 
nalewki można dodać do kawy lub herbaty. Tak samo działa syrop imbirowy: pokrojony lub starty imbir zasyp 
cukrem i odrobiną miodu, włóż do lodówki i codziennie potrząsaj. Dodawaj do wrzącej wody i pij gorące…



 - 1 mała rzodkiewka 
- 1 cm świeżego korzenia imbiru 
- 1 ząbek czosnku (lub 1/2 małej fioletowej cebuli) 
- 1/4 świeżego ananasa  
- 1 marchew 
- 1 pomarańcza 
- 1 grejpfrut 

Wszystkie składniki umyj, obierz i posiekaj, przepuść przez 
wyciskarkę lub sokowirówkę. Wypijaj pół litra soku dziennie. 
Można go rozcieńczyć ciepłą herbatą cytrynową lub 
imbirową. 

Rzodkiewka, czosnek, cebula i imbir to naturalne 
antybiotyki, które pomagają zmniejszyć infekcje, a także 
eliminować śluz z przewodów nosowych. 

Marchew zawiera beta-
karoten, który lecz błony 
śluzowe. 

Ananas i cytrusy mają 
w ł a ś c i w o ś c i 
p r z e c i w z a p a l n e i 
zawiera ją natura lne 
enzymy, które pomagają 
roz łożyć gęsty ś luz . 
Wzmacniają organizm.

PĘKAJĄCE STOPY 
Weź d o r o d n e j a b łko , 
pokrój w kostkę, ugotuj w 
niewielkiej ilości mleka 
do wytworzenia się papki. 
L e t n i ą n a ł ó ż n a 
z m i e n i o n e l u b 
problematyczne miejsca, 
całość nakryj chusteczką 
lub gazą i pozostaw na 30 minut. Zmyj letnią 
wodą i posmaruj tłustym kremem np. Nivea, 
glicerynowym lub olejem kokosowym. 

SOK OCZYSZCZAJĄCY ZATOKI



 

NA PRZEJEDZENIE… 
Kuchenne przyprawy pobudzają trawienie i zapobiegają 
wzdęciom. Wypróbuj poniższe sposoby, a poczujesz ulgę: 
Majeranek, kminek, koper - czasami wystarczy przed 
jedzeniem 1 łyżeczka majeranku, zmielonych nasion kminku 
lub kopru i popijamy przegotowaną wodą. 
Kleik z siemienia lnianego - łyżkę siemienia zalej szklanką 
wrzątku, wymieszaj i odstaw na 15 minut. Siemię lniane 
pobudza jelita do pracy i łagodzi zgagę. 
Mięta pieprzowa - ułatwia trawienie, pobudza wydzielanie 
soków żołądkowych, przynosi ulgę przy wzdęciach, działa 
żółciopędnie. 
Woda gazowana z octem jabłkowym/sokiem z cytryny - 
wspomaga układ pokarmowy podczas trawienia tłustych i 
kalorycznych posiłków. Odtruwa. 
Lawenda lekarska - działa kojąco na układ trawienny, 
łagodzi niestrawność, wzdęcia, nudności a także wzmacnia 
apetyt. 
Rumianek - napar z ziela reguluje procesy trawienne, 
pomaga przy wzdęciach, stanach zapalnych woreczka 
żółciowego i wątroby. 
Rozmaryn - herbatka koi układ pokarmowy, poprawia 
trawienie i łagodzi bóle jelit i żołądka. 
Bazylia - przyspiesza trawienie i działa rozkurczowo, 
przynosi ulgę przy wzdęciach, wymiotach i nudnościach. 
Imbir - kilka plasterków świeżego imbiru zalej wrzątkiem i pij 
gorący napar przy przejedzeniu, wzdęciach i nudnościach.

WINKO CZOSNKOWE NA PRZEZIEBIENIE  
26 ząbków czosnku, 3 cytryny, 1 litr wody 

Czosnek zmiel najlepiej przez maszynkę, 
dodaj sok z cytryny i zalej przegotowaną, 
zimną wodą. Po odstaniu napój jest gotowy 
do stosowania. Najlepiej stosować mały 
kieliszeczek 2 razy dziennie.  



 

Woda z cytryną dla zdrowia ! 
Rano i wieczorem warto pić gorącą wodę z dodatkiem cytryny, 
gdyż płynie prosto do przewodu pokarmowego i wypłukuje śluz 
powstały poprzedniego dnia. Rano rozgrzewa organizm, pobudza 
organy wewnętrzne. Woda taka pita wieczorem pomaga w 
trawieniu i oczyszczeniu organizmu.  

- pobudza i jest o wiele zdrowsza od kawy 
- zmniejsza gorączkę 
- łagodzi ból zębów i wybiela je 
- leczy infekcje gardła 
- oczyszcza krew 
- ułatwia oddychanie 
- nawadnia i dotlenia ciało 
- zmniejsza zmarszczki i przebarwienia 
- nadaje blask włosom/jako płukanka 
- wzmacnia system immunologiczny 
- jest moczopędna i oczyszcza nerki 
- równoważy PH organizmu 
- wspomaga trawienie 
- wspomaga pracę wątroby 
- oczyszcza organizm 
- wpływa na zdrowie i wygląd skóry 
- pomaga w odchudzaniu 

…więc pijmy gorącą wodę dla zdrowia…

CUKIERKI MIODOWO- IMBIROWE NA BÓL GARDŁA  

300 ml wody, 1 szklanka brązowego cukru, 1/2 
szklanki korzenia imbiru, sok z połówki cytryny, 1 

łyżka miodu, cukier puder do posypania 
Zagotuj wodę i wsyp pokrojony imbir, gotuj wszystko 
jeszcze 10 minut. Wlej sok z cytryny, dodaj cukier i 
miód. Doprowadź do wrzenia, uważaj, by nie 
wykipiało, nie mieszaj. Zrób kleksy z masy najlepiej 
na papierze posypanym cukrem pudrem. Zostaw 
drażetki do zastygnięcia. Posyp cukrem pudrem. 
Cukierki mają datę przydatności przez miesiąc.  

ZIMOWE OCZYSZCZANIE ORGANIZMU 
Ta receptura pomaga oczyścić organizm z toksyn 
zwłaszcza z jelit, wątroby i nerek. Weź 1 kg 
rodzynek bez pestek. Umyj je pod bieżącą wodą. 
Pokrój w plasterki 1 kg niezbyt grubej marchwi, 
przełóż ją do emaliowanego rondla, dodaj rodzynki, 
zalej 2,5 litra przegotowanej wody. Gotuj na 
wolnym ogniu pod przykryciem przez 1,5 godziny, 
od czasu do czasu mieszając. Kiedy wywar 
przestygnie, przecedzić przez sito i lekko odciśnij. 
Przechowuj w lodówce. Pij na noc w ciepłej postaci 
po 1/2 szklanki, minimum 3 godziny po jedzeniu 
raz na dobę . Kuracja trwa 14 dni. Efekt 
oczyszczenia zauważa się po zabarwieniu kału. 
Oczyszczanie przeprowadzamy jeszcze na wiosnę. 



PROSTE MASECZKI
Cera sucha, łuszcząca się - kilka umytych 
winogron rozgnieć widelcem, nałóż na twa-
rz i szyję na 15 minut. Zmyj ciepłą wodą i 
posmaruj twarz tłustym kremem. 

Cera tłusta - obierz dojrzałe kiwi, zmiksuj i 
dodaj 3 łyżki serka homogenizowanego. 
Nałóż na twarz na 10 minut. Zmyj letnią 
wodą.  

Cera naczynkowa - zaparz napar z kwiatów nagietka, rumianku, ziela 
kasztanowca i skrzypu polnego. Po naciągnięciu odcedź napar i 
zmieszaj go z kilkoma łyżkami mąki ziemniaczanej. Nałóż na twarz i 
dekolt na 15 minut, zmyj ciepłą wodą. 

Cera zmęczona - nałóż na twarz mieszaninę jogurtu i miodu 1:1, naj-
lepiej na 15 minut. Zmyj i twarz posmaruj olejem migdałowym, lub z 
oliwek. 

Cera trądzikowa - posiekaj 1/2 pęczka natki pietruszki i wymieszaj 
na gęstą masę z serkiem homogenizowanym oraz 1 łyżką oleju sło-
necznikowego. Nałóż na 10 minut, zmyj wodą i przemyj twarz toni-
kiem. 

Cera ze zmarszczkami - liście selera poszatkuj i wymieszaj w twaroż-
kiem ja jednolitą masę. Nałóż na twarz, szyję i dekolt na 20 minut.

MIESZANKA  
GORĄCZKĘ I GRYPĘ 

O. CZ. KLIMUSZKI 

Przygotuj mieszankę z następujących ziół,  
weź po 50 g: 
- kwiatu czarnego bzu 
- kwiatostanu lipy 
- kwiatu słonecznika 
- kwiatu wiązówki 
- liści mącznicy 
- korzenia arcydzięgla 
- korzenia lubczyku 
- owocu maliny 
- owocu głogu 
Składniki wymieszaj, czubatą łyżkę mieszanki 
zalej szklanką wrzątku, przykryj i ostaw do na-
ciągnięcia na 3 godziny. Przecedź, lekko pod-
grzej i pij 3 razy dziennie przed posiłkiem.



 

HERBATKA NA MIGRENĘ  
Po 50 g: kwiatów lawendy, kwiat pierwiosnku, kwiatostan lipy, 
koszyczki rumianku, szyszki chmielu, ziele dziurawca, ziele 
serdecznika, liść melisy, liść mięty, ziele nostrzyku, ziele 
jemioły, korzeń kozłka. 
Wsyp do szklanki jedną łyżkę mieszanki, zalać wrzątkiem, 
odstawić na 40 minut. Pić dwa, trzy razy dziennie po 2/3 
szklanki, pół godziny przed posiłkami. 

OCZYSZCZANIE WĄTROBY  

ODWAREM Z OSTROPESTU   
1 łyżeczkę rozgniecionych nasion ostropestu zalej 1 szklanką 
gorącej wody i powoli doprowadź do wrzenia. Gotuj pod 
przykryciem na wolnym ogniu 5 - 6 minut. Odstaw na 15 minut i 
przecedź. Pij 2 razy dziennie 1/2 szklanki naparu po jedzeniu. 

ULGA W 
HEMOROIDACH   

Polecam sposób związane z 
nagrzewan iem hemoro idów, 

sposób jest prosty, potrzebujemy duży garnek z drewnianą 
pokrywką z otworem. Można zrobić przykrywkę ze sklejki. 
wlewamy do garnka 2 litry mleka  naturalnego krowiego (ale 

nie kupnego), dodajemy 4 główki oczyszczonej cebuli. 
Wszystko gotujemy przez pół godziny.  
6 godzin przed zrobieniem kuracji, trzeba zażyć jakiś łagodny 
środek przeczyszczający, a przed samym zabiegiem należy 
posmarować odbyt wazeliną, aby nie nastąpiło podrażnienie. 
Następnie nagrzewamy delikatnie odbyt parą wydobywającą 
się z otworu. Trzeba to robić delikatnie i z wyczuciem, by nie 
oparzyć się. Chodzi o wygrzewanie, trzeba wsłuchać się w 
organizm. Stosuj zabieg 1 raz na 3 dni, do ustąpienia 
przykrych objawów. 



 
DOMOWY SYROP 

CYTRYNOWO - IMBIROWY  
D o m o w y t r a d y c y j n y s y r o p n a 
przeziębienie na bazie cytryny i imbiru. 
Zaczynamy od wyciśnięcia soku z 
cytryny, w tym celu kroimy nasze cytryny 
na połówki i wyciskamy z nich sok na 
szklanki.  

Imbir obieramy i kroimy go w cienkie nie duże plastry . Sok z cytryny 
przelewamy prze sitko do słoika następnie dodajemy wcześniej 
przygotowany imbir oraz dwie łyżki stołowe miodu . Całość zalewamy 100 ml 
ciepłej przegotowanej wody. Słoik zakręcamy i po ostygnięciu odstawiamy do 
lodówki . Można dodawać do herbaty po 24h.

CYTRYNA DO HERBATKI  
Z MIODEM I IMBIREM 

Dwa kilogramy cytryn z cienką skórką namocz w lodowatej wodzie i odstaw w 
chłodne miejsce. Po dobie cytryny wyszoruj ostrą stroną gąbki, zalej świeżą 
wodą i gotuj przez 10 minut na maleńkim palniku. Wodę odlej, a cytryny 
przepłucz.  

Odetnij twarde „dzióbki” i przez ten otwór, wyduś miękką zawartość środków 
do dużej miseczki. Sok przecedź przez sitko. Lepiej go nie przecierać, bo błonki 
sprawią, że będzie gorzkawy. 

Skórki rozetnij i rozłóż jak płachty na desce. Nożem oskrob biały miąższ, aż do 
żółtej części skórki, którą następnie pokrój w drobną kostkę, wrzuć na głęboką 
patelnię. Dosyp dwie szklanki cukru i łyżkę stołową miodu oraz połowę soku. Na 
wolnym ogniu podgotuj 20 minut i zostaw do ostygnięcia.  

Następnie znów rozgrzej i na małym ogniu 20 minut z kolejną łyżką miodu, 
kolejne chłodzenie. I trzeci raz ostatnie 20 minut, znów łyżka miodu. Po trzecim 
razie skórka zrobi się przezroczysta. Dodaj płaską łyżeczkę imbiru (lepiej 
najpierw dodać jeszcze mniej, a potem ewentualnie uzupełnić). Dolej resztę 
soku, doprowadź do wrzenia i wyłącz palnik. 

Do wyparzonych uprzednio słoiczków 200 ml, nalej 
wrzącej konfitury. Słoiczki zakręć i dalej do garnka, 
by sterylizować pięć minut. Chodzi tylko o to, by w 
słoiku powstało podciśnienie, a zakrętka przywarła.  

Po obgotowaniu szklane pojemniki ustaw 
wieczkiem w dół. Po ostygnięciu konfitura z cytryn 
do herbatki z miodem i imbirem jest gotowa.

DOMOWE SYROPY NA PRZEZIĘBIENIE I KASZEL

SYROP Z TYMIANKU 
Wypełnij litrowy słoik liśćmi tymianku do 1/3 jego wysokości. Zagotuj litr wody i 
wymieszaj z 0,5 kg cukru. Następnie zalej wodą z cukrem tymianek i wymieszaj. Zamknij 
słoik i odstaw do na 2 dni w suche i chodne miejsce. Po tym czasie przecedź syrop przez 
sito i przelej do buteleczek. Syrop można spożywać po 1 łyżce 2-3 razy dziennie.

SYROP GOŹDZIKOWY 
Do małego słoiczka miodu (około 125 ml) wrzuć 6 goździków i wy-
mieszaj z miodem, lekko je ugniatając. Całość pozostaw na noc. Rano 
usuń goździki i wymieszaj syrop. Należy go zażywać po 1 łyżeczce 
dziennie. Zawarte w syropie olejki eteryczne rozrzedzą zalegającą 
wydzielinę i ułatwią jej odkrztuszanie, a także zmniejszą chrypkę. 
Ponadto zarówno miód, jak i olejek eteryczny z goździków działa bar-
dzo silnie przeciwbakteryjnie.



 

ZIELONA HERBATA   
NA WYPADAJĄCE WŁOSY   

Gdy Twoje włosy stają się matowe, 
słabe i wypadają - zacznij stosować 
płukankę z naparu z zielonej herbaty. 
Weź 2 saszetki zielonej herbaty (nie 
aromatyzowanej), 2 szklanki wody i 
zaparz napar.  
Sposób jest prosty: po umyciu włosów 
s p ł u c z j e p r z y g o t o w a n y m i 
przestudzonym naparem. Jeśli masz 
długie włosy możesz je namoczyć lub 
spryskać przygotowanym naparem.  
Zielona herbata ma dużo witaminy 
C i E, oraz polifenole, katechiny - 
składniki te stymulują porost 
włosów, stają się mocniejsze, 
błyszczące i miękkie. zielona 
h e r b a t a m a w ł a ś c i w o ś c i 
przeciwzapalne.

SYROPY Z CEBULI 
Rozgrzewający syrop z cebuli 

Składniki: 2 duże cebule, sok z cytryny, miód 
Sposób przygotowania: 2 duże cebule drobno posiekaj. Wyciśnij sok z cytryny, 
wymieszaj go z dziesięcioma łyżkami miodu i zalej mieszanką cebulę. Zostaw na 
dobę w ciepłym miejscu. Przelej miksturę przez sitko. Gotowy syrop z cebuli (jedną 
łyżkę) dodawaj do połowy szklanki ciepłej wody i pij, gdy czujesz, że łapie cię 
przeziębienie. 

Syrop z cebuli surowej 
Dwie duże cebule drobno posiekaj. Włóż do słoiczka i zasyp dwiema czubatymi łyżkami cukru. Zakręć słoik i 
odstawić na kilka godzin. Kiedy cebula puści sok, przelej go przez gazę. Takie lekarstwo można pić 2-3 razy 
dziennie po jednej łyżce. 

Syrop z cebuli gotowanej 

6 cebul posiekaj, dodaj 170 g miodu i ugotuj, a następnie odcedź. Pij 2-3 razy dziennie po jednej łyżce, 
najlepiej ciepły.I na koniec ciekawostka... 
Świeża, surowa cebula może pomóc, a nawet uratować życie także w przypadku użądlenia przez pszczołę 
lub osę. Natychmiastowe żucie cebuli uchroni przed groźnym obrzękiem jamy ustnej. Zaraz potem wezwij 
jednak lekarza! 

Syrop z cebuli dla dzieci 

Obierz dwie, trzy cebule (żeby zmniejszyć wydzielanie substancji drażniących, przed obróbką cebuli zmocz 
nóż – nie będę się one wtedy ulatniały, a połączą się z wodą). Cebulę drobno posiekaj i zasyp dosyć obficie 
cukrem. Możesz zalać też miodem (ta wersja syropu będzie zdrowsza, pod warunkiem, że dziecko nie ma 
uczulenia na miód). Całość odstaw pod przykryciem na około pięć godzin aż cebula puści sok i syrop z 
cebuli gotowy. Syrop z cebuli jest dobry na kaszel u dziecka, przeziębienie, a nawet katar.



CIEKAWE KURACJE :)

CYTRYNA - kilka ciekawych właściwości 
Cytryna jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Jest bogatym 
źródłem witaminy C, B6 i E, zawiera także miedź, wapń, że-
lazo, magnez, potas cynk i fosfor.  Świetnie odkwasza i 

oczyszcza organizm i przeciwdziała przeziębieniom.  

1.  Oczyszcza powietrze - pokrój ją na 4 cząstki i połóż na talerzyku, obsyp solą i zostaw na 
noc w pomieszczeniu. Tak samo zrób jeśli w Twojej lodówce źle pachnie, wymieniaj cytrynę 
co 2-3 dni na świeżą. 

2. Aromat cytryny jest doskonałym zapachem stosowanym w aromaterapii. Zapach doda-
je energii, pomaga skupić myśli, odświeża umysł jak również pomaga przy katarze, wystar-
czy przeciąć cytrynę na pół i wdychać jej zapach.  

3. Cytryna świetnie rozjaśnia i wzmacnia paznokcie, rozjaśnia plamy skórne i rege-
neruje cerę. Dodatkowo leczy wypryski i niedoskonałości skóry. Świeżym sokiem z 
cytryny posmaruj paznokcie lub wypryski lub zastosuj kąpiel: 3 łyżki oliwy z oliwek lekko 
podgrzej, dodaj łyżkę soku z cytryny i mocz paznokcie przez przynajmniej 10 minut.  

4. Obniża ciśnienie tętnicze krwi - pij na czczo letnią lub ciepłą wodę/ale nie gorącą z 
dodatkiem soku z połowy cytryny. Tym sposobem oczyścić organizm i wzmocnisz też od-
porność. Tak samo działa filiżanka kawy z dodatkiem soku z cytryny. 

5. Włosy - spłukuj włosy po umyciu wodą z dodatkiem soku z cytryny. Będą miękkie, 
błyszczące i mocniejsze.   

6. Eliminuje łupież - po umyciu głowy, wmasuj w skórę kilka łyżek soku z cytryny, po 5 mi-
nutach spłucz włosy 

7. Jeśli boli Cię gardło - płucz gardło wodą z dodatkiem soku z cytryny. Sok z cytryny ma 
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. 

8.  Zmiękcza suchą i zrogowaciałą skórę - jeśli masz problem ze skórą na łokciach, kola-
nach, stopach wymieszaj sok z cytryny z sodą oczyszczoną. Posmaruj problematyczne miej-
sca. Po 10 minutach spłucz wodą z odrobiną soku z cytryny i posmaruj olejem kokosowym.

REUMATYZM 
I. Jest stary sposób, który pomaga pozbyć się 

dolegliwości: weź bolące miejsce posmaruj miodem 
i posyp drobno zmieloną białą gorczycą. Owiń 
miejsce lnianą ściereczką o zostaw okład na noc.  

II. Zmiel siemię lniane, wsyp do słoika i zalej winem, 
odstaw w nasłonecznione miejsce na 3 dni 
potrząsając butelką co jakiś czas. Przefiltruj wino i 
smaruj stawy dwa razy dziennie.  

III. Jedz pestki z winogron, chrząstki zwłaszcza 
wieprzowe, jak i wszystkie rodzaje galaretek. 

9. Likwiduje grzybice - posmaruj zainfekowane miejsca świeżym 
sokiem z cytryny, spłucz po kilku minutach, następnie posmaruj 
oliwą z oliwek lub tłustym kremem. 

10. Jeśli boli Cię ząb - połóż plasterek cytryny na dziąsło, po kilku 
minutach wymień na nowy. 

11. Dezynfekuje rany, skaleczenia, otarcia - po prostu trzymaj wa-
cik nasączony świeżym sokiem z cytryny na ranie przez około minu-
tę. Będzie odrobinę szczypać, ale rana będzie czysta i znacznie szyb-
ciej zagoi się.  

12. Likwiduje zmarszczki - dodaj kilka kropel soku z cytryny do łyżki 
oleju z oliwek, z migdałów lub rzepakowym, po- smaruj twarz, 
szyję i dekolt na 10-15 minut. Następnie 
przemyj twarz ciepłą wodą i posmaruj lek-
kim kremem. Maskę najlepiej  
stosować raz w tygodniu.



GRZYBEK TYBETAŃSKI KEFIROWY

“Połowa wyzdrowienia  

to chcieć wyzdrowieć” 
 Seneka Starszy



CYKL: LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
CZOSNEK 

- zwalcza infekcje 
- działa przeciwnowotworowo 
- zmniejsza lepkość krwi 
- działa przeciwzakrzepowo 
- zmniejsza ryzyko ataku serca 
- obniża ciśnienie tętnicze krwi 
- obniża poziom cholesterolu 
- zwalcza pasożyty jelitowe 
- na korzystne działanie w zapaleniu opon mózgo-

wych 
- pobudza układ odpornościowy 
- ma działanie rozkurczowe 
- ma działanie przeciwbólowe 
- działa wykrztuśnie, pomaga w zapaleniu oskrzeli 
- pomocny w chorobach reumatycznych 
- pomocny w leczeniu ran 
- pomaga zwalczyć hemoroidy 
- pomocny w leczeniu astmy 
- pomocny w leczeniu grzybic 
- zwalcza katar, łupież, niestrawność 

- zapobiega biegunkom 
- poprawia nastrój 
- likwiduje pasożyty z przewodu pokarmowego 
- ma słabe działanie uspokajające 
- “odmładza limfę” 

Zapach czosnku neutralizują: kawa, miód, jo-
gurt, mleko, czerwone wino, goździki, koper, natka 
pietruszki, cytryna. 

Najbardziej skuteczny jest czosnek surowy. 
Jednak dla naszego przewodu pokarmowego naj-
delikatniej działa przesmażony na maśle, ugotowa-
ny, lub przeciśnięty przez praskę i np. wymieszany z 
masłem lub miodem. 

DZIURAWIEC 
- pobudza apetyt 
- pomocny w zapaleniu okrężnicy 
- leczy stany zapalne dziąseł, jamy ustnej 
- likwiduje przykry zapach z ust 
- pomocny w depresji, uspokaja 
- zew. na skórę likwiduje ropnie, trądzik, rany, 

ułatwia gojenie, wzmacnia włosy 
- olej: likwiduje ból kręgosłupa 
- pomocny w rozstrojach żołądka 
- pomocny w schorzeniach wątroby 
- leczy pęcherz żółciowy 

WWW.EIOBA.PL

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


KULINARNE 
 INSPIRACJE 

SERNIK DOSKONAŁY 

1 kg tłustego sera twarogowego, 6 jajek, 1 
szklanka cukru, 12,5 dag masła, 2 cukry 
waniliowe, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1/2 
proszku do pieczenie, rodzynki, kandyzowana 
skórka pomarańczowa, tłuszcz i bułka tarta do 
formy 
Rodzynki sparz i osącz,  a skórkę pomarańczową 
drobno posiekaj. Twaróg zmiel, utrzyj z cukrem. 
Żółtka oddziel od białek, utrzyj z cukrem do białości, 
połącz z masą serową. Dodaj mąkę, cukier waniliowy, 
proszek do pieczenia oraz białka ubite na pianę. 
Formę natłuścić i obsypać bułką tartą. wyłóż masę 
wstaw do piekarnika nagrzanego do temp. 
180-200*C i piecz około 75 minut. Wystudź w 
formie. Przed podaniem możesz polać polewą 
czekoladową.  

SAŁATKA Z PORÓW Z FETĄ 

75 dag porów/ tylko białe części, 3 czerwone 
papryki ok. 70 dag, 25 dag sera feta, 5 dag 
migdałów, kilkanaście czarnych oliwek, 1/2 
szklanki pokrojonych w kostkę ogórków 
konserwowych, 1/2 szklanki pokrojonej drobno 
dymki wraz ze szczypiorkiem, 1 łyżka kaparów


Na sos: 3 łyżki oliwy, łyżeczka octu jabłkowego, 
sól, pieprz, odrobina tymianku i natki pietruszki 

Por oczyść, opłukaj i pokrój w cienkie krążki. Wrzuć 
do garnka z posolonym wrzątkiem na 2-3 minuty, 
dokładnie osącz i ostudź. Migdały dosyć grubo 
posiekaj. Papryki opłukaj, oczyść z nasion i pokrój w 
cienkie paski. Ser feta pokrój w niezbyt dużą kostkę. 
Sos: Oliwę wymieszaj z octem i 3 łyżkami zimnej 
wody, dodaj odrobinę tymianku, natkę pietruszki, 
szczyptę cukru, sol i pieprz.  

Połącz wszystkie składniki , polej sosem i wymieszaj.  

MAKIEŁKI 

POTRAWA WIGILIJNA 

500 g maku, ugotowanego 
w mleku i przepuszczonego 
przez maszynkę do mięsa, 
250 g masła, 300g bakalIi: rodzynki, orzechy 
włoskie, orzechy laskowe, migdały, suszone 
ś l i w k i , m o r e l e , k a n d y z o w a n a s k ó r k a 
pomarańczy, 60 g miodu, 3 jajka, starta skórka z 
1 cytryny, olejek migdałowy, 4 łyżeczki cukru, 
500 ml mleka 3,2%, 5 czerstwych bułek kajzerek


Przygotowanie: 250 g masła roztopić i wlać do 
wcześniej przygotowanego maku. Bakalie posiekać, 
dodać miód, żółtka z trzech jaj, skórkę z cytryny i 
olejek migdałowy. Wlać bakalie z żółtkami do maku, 
posypać 4 łyżeczkami cukru i dokładnie, delikatnie 
wymieszać. Zagotować mleko i zalać pokrojone w 
kostkę kajzerki. Z białek ubić sztywną pianę i 
wymieszać z masą makową. W misce układać na 
przemian warstwy: maku z bakaliami i warstwy 
namoczonej w mleku kajzerki. Makiełki udekorować 
bakaliami i schłodzić 1 godzinę przed podaniem. 
Uwaga: zamiast kajzerek można użyć gotowanego 
makaronu, najlepiej grube nitki lub domowy 
makaron, wtedy potrawa jest bardziej syta, ale i inna 
w smaku. Można zrobić domowe kwadratowe 
kluseczki, wtedy wygląda ciekawiej. 

SMACZNEGO !  
foto: internet



WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL 

WRÓŻKA HANIA 
 

TAROT 

KARTY CYGAŃSKIE
NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!  

 

zgłoszenia:  ogrodnadziei@tlen.pl

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

Mojito 
Mojito (mohito) – jeden z najpopularniejszych barowych, klubowych drinków – 
można go spotkać wszędzie, ale można też zrobić w domu. Oto przepis na mojito, 
trochę banalny, ale efekt jest przepyszny. 

Składniki: pół limonki, 2 łyżeczki brązowego cukru, mięta, 40 ml białego rumu, 
kruszony lód, woda gazowana. 

Przygotowanie: z limonki odkrawamy „dupki” oraz 
wykrawamy środek. Kroimy na ćwiartki, a następnie każdą na 3 
części wrzucamy do wysokiej szklanki, zasypujemy 2 
łyżeczkami cukru, ugniatamy za pomocą muddlera (lub 
końcówki tłuczka do mięsa albo czegokolwiek, co mamy w 
kuchni), żeby limonki puściły sok. Dodajemy miętę, ściśniętą 
wcześniej w dłoniach – jeśli jest to mięta z marketu, w doniczce, 
lepiej dodać z gałązkami, bo taka mięta jest mniej 
aromatyczna. Delikatnie ugniatamy. Następnie dodajemy 
kruszony lód, rum, mieszamy wszystko, dopełniamy wodą 
gazowaną i podajemy.

ZNANE i NIEZNANE DRINKI

http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=




www.ogrodnadziei.pl

http://www.ogrodnadziei.pl
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M O D L I T W A  
OCZYSZCZAJĄCA 

Modlitwa oczyszczająca powstała dla tych z was, którzy 
podjęli bardzo intensywną pracę nad sobą i nie ociągają 
się w mierzeniu z tym, co zalega nawet w najdalszych 
zakątkach podświadomości. 

Tak, Ja... wiem, że w przeszłości karmicznej 
mogłam robić różne, negatywne rzeczy... (tu można 
wstawiać to, co wyszło w rozetach) i doświadczać konsekwencji 
własnych, negatywnych zachowań. Ale, nawet jeśli, doprowadziłam do 
tego, że teraz, w tym wcieleniu, kontynuuję ten temat, w postaci 
odczuwania blokad w ciele fizycznym i emocji w duszy, to akceptuję to, co 
się wydarzyło w przeszłości karmicznej, bądź w tym życiu i doceniam jako 
lekcję karmiczną, w pełni też kocham i akceptuję siebie i doceniam to, 
czego nauczyły mnie te lekcje. 

Zwracam się też do tej części mojego ciała fizycznego (lub konkretnego 
obszaru ciała, organu, jeśli sprawa dotyczy konkretnego miejsca w ciele), 
która jest zdrowa i wolna od wpływu wzorców z przeszłości, aby 
zainicjowała w tej chwili proces oczyszczania i uzdrawiania w tej części 
ciała fizycznego, która ponosi konsekwencje tamtych decyzji i zwracam 
się do tej części mojej duszy, która jest oświecona i przejawia pełne 
zrozumienie w tym temacie, aby zainicjowała proces oczyszczania i 
transformacji w tej części duszy, która nadal tkwi w przekonaniach o 
podtrzymywaniu i używaniu tamtych wzorców i emocji. 

Niech się dokona. 
źródło: www.annaatras.com

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


PSYCHOLOGIA

1. Nie krytykuj innych, a jeśli to robisz to 
rób to prost w twarz, a nie pokątnie. 

2. Miej poczucie własnej wartości, i nie 
szczędź pochwał innym. 

3. Każdy człowiek jest lepszy w czymś 
od nas, więc zawsze jest okazja 
nauczyć się od kogoś czegoś nowego. 

4. Okaż innym zainteresowanie, to zawsze 
daje więcej niż chęć zainteresowania 
kogoś swoją osobą.  

5. Nie żałuj ludziom czasu, dobrego 
s łowa i uśmiechu - to zawsze 
procentuje. 

6. Witaj ludzi zawsze z ożywieniem, 
radością i uśmiechem. 

7. Mów zawsze spokojnym, miłym 
tonem. 

8. Uśmiech powinien płynąć z serca i 
zawsze być szczery. Nikt nie potrzebuje 
go jak ten, kto już nie potrafi go 
ofiarować innym. 

9. Wszystko co robisz traktuj jako 
zabawę, a nie jak coś poważnego i 
przymusowego do wykonania. 

10. Zapamiętuj imiona i nazwiska wszystkich 
których poznajesz. Pamiętaj, że dla 
każdego jego imię i nazwisko to 
najsłodsza muzyka w życiu. 

11.Ten kto potrafi słuchać jest zawsze 
bardziej mile widziany niż notoryczny 
gaduła. 

12. Jeśli siedzisz zamieniony w słuch - to 
największy komplement, jaki możesz 
ofiarować ludziom. 

13.Daj się komuś wygadać, a polubi Cię 
od pierwszej minuty. 

14. Zachęć ludzi do opowiadania o sobie… 
Możesz wiele wyciągnąć nauk z czyjejś 
wiedzy i doświadczenia. 

15.Niektórzy wolą bardzo dobrego 
s ł u c h a c z a , n i ż o k r o p n e g o 
gawędziarza. 

16. Aby polubiono Cię od razu, wyszukaj w 
kimś to co możesz w nim szczerze 
polubić. Daj mu to do zrozumienia. 

17.Czyń innym to, co chciałbyś, aby Tobie 
czyniono. 

18. Nie obgaduj nikogo do innych, tracisz 
sam w ich oczach jako człowiek dobrze 
wychowany i lojalny. 

19.W każdym napotkanym człowieku 
wzmacniaj poczucie radości i własnej 
wartości. 

20. Unikaj ostrych zakrętów w dyskusji. 
21.Nigdy nie udowadniaj, że ktoś ma 

rację. 
22. Silny człowiek milczy i obserwuje, słaby 

krzyczy i walczy. 
23.Unikaj dyskusji, najcześciej obie 

strony mają rację, tylko o tym często 
nie wiedzą. 

24. Ten kto pragnie sukcesu, nie ma czasu 
na osobiste spory, nie trać energii na 
drobiazgi 

25. Jeśli zrobiłeś coś złego i złapali Cię na 
tym, przyznaj się i kajaj, w ten sposób 
ujmiesz wiatru z żagli tym co są na 
Ciebie źli, i jest szansa, że szybciej Ci 
wybaczą. 

26. Kiedy z kimś dyskutujesz, prowadzisz 
pertraktacje - słuchaj i staraj się jak 
najwięcej dowiedzieć co myśli partner… 
Więcej zyskasz niż stracisz.  

27.Jeśli się z kimś nie zgadzasz nie 
przerywaj rozmowy, i tak Cię nie 
posłucha, poczekaj i dopiero na końcu 
powiesz co masz do powiedzenia, a 
jest szansa, że bardziej usłyszane 
będą Twoje słowa. 

28. Każdy człowiek 
k t ó re m u s ię 
powiodło ub 
opowiadać o 
s w o i c h 
t r u d n y c h 
p o c zą t k a c h , 
słuchaj bo w 
tej wiedzy jest 
u k r y t a 
definicja lub 
s p o s ó b n a 
Twój sukces. 

Jak zjednywać sobie przyjaciół i osiągać sukcesy !



29.Bądź zawsze skromna/y, bo nie jesteś w niczym bardziej 
wyjątkowa niż ta osoba, która stoi przed Tobą. 

30. Zawsze zażegnaj spory, tylko idioci stoją uparcie przy 
swoim zdaniu. 

31.Jeśli ktoś Cię drażni, uważasz, że nie pasuje do Ciebie, 
przemyśl i zrozum tą osobę, dlaczego jest taka i 
zaakceptuj ją w sercu. Nie musisz lubiś każdego, ale 
możesz akceptować i szanować. 

32. Nie szczędź innym współczucia, pochwał, dobrego słowa i 
uśmiechu. 

33.Najpierw pochwal, zanim zganisz! 
34. Przekonaj kogoś jaki jest wielki i zdolny - a polubi Ciebie 

od razu. 
35.Jeśli masz do czynienia z łajdakiem, jest tylko jeden 

sposób, by dać sobie z nim radę. Potraktuj go jak 
dżentelmena, zawierz mu… jest szansa, że tak go to 
ujmie, że wobec Ciebie i tylko Ciebie będzie w 
porządku.  

36. Zauważaj w ludziach dobro, a odwdzięczą się tym samym. 

znalezione w sieci

“Każdy człowiek ma swoją historię i powód, dlaczego jest taki,  
a nie inny. Więc pomyśl o tym, zanim kogoś osądzisz”. 

  
Robert de Niro 

 aktor 

źródło i foto: internet

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

“Nie wierz niczemu, co przeczytałeś lub usłyszałeś, 
jeśli nie zgadza się to z Twoją duszą oraz własnym rozsądkiem”. 

  
Budda 

źródło i foto: internet

“Nie myl nigdy wykształcenia z wychowaniem… 
Żadna uczelnia nie nauczy Cię szacunku do innych ludzi 

i kultury osobistej. To się wynosi z domu”. 
  

Paulo Coelho 
pisarz 

źródło i foto: internet



Miłość z sieci? 

W obecnej dobie najczęściej pytamy i 
się zastanawiamy: gdzie szukać 
miłości? I tu pojawia się pewien 
problem, a mianowicie, każdy z nas 
jest zagoniony i często najzwyczajniej 
w ś w i e c i e n i e m a c z a s u n a 
poszukiwanie miłości lub nie mamy 
okazji, opcji…  

Młodsze wiekiem pokolenia potrafią 
jeszcze iść na imprezę, domówkę czy 
umówioną randkę w ciemno, tak my… 
trochę starsi, borykamy się z bardzo 
poważnym problemem: nie ma gdzie 
szukać miłości dla nas! Pozostają 
portale randkowe, czaty czy aplikacje, 
które pomagają  nawiązać kontakt z 
innymi, podobnymi samotnymi 
osobami…  

I tak wpadamy w lawinę poszukiwań… 
coraz to nowych znajomości… zaczyna 
nas wciągać wirtualny świat… Nasza 
dusza zaczyna czuć, że jest jakaś szansa 
na znalezienie drugiej połówki, skoro 
codziennie mamy kilka wiadomości 
p o z o s t aw i o n y c h o d p o t e n c j a l n e j 
partnerki - partnera.  
I tu zaczynają się schody… kogo wybrać? 
Kto to powinien być? Kto pisze prawdę? 

A może za bardzo ufamy i narażamy się 
na flirt ze strony jakiegoś zboczeńca, 
erotomana, bandyty… czy oszustki… 

Fakt, że z takim podejściem na pewno 
nie ma co zaczynać… bo randki w sieci 
wciągają, i często musi wiele wody 
upłynąć zanim trafimy na kogoś, kto 
będzie spełniać nasze oczekiwania i 
potrzeby… Może się też, okazać, że 
ktoś pisząc, że szuka miłości, pragnie 
zaciągnąć nas do łóżka… No cóż i tak 
bywa…  

Najlepiej jest je określić na początku, 
jeszcze zanim założymy profil na 
portalu randkowym. Jak zacząć? Na 
p e w n o w a r t o o k r e ś l i ć n a s z e 
oczekiwania i potrzeby… Jeś l i 
szukamy zabawy, przygodnego seksu - 
to na pewno bardzo szybko poznamy 
osoby, które szukają tego samego. 

Jednak kiedy szukamy miłości, 
związku na d łużej , musimy to 
zaznaczyć na naszym profilu. Tak 
samo zdjęcie, powinno odzwierciedlać 
nasze poszukiwania, czyli jeśli 
szukamy miłości - nie wstawiajmy 
zdjęcia w kusej spódniczce, czy z 
nagim torsem… to przyciągnie okazje 
na jedną noc. 

I co dalej…? A dalej to czas pokaże… 
Zaczną pisać do nas osoby, zaczepiać 
nas, podrywać, proponować seks i 
wiele innych ciekawych rzeczy… Oj 

tak tak, zdziwicie się, tak naprawdę 
ludzka fantazja nie ma granic…  

 Potem pozostaje nam czekać… co nie 
znaczy, że biernie… Szukajcie, 
rozglądajcie się, a na pewno po 
pewnym czasie ktoś sympatyczny 
przykuje Waszą uwagę, po pewnym 
czasie ktoś na pewno miło zagada, 
będziemy mieli wrażenie, że jakbyśmy 
znali się od dawna… 

I to będzie oznaczało, że to ktoś z 
podobnym podejściem do życia, do 
uczuć, do miłości… Nie pozostaje nam 
nic innego jak spotkać się, zapoznać w 
realnym świecie…



Spotkanie dla niektórych to nie lada 
stres i obawy, ale przecież niczego nie 
ryzykujemy… Może ta druga strona 
czuje to samo, też ma obawy i nie wie 
jak my na nią zareagujemy…  

Na pierwsze spotkanie najlepiej 
wybrać jakieś neutralne miejsce, 
zapraszając kogoś do domu na kawę, 
możemy - nawet mając dobre intencję 
spowodować, że ktoś będzie myślał, że 
mamy inne potrzeby, a nie szukanie 
z w iąz k u … D l a t e g o k aw i a r n i a , 
cukiernia, kafejka - to najlepsze 
miejsce, gdzie można spokojnie 
porozmawiać , dać sobie szansę 
poznania się bezstresowo… 

W czasie pierwszego spotkania 
rozmawiaj o wszystkim i o niczym. 
Nie warto opowiadać wszystkiego o 
s o b i e z j a k n a j d r o b n i e j s z y m i 
szczegółami, jak również płakać, jaki 
to był mąż zły czy żona - to nie robi 
dobrego wrażenia. Po prostu niech 
będzie do miła godzina, gdzie przy 
rozmowie postarasz się poznać jakie 
ma cele Twój rozmówca, co myśli o 
Tobie…  
Nie napieraj, nie naciskaj i na nic nie 
nastawiaj się od razu - to podstawowy 
błąd, bo tak jak ty możesz być 

ostrożna i podchodzić z rezerwą, tak i 
Twój kandydat czy kandydatka. 
Najlepiej wymienić się telefonem i 
czekać na znak… I tu ważne - kobieta 
zawsze czeka na znak od mężczyzny, 
nie odwrotnie. Przecież nie jesteś tak 
nachalna, żeby od razu rzucać się i 
narzucać pierwszemu napotkanemu 
mężczyźnie…. 

Po randce przemyśl czy Ci się dobrze 
rozmawiało z tą osobą, jakie wrażenie 
na Tobie wywarła… Jeśli czujesz 
dobre energie, dobrze Wam się 
rozmawiało - to znak, że warto dać 

sobie szansę i spotkać się ponownie… i 
tym samym być może znalazła się 
Twoja miłość, a jeśli nie - musisz 
szukać dalej i nie przejmować się 
p i e r w s z y m i “ ś l i w k a m i 
robaczywkami”, w końcu prawdziwa 
miłość nie zdarza się tak łatwo i od 
razu. A na pewno tuż za rogiem, lub 
za moment pojawi się, jeśli Twoje 
serce jest gotowe i pragnie zaznać 
miłości, dlatego nie bój się - działaj! Bo 
w miłości jak i na wojnie - kto nie 
ryzykuje - ten nie wygrywa!  

Aryan Goehling 



KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH
KABAŁA CYGAŃSKA !

część 7

W następnym numerze poznasz dwa kolejne układy kart ! Wróżka Hania



Specjalnie dla naszych czytelników!

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA ! 
W dniach: 21 - 27 grudnia 2016 r. zamawiając i opłacając w tym czasie: 

za ANALIZĘ DUSZY zapłacisz cenę promocyjną - 50%  

Aby zamówić analizę dzwoń: 0 792 230 300

Aryan Goehling 
doradca życiowy, partnerski i biznesowy

zapisy: ogrodnadziei@gmail.com

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


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.  

Co oznacza pojęcie “wiek duszy”??  
Pojęcie jest związane z naszym rozwojem duchowym i reinkarnacją. Każda dusza reinkarnując się  na Ziemi, 
osiąga coraz większy, głębszy rozwój świadomości (wiedzy), tym samym dojrzewa. Tak jak w życiu mamy 
wiekowe etapy czyli wiek np. niemowlęcy, nastoletni, młodość, dojrzałość i starość - tak samo z punktu 
widzenia duchowości dusza dojrzewa i przeistacza się. Im częściej rodzisz się, częściej reinkarnujesz się, tym 
więcej zdobywasz wiedzy, doświadczenia, tym samym osiągasz wyższy poziom rozwoju - stajesz się coraz 
bardziej dojrzałą duszą. Wiek duszy nie jest liczony od ilości wcieleń, ale zależy poniekąd od zdobywanej 
wiedzy i rozwoju, chociaż prawdą jest, że czym więcej wcieleń - tym dusza faktycznie jest starsza, dojrzalsza… 

Czym są sny??  
Sny - to jakby przekazane obrazowe wiadomości z naszego nieświadomego (duchowego) umysłu skierowane 
do naszej  świadomości. To jakby łącznik z naszą podświadomością, pomost między duchowym, a fizycznym 
pierwiastkiem naszej natury.  
Sny są najczęściej podpowiedziami intuicyjnymi lub ze sfery Aniołów, mogą przynieść wskazówki, nauki, 
pocieszenie. Tzw. Koszmary - to nic innego jak ostrzeżenia, lub nasze obawy odbite w podświadomej sferze 
lustrzanej naszego umysłu, często wyolbrzymione dla dosadności przekazu. Jednak sny najlepiej tłumaczyć 
przez siebie i swoją intuicję, bo my sami jesteśmy uniwersalnym słownikiem symboli i ukrytych znaczeń. 
Przemyśl sen, zastanów się nad nim lub poproś o wskazówkę swojego Opiekuna czy Anioła. 

Co zrobić, gdy nawiedzają nas duchy? Jak sobie 
poradzić z opętaniem? 
Wiele osób potrafi nie tylko odczuwać. ale 
również wiele widzi takie energie jak istoty natury 
czy zagubione dusze. Jeśli odczuwasz czyjąś 
obecność, lub odczuwasz z tego powodu lęk - 
poproś swojego Anioła Stróża, czy Opiekuna 
Ziemskiego o przeprowadzenie zabłąkanej duszy 
do światła. Możesz poprosić Archanioła Michała o 
pomoc, zapal złotą lub białą świecę wyrażając 
taką potrzebę.  
Jeśli to nie pomaga, poproś medium lub osobę 
zajmującą się kontaktowaniem z duszami, aby 
pomógł Ci oczyścić się z takiej czy innej energii. 
Zabłąkana dusza z reguły nie robi nam krzywdy, 
czerpie ona z nas energie, czasami manifestuje 
swoją obecność np. zapalając świat ło, 
przesuwając przedmioty, czy dając jakieś 
odczucia, emocje, zapachy…  
Jednak niektóre dusze nie chcą za wszelką cenę 
udać się dalej i chcą pozostać, wtedy przyczepiają 
się do nas energetycznie, zabierają nam energię i 
robią wszystko, byśmy nie mogli sobie poradzić z 
nią, tak aby jak najdłużej przy nas została.   
Wtedy potrzebna jest pomoc egzorcysty, który 
specjalistycznymi modlitwami i rytuałami 
przeprowadzi duszę do światła.

PRZEKAZY   INTUICYJNE 
ARYANA GOEHLINGA

Jeśli pragniesz zadać pytanie energiom, szukasz 
odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie, 
postaramy się odpowiedzieć na łamach 

czasopisma, pisz na adres: 
ezobiuletyn@gmail.com

mailto:ezobiuletyn@gmail.com
mailto:ezobiuletyn@gmail.com


Na pogodzenie się po kłótni… 
Wieczorem, gdy jesteś wyciszona, weź 
kilka głębokich oddechów, połóż przed 
sobą rzecz należącą do Ciebie, i jedną 
należącą do osoby, z którą pragniesz 
się pogodzić. Mogą to być zdjęcia. Zapal 
różową lub fioletową świeczkę i 
p o w i e d z : C A Ł E Z Ł O Z N I K A , 

S Z C Z E L I NA S IĘ Z A M Y K A , M Ó J 
PRZYJACIEL OGIEŃ OCZYŚCI MĄ PRZYJAŹŃ I WZMOCNI 
NASZĄ WIĘŹ. Medytuj chwilę skupiając się na dobrych 
aspektach przyjaźni. Świeczka niech dopali się do końca.  

Na kłopoty w pracy… 
Jeśli atmosfera w pracy, biurze lub domu nie jest dobra, czujesz 
zawiść, zazdrość… Kup kolorowy bukiet świeżych kwiatów, ustaw 
na stole, zapal świeczkę, zapal kadzidełko różane lub lawendowe 
i na czystej kartce napisz: DZIĘKI MOCY ŻYWYCH KWIATÓW 
DZIAŁA PROSTY UROK, W PRACY MI SIĘ WIEDZIE, BEZ 
NICZYJEJ KRZYWDY ANI SZKODY. Poproś Anioła o pomoc. 
Kartkę włóż pod wazon i trzyma kwiaty obok łóżka przez trzy 
dni i noce. Zapalaj codziennie świecę z dobrą intencją.  

Zaklęcie odwracające… 
Aby odwrócić czar lub rzucone zaklęcie skup się na chęci 
anulowania go. Zapal 3 świece, białe lub złote. Zapalając je 
wypowiedz mocnym, stanowczym głosem: RZUCONE ZAKLĘCIE/
CZAR ŹLE ZADZIAŁAŁO, ODWRÓCIĆ JE SZYBKO CHCĘ, NIECH 
JEGO EFEKTY DZIAŁANIA ZNIKNĄ, W KAŻDYM KIERUNKU 
CZASU. BARDZO O TO PROSZĘ… Następnie ostrym nożem, 

odetnij przestrzeń przed sobą, najlepiej znakiem “X” lub robiąc 
KRZYŻ. Świece muszą dopalić się do końca, w ciągu 7 dni zaklęci 
lub rzucony czar - przestaną działać. 

Przeciw wrogom, aby odpuścili… 
Napisz na kartce imiona osób, tych, których czujesz, że Ci 
szkodzą… Zapal 3 świeczki w kolorze czerwonym lub różowym. 
W myś lach poproś żywio ł ognia, aby odciął Cię od 
niekorzystnych, nielojalnych i nieszczerych osób, a ich intencje, 
energie i działania - nie mają do Ciebie dostępu. Następnie nad 
świecą zapal kartkę z myślą, że wszystkie negatywne energie 
odchodzą od Ciebie i nie wracają. Zapal kartkę i pozwól jej spalić 
się, najlepiej na głęboki talerzu czy małym garnku. Jak cała 
kartka spali się - wyrzuć ją przez okno z myślą o tym, że Twoje 
problemy jak i nieszczerzy ludzie z Twoje otoczenia znikają. 

Oczyszczanie domu… 
Zapal 2-3 świece, wymieszaj w miseczce wodę z odrobiną wody 
święconej i kilkoma kroplami olejku rozmarynowego, 
lawendowego lub różanego. Przelej wodę z olejkiem do butelki 
takiej ze spryskiwaczem, i obejdź cały 
dom spryskując w rogach, wokół siebie 
i wokół drzwi wejściowych. Następnie 
okadź każdy pokój białą szałwią ( do 
kupienia w sklepach internetowych).  
S p o s ó b t e n p o m a g a o c z y ś c i ć 
przestrzeń jak również naszą aurę z 
negatywnych energii, dlatego warto 
mieść tą magiczną miksturę w małej 
buteleczce i używać w razie potrzeby. 

Kącik dobrej czarodziejki czyli… 

BIAŁA   MAGIA   W   PRAKTYCE



RUNA DLA ZDROWIA  
RUNA TEIWAZ


DODAJE SIŁY, WYZNACZA DROGĘ DO CELU 

przenikliwość, przemyślana dokładność, męstwo.

Daje zdecydowanie, precyzyjny cel, męstwo, odwaga, sprawiedliwość, 
uczciwość. Pomaga przezwyciężyć konflikty wewnętrzne.  
Zdrowie: normalizuje ciśnienie tętnicze, usprawnia pracę śledziony, wspomaga oczyszczanie 
organizmu z wszelkich toksyn, usuwa skutki zatruć pokarmowych wyrównuje ciśnienie krwi, 
podnosi potencję męską, pomaga przy schorzeniach żołądka, przeciw gorączce. 
Talizman ułatwia zakończenie spraw prawnych z sukcesem. Daje odwagę i prawość 
postępowania. Pozwala dojść do wytyczonego celu i osiągać sukcesy.  
Remedium feng-shui runa umieszczona w sektorze północnym będzie nam pomagała w 
sprawach zawodowych 

Namaluj ją na żółtej kartce lub drewienku, czerwonym pisakiem i noś przy sobie. 
Dodaje siły, energii i pomaga zdobyć zamierzone cele. Męstwo, siła i wzmocnienie 
energii to jej energia jaką ze sobą niesie.



MAGIA SZNURKOWA 

Magia “sznurkowa” czy inaczej zwana “supełkową” jest znana od 
wieków i bardzo popularna. Chodzi o noszenie przy sobie lub na 
sobie np. w postaci bransoletki w odpowiednim kolorze z 
zawiązaną odpowiednią ilością supełków. 

Do wykonania magii potrzebuje włóczkę lub mulinę, w 
odpowiednim kolorze, oznaczającym Twoją potrzebę np. miłość, 
finanse lub ochrona.  

Wykonując bransoletkę dla siebie lub dla kogoś wizualizuj swoją 
potrzebę lub intencję w jakiej ją wykonujesz, chodzi o to by dodać  
swoją energię, wtedy bransoletka będzie miała większą moc! 

OCHRONA -  najlepiej wykonać ją z czarnego lub czerwonego 
sznureczka, zawiąż na niej 9 supełków. Zawieś ją przy drzwiach 
wejściowych lub noś na prawej dłoni. 

UZDROWIENIE - najlepiej ciemnozielony kordonek, zawiąż 7 - 
9 supełków noś na lewej ręce.  

NAŁOGI - złoty sznureczek, nosimy na lewej ręce, zawiąż na niej 
9 supełków. 

MIŁOŚĆ - czerwony lub różowy sznurek, zawiąż 3 supełki i noś 
na lewej ręce. 

PIENIĄDZE - jasnozielony sznureczek, zawiąż na nim 8 
supełków, noś na prawym ręku lub w portfelu. 

SIŁA/ENERGIA - biały lub granatowy kordonek, zawiąż na 
nim 5-7 supełków i noś na prawym ręku. 

WIEDZA - fioletowy kordonek, zawiąż na nim 7 supełków i noś 
przy sobie. 

Po wykonaniu bransoletki okadź ją nad lawendowym lub 
lawendowym kadzidłem, i podaruj osobie, dla której była robiona. 
Możesz tworzyć samemu różne opcje, ważna jest jednak intencja i 
dobre wizualizowanie potrzeby, dla jakiej ją robisz! 

Sposób wykonania regulowanej bransoletki ze sznureczka z 
regulacją:



N A S Z E   A R C H I W U M!



Aryan Goehling



CYTAT NA GRUDZEŃ:



 

SZYBKA METODA ENERGETYZOWANIA CZAKR 

Jest to prosta i szybka metoda na energetyzowanie czakr i całego ciała. Możemy ją stosować w 
momencie - kiedy czujemy, że brakuje nam energii, rano jako metodę na obudzenie się, jak również 
wtedy gdy mamy poczucie, że brakuje nam harmonii wewnątrz nas. Stajemy na twardym podłożu, 
bez butów w pozycji prostej z lekko rozstawionymi nogami. Na początku warto jest zrobić kilka 
oczyszczających oddechów.  

Metoda ta opiera się na pocieraniu intensywnie dłoni w okolicach każdej czakry i powinno się ją 
wykonywać dosyć sprawnie. 
Aby wiedzieć jak długo należy pocierać dłonie dla osiągnięcia prawidłowego efektu, postaraj się 
potrzeć intensywnie i szybko dłonie i powąchać - jeśli poczujesz zapach ozonu to jest oznaka, że 
przez około tyle samo sekund powinno się pocierać dłonie przy czakrach.  

Zaczynamy od dołu i przechodzimy czakrami kolejno do góry. Najpierw pocieramy intensywnie 
dłońmi z tyłu, w okolicy kości ogonowej dość blisko ciała i robimy to przez kilkanaście sekund, 
rzucając w myślach komendę, że energetyzujemy czakrę 1 - podstawową. Palce kierujemy pionowo 
ku ziemi. Następnie przechodzimy na przód na wysokość czakry 2 - w okolicy trzech palców 
poniżej pępka i pocieramy tak samo intensywnie, ale palce lekko ku ziemi. Przechodzimy do 

czakry 3 - splotu słonecznego (pod mostkiem) - palce kierujemy poziomo i tak samo pocieramy 
przez chwilę. Następnie przechodzimy do czakry 4 - serca, palce kierujemy lekko ku górze i 
pocieramy. Czakra 5 - gardłowa (palce pionowo w górę). Czakra 6 - trzecie oko, palce podobnie jak 
prze poprzedniej czakrze. Czakra 7 - dłonie pocieramy nad czubkiem głowy. Na końcu strzepujemy 
ręce do ziemi, tak jak byśmy coś chcieli zrzucić z dłoni. Jeśli poczujemy ciepło, wręcz gorąco 

oznacza to dobrze wykonane ćwiczenie.

Aryan Goehling

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





Słowa znaczą bardzo wiele… 
W filmie “Gwiezdne Wojny Imperium Kontratakuje” 
nauczyciel o imieniu Yoda uczy Luka Skywalkera, jak 
posługiwać się “siłą” będącą największą potęgą we 
wszechświecie. Mówi swojemu uczniowi: Słuchaj, Luke, nie 
ma żadnego “spróbuję”. Jest tylko “zrobię” albo “nie 
zrobię”. Owa siła to potęga afirmacji. Wypowiadając coś, 
już to czynisz.   

“Powiedz życiu tak!  
Poradnik dobrostanu” 

Ewa Foley

Foto: internet



Uwaga! Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę! 
Czasami nie potrzeba naprawdę wiele - 
dokarmiajmy je, wystawmy miskę z wodą, jeśli 
widzicie, że gdzieś zamieszkały bezdomne koty czy 
psy - wyłóżmy karton,  włóżmy tam koc, karmę. 
Czasami to pomoże im przetrwać zimne noce. To 
naprawdę z naszej strony 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 !

REKLAMA



FAKTY i MITY 
MIT: słodziki typu aspartam są zdrowsze od cukru! 

FAKT: fakt jest taki, że aspartam, to tak naprawdę sztuczny 
środek słodzący (E951), i jest to neurotoksyna, zawierająca 
szkodliwy alkohol metylowy, który nasza wątroba zamienia w 
formaldehyd - kancerogenny gaz stosowany powszechnie do 
produkcji klejów, żywic czy materiałów wybuchowych!  

Mówi się dużo obecnie o tym, że aspartam może wywoływać 
raka, migrenę, ślepotę, zaburzenia seksualne, niekontrolowaną 
agresję, ADHD i próchnicę. Jest powszechnie stosowany w 
produktach farmaceutycznych, wędlinach, rybach, napojach, 
gumach i słodyczach. 

Stosowany zastępczo zamiast cukru u cukrzyków, faktycznie nie 
podnosi poziomu cukru, jednak mówi się o tym, że uzależnia, 
uszkadza nerki, komórki wątroby, niszczy trzustkę i powoduje 
grzybice ogólnoustrojowe.  

Jednak badania trwają i jak każda substancja chemiczna, czyli 
sztuczny wytwór jego szkodliwe działanie jak i szersze spektrum 
do końca jeszcze nie jest odkryte, dlatego jego stosowanie 
powinno ograniczyć się do niezbędnego minimum, a produkty z 
jego dodatkiem, najlepiej omijać. 

Amerykańscy naukowcy biją na alarm i ostrzegają, że od czasu, 
kiedy aspartam i jemu pochodne zostały wprowadzone jako 
wszechobecny dodatek zastępujący drogi cukier, wzmogły się w 
Europie nowotwory nerek, wątroby i trzustki. 

Beata Pawlikowska

www.facebook.com/BeataPawlikowska

http://www.facebook.com/BeataPawlikowska
http://www.facebook.com/BeataPawlikowska
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4 - 5 luty 2017 r.



MĄDROŚCI DLA DUSZY 
(ZNALEZIONE W SIECI)Rozsiewaj to, co chcesz zebrać, 

bo zbierzesz to, zasiałeś… 

Czasami osoba, która, stara się zadowolić wszystkich, 
jest najbardziej samotnią osobą… 

   
Kiedy potwór przestaje być potworem?  

Wtedy, kiedy go pokochasz.



Dieta South Beach, czyli dieta plaż południowych, opracowana przez dr. 
Arthura Agatstona, składa się z trzech etapów. Jest bezpiecznym 
sposobem odchudzania pod warunkiem rozsądnego stosowania. Różne jej 
składowe mogą sprawiać trudność osobom stosującym tę dietę, przy 
czym każdemu inne.  
Od bardzo dawna wiadomo, że biała mąka, węglowodany i środki 
konserwujące wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Niestety 
brakowało profesjonalnych badań medycznych na reprezentatywnej 
grupie osób oraz uporządkowanego zebrania wiedzy oraz doświadczenia 
dietetyków i lekarzy, w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie co jeść, a 
jakich produktów stanowczo unikać. 

Dieta South Beach nie jest dietą niskowęglowodanową, ani też dietą 
niskotłuszczową. Natomiast pokazuje, jak oprzeć swoje odżywianie na 
właściwych tłuszczach i węglowodanach, które są nazywane dobrymi 
oraz jak bez specjalnych wyrzeczeń obywać się bez złych. W rezultacie 
stosowania tej diety będziemy czuć się zdrowiej oraz możemy stracić na 
wadze od 4 do ponad 6 kilogramów w ciągu pierwszych 2 tygodni. 
Możemy to osiągnąć jedząc normalne porcje wołowiny, kurczaka, indyka, 
ryb czy owoców morza. Mięso będziemy uzupełniać mnóstwem warzyw, a 
także jajkami, serem i orzechami. Sałatki będą doprawione sosami na 
prawdziwej oliwie.  

W każdym dniu przewidziano 3 prawidłowo zbilansowane posiłki. Co 
ważne należy jeść tak, aby się nasycić, nie może zatem być mowy o 
ciągłym uczuciu głodu towarzyszącym wielu dietom, które stanowi 
poważne źródło zniechęcenia.

DIETA SOUTH BEATCH  
  DR ARTHUR AGATSTON

ZNANI POWIEDZIELI



Żaden racjonalny program żywienia nie może 
wymagać pogodzen ia s ię ze z łym 
samopoczuciem przez całe życie. Dieta 
South Beach zachęca swoich zwolenników 
do zjadania przekąsek zarówno przed 
południem, jak i po południu, nawet jeśli są 
zdania, że nie jest to potrzebne. Po obiedzie 
dozwolone jest spożycie deseru.  

Oczywiście możemy pić wodę, kawę i 
herbatę, jeśli sobie tego życzymy. Przez 
p ie rwsze 14 dn i s tosowan ia d ie t y 
niedozwolone jest spożywanie chleba, ryżu, 
ziemniaków, makaronu i pieczywa, a także 
owoców.  

Jednak zanim zdążymy się skutecznie 
zniechęcić zaczniemy ponownie dodawać te 
produkty do swojej diety, ale dopiero po 
up ływie 2 tygodn i . W czas ie tego 
początkowego okresu musimy także odmówić 
sobie wszelkich cukierków, ciast, ciastek i 
lodów.  

Zabronione jest też piwo i jakikolwiek inny 
rodzaj alkoholu. Po zakończeniu tej fazy 
dozwolone będzie picie wina, które jest 
korzystne z różnych powodów zdrowotnych. 

Nawet osobom, którym trudno wyobrazić 
sobie życie bez makaronu, chleba, 
ziemniaków, czy nawet bez czegoś słodkiego 
bezboleśnie miną dwa tygodnie bez tych 
artykułów. Pierwsze dwa dni mogą stanowić 
problem, ale w ciągu następnych ich brak nie 
jest już tak mocno odczuwalny.  

Nie oznacza to, że przez cały czas będziemy 
zwalczać pokusy, ponieważ już w ciągu- 
pierwszego tygodnia apetyt na te produkty 
praktycznie zniknie.  

Tak zatem wygląda faza 1- najbardziej 
rygorystyczny okres diety. Po 2 tygodniach jej 
stosowania będziemy o 4-6 kg lżejsi. Z okolic 
pasa zniknie większość zbędnego tłuszczu, 
co będzie natychmiast zauważalne po 
ubraniach. Dokonają się również trudniej 
dostrzegalne zmiany wewnętrzne, takie jak 
poprawa sposobu reagowania organizmu na 
pokarmy, które powodowały nadwagę.  

Dzięki modyfikacji diety łaknienie rządzące 
poprzednio nawykami żywieniowymi będzie 
skutecznie zanikać. Utrata masy ciała nie 
będzie następstwem ograniczenia jedzenia, 
a l e e f e k t e m u n i k a n i a p o k a r m ó w 

wywołujących te niepożądane pragnienia 
oraz odkładanie zapasów tłuszczu. 

R e a s u m u j ą c : I f a z a m a n a c e l u 
przygotowanie organizmu i uwolnienie go od 
zależności od insuliny, trwa 2 tygodnie i z 
reguły w tym czasie następuje gwałtowny 
spadek masy ciała, co najmniej kilka 
kilogramów.  

II faza jest etapem przejściowym, w którym 
wprowadza się dobre węglowodany, 
natomiast III faza to w zasadzie dieta na całe 
życie. 

Więcej na temat diety dowiesz się ze strony: 
www.dietasouthbeach.pl

http://www.dietasouthbeach.pl
http://www.dietasouthbeach.pl


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

Lucerna 600 mg  
100 tabletek Solgar. 

L u c e r n a j e s t r oś l i ną 
s t rąc z ko wą i n a l eży d o 
najstarszych roślin pastewnych 
znanych człowiekowi. Pochodzi z 
Bliskiego Wschodu, gdzie pod nazwą 
Alfalfa od dawien dawna stosowana 
jest jako środek zwiększający 
witalność i środek leczniczy w 
profilaktyce wielu schorzeń.  

Jest rośliną o dużej zawartości 
chlorofilu, łatwo przyswajalnego 
żelaza i m. In. naturalnego fluoru.

Zapraszamy na nasz profil:  

 www.facebook.com/AUMNI.eu

http://www.facebook.com/AUMNI.eu
http://www.facebook.com/AUMNI.eu
http://www.kuplek.com
http://www.kuplek.com


Karmiczne więzy rodzinne… 
Wielu mistrzów duchowych twierdzi, iż najsilniejszymi czynnikami 
zmuszającymi nas do kolejnych inkarnacji, są pożądanie 
seksualne i nienawiść.  Gdzie można je realizować od chwili 
poczęcia?  
Oczywiście, tylko w najbliższej rodzinie! To w niej chciałoby 
się mieć pod kontrolą największych wrogów, albo też zacza-
ić się, by wreszcie skutecznie ich wykończyć. Te elementy 
charakteryzują obciążenie karmiczne mściciela.  

Zemsta to najsilniejsza intencja zmuszająca ludzi do 
inkarnacji, a także do wyboru miejsca narodzin i ro-
dziców. Jedni więc uciekają przed mścicielami, a inni 
ich gonią. Często dopadają się w rodzinie. 

Podczas pewnej sesji grupowej regresingu leżąca niedaleko mnie 
dziewczyna poczuła ogromny lęk przede mną Po kilku podpowie-
dziach przerodził się on w żal do mnie. Wreszcie przypomniała 
sobie, że chciała się urodzić jako moje dziecko, a jej niedoszła mat-
ka (czyli ja, wówczas jako kobieta) usunęła ciążę.  

Coś mi się zaczęło kojarzyć. Poczułem na nią ogromną złość, więc 
zapytałem: “przypomnij sobie, z jakimi intencjami wybrałaś mnie na 
matkę”.  Wówczas odreagowywana ucieszyła się: “chciałam cię 
zabić, zniszczyć! Był tylko jeden sposób – zaczaić się, ale, niestety, 
ty mnie nie chciałeś”. Po chwili zorientowała się, że jako niedoszły 
mściciel została rozpoznana i usunięta z łona, zaś żal i lęk minęły.  
W nawiązaniu do tej sesji, chcę przypomnieć moje wspomnienia – 
jako kobiety, która broniła się przed zajściem w ciążę.  

Zauważyłem, że zawsze był powód, żeby pozbyć się ciąży. Zawsze 
ten sam – mściciele z poprzednich wcieleń czaili się i chcieli mnie w 
sobie rozkochać wierząc głęboko w bajkę, że każda matka kocha 
swoje dziecko. Ta bajka nie była moją, więc od razu rozumiałem, że 
ktoś chce nadużyć takiej drogi doprowadzenia do zemsty. A po-
nieważ nie miałem nigdy ochoty na to, by własną piersią wykarmiać 
sobie wrogów, to takie próby podejścia mnie były zawsze skazane 
na niepowodzenie.  

Działało to tak, że nie pamiętam ani jednego przypadku, kiedy taki 
mściciel mógłby zrealizować swój plan. 
Mściciele mieli jedną jedyną szansę – otóż miałem słabość do 
pięknych kobiet, które posiadały ponadto wszelkie cechy (znaki) 
właściwe dla kapłanek, czy też ślad anielskiej wibracji. Im czasem 
udawało się omamić mnie, a później dokonać zemsty. Występowa-
ły one w różnych rolach rodzinnych. 

Kolejnym ważnym motywem zmuszającym do reinkarnacji jest po-
żądanie seksualne. Wiele inkarnujących się osób ciągnie do swych 
rodziców czując, że mogą oni zaspokoić ich potrzeby seksualne. W 
ten sposób przejawiają się kompleks Edypa, czy też pewne formy 
kazirodztwa. Zdarza się, że mamusia czy tatuś mają dostarczać 
cudownych przeżyć związanych z seksem – i nic więcej. A to dlate-
go, że w przeszłości byli świetnymi kochankami. 

Motywacji do wyboru kochanej rodzinki może być mnóstwo. W 
wyniku różnorodnych intencji, które przejawiały się miedzy ludźmi z 
wcielania na wcielenie, pojawiły się istne ich konglomeraty. To 
stwarzało kolejne nieporozumienia karmiczne. 

Wybierając sobie mamusie, zawsze trafiałem do kobiet wcześniej 
przeze mnie zmanipulowanych. To miało mi zapewnić, że będą się 
mną właściwie opiekować. Ale nie przewidziałem, jaką zapłacę za 
to cenę, gdyż zazwyczaj trafiałem na osoby, z którymi miałem pora-
chunki karmiczne! Nie przewidziałem, że czasami wybór rodziców 
służy odpokutowaniu poczucia winy.  

Stąd od poczęcia kiepskie relacje z rodzicami, którzy wyżywają się 
na dziecku lub robią mu inne numery (np. obezwładniają je psy-
chicznie). Bywa, że relacja wydaje się dobra, ale za nią kryje się 
wiele manipulacji i uzależnień związanych z intencjami do odsłuże-
nia wcześniejszych przewinień. Tak jest w relacji z rodzicami lub 
dziećmi chronicznie chorymi, zatruwającymi swym stanem zdrowia i 
złym samopoczuciem życie całej rodziny. 

Ludzie mający skłonności do bycia “kimś”, często przyciągają sobie 
rodziny, w których już inkarnowały się osoby dla nich znaczące. 
Silnym związkiem karmicznym może być relacja mistrz – uczeń. 
Niezłym motywem może być pragnienie nauczenia się od rodziców 
tego, co okazało się aż tak skutecznym narzędziem w ich rękach, że 

dana osoba im uległa. Pełny mądrości i miłości były guru to w po-
równaniu z taką okazją znacznie mniej cenna zdobycz. 

Jednym z najbardziej zabójczych motywów, jakim możemy się kie-
rować w życiu, jest konkurencja. Stępia ona intuicję, zamyka na 
miłość i nie pozwala patrzyć na otoczenie w sposób obiektywny. 
Ponadto nakręca intencje powtarzania karmicznych związków w 
kolejnych wcieleniach.  

Człowiek kierując się intencjami konkurowania stara się udowad-
niać, że jest lepszy, mądrzejszy, że ma więcej doświadczenia, wie-
dzy czy umiejętności. Nie ważne przy tym, czy służy to czyjemuś 
dobru, czy też nie. Konkurującemu wszystko potrzebne jest po to, 
by osiągał przewagę. I w tym zakresie wszystkie chwyty wydają mu 
się dozwolone. Jego podstawową intencją nie jest pokazanie, że 
jest najlepszy. Najważniejsze dla niego, żeby inni okazali się gorsi i 
nie spocznie, dopóki nie odniesie ostatecznego zwycięstwa. A to 
jest niemożliwe, gdyż nikt nie jest ani gorszy, ani lepszy. 

W pewnej rodzinie żył sobie ojciec rodziny i jego kilka kobiet (żona 
i córki). Wszystkie je równo olewał i pomiatał nimi, ale one były 
ambitne. Każda z nich chciała zaskarbić sobie więcej jego uwagi i 
życzliwości. Owszem, zwracał na nie uwagę i lał równo nie patrząc, 
czy to żona, czy dziecko. One jednak nie dawały za wygraną. 
Ostentacyjnie żarły się między sobą, by mu pokazać, jak walczą 
między sobą i jak sobą pomiatają. Ponadto donosiły na siebie i 
zawiązywały czasowe koterie, by osłabić psychicznie każdą z osob-
na.  

Powód zawsze się znalazł. Każda przecież liczyła na to, że kiedy 
inne już nie dadzą rady, wówczas na placu boju zostanie tylko ona 
jedna. I tak się męczyły z sobą wiele, wiele lat czując się coraz bar-
dziej nieszczęśliwe i zmęczone … życiem. Dopiero kilkakrotne pró-
by samobójcze najmłodszej zastanowiły rodzinę, że coś jest nie w 
porządku. Ale długo nikt nie domyślał się, co? 
Konkurencja w rodzinach wynika często z nie uświadamianych mo-
tywacji, głęboko ukrytych w podświadomości. Już sama atmosfera 
konkurowania w rodzinie potrafi wyzwolić wiele negatywnych emo-
cji i działań. 

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


Najsilniejszym motywem konkurowania jest przekonanie, że albo 
jestem najlepszy, albo jestem nikim. Znacznie słabiej działają 
przekonania, że albo ja coś dostanę, albo przypadnie to w udziale 
komuś innemu. Konkurować więc można o coś, albo przeciw in-
nym. 

 Ta druga forma jest groźniejsza.  Wiedząc to, powinieneś jak 
najszybciej zaprzestać szczucia na siebie członków rodziny przez 
zapewnianie ich, że ten, kto zrobi coś lepiej, ten dostanie nagro-
dę, a inni “mogą mieć żal tylko do siebie”. Ich autodestrukcyjny 
żal z pewnością po jakimś czasie obróci się przeciw tobie. 

Czy jest sposób, by wyjść z matni związków karmiczny-
ch?  
Często nie zdając sobie sprawy z karmicznych relacji ludzie usiłu-
ją poradzić sobie z dziećmi, rodzicami lub partnerami. I niewiele 
im wychodzi, bo nie trafiają w sedno.  Wręcz pogarszają tylko 
atmosferę rodzinną.  Konflikty w rodzinie często zaczynają się od 
przekonywania innych, umoralniania ich, od usiłowania wpływa-
nia na nich. Zazwyczaj kończy się to na ględzeniu lub biciu. 

Czy pamiętasz, z jakim ferworem rzucasz się, gdy “trzeba” prze-
konać kogoś o twoich racjach? Przekonujesz kogoś, a on ci mówi: 
daj spokój, nie chcę tego słuchać.  

Tu powinieneś przestać, ale ty wiesz lepiej i nie dasz się tak łatwo 
spławić. Przecież twoje musi być na wierzchu. Widząc więc pa-
sywną postawę “przeciwnika”, przystępujesz do natarcia. I to wa-
śnie nazywasz ważną rozmową.  
 
W twoim przekonaniu bardzo ważną dla drugiej strony. Druga 
strona jednak nie ma ochoty słuchać cię i na pewno nie akceptuje 
tego, co masz do powiedzenia. Nie licz na to, że zmieni zdanie 
pod wpływem twego natarcia. Może najwyżej dla “świętego spo-
koju” przyzna ci rację, co zinterpretujesz jako uzyskanie przewagi 
nad nią. 

Nie traktuj tego jako swego sukcesu. To bowiem jest pierwszy 
krok do porażki w waszej wzajemnej komunikacji. Na przyszłość 
ta osoba zapewne znajdzie jakiś sposób, by uniknąć konfrontacji 
z tobą, bądź też taki, który jej pozwoli odnieść “zwycięstwo” nad 
tobą.  

Zauważ, że osoba atakowana ma dwa wyjścia: 
1. Usunąć się, czyli skapitulować pod wpływem natarcia (a to nie 
znaczy, że stanie się twym jeńcem czy zakładnikiem), 
2. Podjąć wyzwanie i starać się osiągnąć przewagę nad tobą. 

Gdyby ta osoba znała zasady asertywności, mogłaby jeszcze zna-
leźć trzecie wyjście – grzecznie i kulturalnie opuściłaby twoje 
towarzystwo wpierw tłumacząc ci motywy swego postępowania: 
“Kiedy mnie atakujesz, nie czuję się ani miło, ani dobrze w twoim 
towarzystwie, więc dla świętego spokoju wychodzę”.  

Jeśli nie chcesz sobie wychować wroga we własnym domu, po-
zwól mu nie zgadzać się z tobą i nie każ mu wysłuchiwać swych 
argumentów wbrew jego woli. Jeśli naprawdę zależy ci na tym, 
żeby przedstawić swój punkt widzenia, spróbuj zacząć od “moim 
zdaniem…”, bądź “z mojego doświadczenia wynika…”.  

A kiedy druga strona mimo to nie ma cię ochoty słuchać, możesz 
zaproponować: “kiedy będziesz chciał ze mną o tym pomówić, 
chętnie to uczynię”. No tak, na pewno możesz mi zarzucić, że nie 
znam życia, bo przecież dzieci powinny wiedzieć, “kto tu rządzi i 
jakie tu panują reguły gry”.  

Owszem, byłoby to doskonałe rozwiązanie, gdybyś i ty to wie-
dział. Najczęściej jednak rodzice próbują przekonać dzieci do 
tego, czego sami nie akceptują. A jedynym argumentem jest dla 
nich święte: “inni też tak robią” lub “tak każe tradycja”. Argument 
ten często jest wzmacniany groźbą użycia przemocy lub szanta-
żem. 

Kiedy chcesz dojść z innymi do porozumienia, przypomnij sobie, 
że ani tradycja, ani inni nie zastąpią ci intuicji i miłości. Miłość z 
kolei nie jest tym samym, co martwienie się o innych oraz o ich 
przyszłość. 

Kiedy chcesz rozmowy, pamiętaj, że trzeba do niej dwóch, którzy 
mają równe szanse, którzy się jednakowo szanują. Jeśli chcesz 
być mentorem i wychowywać rodzinę z poczuciem wyższości i 
większego doświadczenia, to zapewne zrazisz innych do siebie. 
Więc nie płacz z żalu, jeśli kiedyś zostawią cię w samotności. 

Inaczej jest, jeśli inni doceniają twoje rzeczywiste kompetencje. 
Wówczas nie musisz im się narzucać, a oni sami proszą cię o radę. 
Spróbuj więc wyrobić w sobie wewnętrzne przekonanie o tym, że 
zawsze udzielasz dobrych rad, które inspirują innych. I że zasłu-
gujesz, by cię z uwagą i szacunkiem wysłuchiwano. 

Załóżmy jednak, że nie podobają ci się moje pomysły na komuni-
kację w rodzinie. Przypatrz się więc temu, co się będzie działo, 
jeśli w porę się nie opamiętasz i nie powstrzymasz swego ataku. 

Wersja I – wycofanie:  
Druga osoba kuli się w sobie i słucha, bo się boi twej przewagi. 
Nie akceptuje tego, ale przyjmuje. Odniosłeś sukces! Możesz się 
cieszyć, ale tylko przez chwilę. Druga strona i tak wywinie ci nu-
mer, o jaki jej nie podejrzewasz lub przed którym usiłujesz ją 
ochronić!  

Przyjdzie czas, że będziesz prze-
klinał dzień, w którym ją spłodzi-
łeś lub spotkałeś. Ty się będziesz 
zwijać z bezradnej wściekłości, a 
ona będzie triumfować płacąc za 
to wygórowaną cenę. Ale wresz-
cie przeżyje chwilę satysfakcji, że 
cię upokorzyła, nawet może bar-
dziej, niż ty ją. 



Skąd wie, jak cię upokorzyć?  
Zna twoje najsłabsze punkty! Przecież w każdej swej tyradzie dajesz jej do 
zrozumienia, na czym ci najbardziej zależy. Wystarczy, że zrobi na odwrót, 
niż tego oczekujesz. I to ci zrobi waśnie ktoś z twojej rodziny, ktoś, na kogo 
tak bardzo chciałeś liczyć! W ten sposób pokaże ci, gdzie naprawdę ma two-
je zdanie, twoją mądrość życiową i moralność.  
Zastanów się teraz, na czym ci najbardziej zależy, przed czym chciałbyś 
uchronić się ze strony dziecka, żony, męża itp. Jeśli będziesz dla nich nieto-
lerancyjny, właśnie w ten sposób cię upokorzą. 

Wersja II – podjęcie wyzwania:  
Ten scenariusz może się stać realny, nawet wówczas, gdy zaczyna się od 
wycofania.  
Obserwując cię w akcji druga osoba uczy się, jak cię zaatakować. Atakując 
odsłaniasz swoje słabe strony. Obserwuje, jak walczysz z innymi i jak oni 
“dokładają” tobie. Poza tym mając intencje do walki i sporów, zapewne uczy 
się walki z innymi i od nich przejmuje mniej lub bardziej skuteczne sposoby 
ataku. W ten sposób osiąga mistrzostwo. Pół biedy, kiedy jeszcze boi się twej 
fizycznej przewagi. Kiedy przestanie się bać, będzie to dzień twojej klęski. 
Może jeszcze niewielkiej, ale za to zapowiadającej kolejne.  

Wyścig zbrojeń zaczyna się od braku drobnych ustępstw w nieistotnych 
sprawach. Stąd już tylko krok do stworzenia sobie rodzinnego “piekła na 
ziemi”. 
Niektórzy są aż tak doskonale zaprawieni w walkach, że nie da się ich prze-
straszyć nawet przewagą fizyczną. I z nią potrafią sobie poradzić, gdyż zaczy-
nają prowadzić walkę na poziomie energetycznym. Wówczas stają się bardzo 
poważnymi przeciwnikami, których trudno zdemaskować. Nieostrożnego 
przeciwnika podpuszczają na “bliski dystans” i kiedy już wydaje mu się, że 
przystępuje do decydującego natarcia, sam pada jego ofiarą, gdyż użyta 
przez niego energia odbija się od przeciwnika i uderza go z jeszcze większą 
siłą.  

Taki sposób prowadzenia walki jest znany między innymi w sztuce walki 
zwanej aikido. Ten sposób zna też podświadomie część ludzi, którzy “nie 
dają sobie w kaszę dmuchać”, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się do-
skonałymi obiektami napaści. Może lepiej będzie dać przykład z nadepty-
waniem na odciski. Nikt tego nie lubi, choć do pewnego stopnia panuje nad 
odruchami i przez pewien czas nawet daje się przyprzeć do muru. To zachęca 
napastnika. Ale i wyzwala nieoczekiwaną obronę. 

Oto takie mechanizmy mogą się odegrać w wyniku rodzinnych kłótni. Nie-
które z nich są tylko powtórzeniem tego, co już między członkami rodziny 
działo się w przeszłości. Inne dopiero tworzą karmę wiążącą członków rodzi-
ny na następne wcielenia. 

Rodzina nie musi nas zmuszać do odgrywania karmy. Możemy też wykorzy-
stać pojawiające się w niej konflikty do uzdrowienia relacji karmicznych, one 
mówią nam bowiem o tym, co jest naszym problemem. 

Aby uniknąć wiązania się karmicznie na następne wcielenia, war-
to zrezygnować ze scenariuszy nr I i II, warto odpuścić wszystkim 
członkom rodziny i zająć się sobą. Warto powierzyć ich bożej opie-
ce i ochronie i przekonać podświadomość, że oni też mają rozum i 
zasługują na zaufanie. Ta metoda jest skuteczna, gdy uzdrawiamy 
związki karmiczne i gdy wyplątujemy się z nich. 

Leszek Żądło

DLA UŚMIECHU :)



  

Anthony de Mello  

„Minuta mądrości” 

Umiarkowanie

Raz po raz Mistrz starał się odwieść swoich uczniów od 
uzależnienia się od niego - to bowiem przeszkadzałoby im 
w żywym kontakcie ze źródłem, bijącym w każdym z 
nich. Często powtarzał:
- Trzy rzeczy są szkodliwe, jeśli znajdą się blisko, i 
bezużyteczne, jeśli są zbyt daleko. Najlepiej trzymać je 
pośrodku. Mówię o ogniu, władzy i o guru.

Anthony de Mello
hinduski jezuita
psychoterapeuta
mistyk
nauczyciel duchowy



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

PRZEBUDZENI 
Gwiazda "Sagi Zmierzch" Kristen Stewart i 
Nicholas Hoult ("X-men", "Mad Max: Na 
drodze gniewu") w wizjonerskiej opowieści o 
świecie, w którym miłość jest zbrodnią.
W niedalekiej przyszłości ludzkość osiągnęła 
stan idealnej równowagi. Nikt już nie toczy 
wojen, zbrodnia to pojęcie z przeszłości, a 
choroby i głód całkowicie zlikwidowano. Ten 
cudowny stan udało się osiągnąć dzięki 
wyeliminowaniu z życia wszelkich emocji. Gdy 
jednak w idealnym społeczeństwie wybucha 
tajemnicza epidemia przywracająca ludziom 
uczucia, władze wypowiadają wojnę „zarazie”. 
Zainfekowani są wyszukiwani, po czym znikają 
w niejasnych okolicznościach. Za najbardziej 
niebezpiecznych uznaje się tych, którzy 
zaczynają odczuwać coś, co kiedyś nazywano 
miłością…

Wizjonerski film, pokazujący nasz świat w przyszłości 
pozbawiony emocji, uczuć!!! Niby wszystko układa się 
pozytywnie, nie ma wojen…każdy ma swoje miejsce w 
świecie… Jednak co jakiś czas ludzka natura bierze górę i… 
nasze emocje, uczucia, potrzeba bliskości odradza się, co jest 

traktowane jak chorobę wymagającą leczenia…

Film polecam tym, którzy lubią estetyczne filmy, z dobrą 
obsadą i tematyką s-f. Myślę, że temat poruszany był w 
wielu filmach, ale tym razem mamy opowieść o miłości…

Znasz ciekawy film związany z 
tematyką duchowości, psychologii 
czy z pogranicza magii… Napisz i 
podpowiedz nam! Dziękujemy!
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Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy do publikacji 
reklamy, ogłoszeń czy artykułów bez podania przyczyny.  

Nasze czasopismo jest publikacją hobbistyczną, polecaną dla osób, 
które sobie tego życzą. Nie mamy na celu szerzenia teorii 
spiskowych, plotek.  

Naszym celem również nie jest wyrażanie niczyjej osobistej opinii, 
czy negowanie tematów związanych z wiarą, religią, polityką. 
Informacje zawarte w naszym czasopiśmie są skierowane dla ludzi 
otwartych duchowo i akceptujących wszystko związane ze światem 
duchowym i ezoterycznym. 

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/chyba, że takowe zostały zamieszczone!  
Jednak dla swojego bezpieczeństwa pamiętaj, że stosujesz je z 
własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zamieszczone porady 
zdrowotne, przepisy i kuracje są wskazówkami jak sobie ulżyć i 
wspomóc proces zdrowienia, powinno się je traktować 
indywidualnie, ale nie są sposobem na wyleczenie konkretnej 
choroby.  
Jeśli nie czujesz się pewna co do zastosowania i pewności do 
którejkolwiek kuracji, przed jej zastosowaniem ZAWSZE! zasięgnij 
porady swojego lekarza prowadzącego lub farmaceuty. 
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