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Złota myśl: “Początek roku to niezapisana kartka… wypełnij ją nowymi nadziejami, szansami i możliwościami…”

Mamy Nowy Rok… wszystko stare jest za już nami, rozpoczynamy nowy rozdział 
- czyli możemy wszystko zaplanować od początku, po swojemu. Początek roku na-
straja do robienia planów, i nakłaniam gorąco do tego…  

Takie zaplanowanie wielu spraw powoduje, że w natłoku codzienności nie zapomi-
namy o ważnych sprawach, często błahych, jak i wielkich, takich jak:  urodziny ko-
leżanki, urlop, wypad za miasto, do kina, wizyta u rodziców, rocznica ślubu…  
Często zaplanowanie takich małych i dużych spraw czy zadań, powoduje, że nasza 
energia zaczyna przyciągać nasze pragnienia i plany…  Napisane słowo tak samo, 
jak to wypowiadane/mówione - pracuje energetycznie i przyciąga pozytywne ener-
gie sprzyjające okoliczności.  

Dlatego nie bójmy się planować, rozpisać sobie grafik, określić nasze pragnienia czy 
napisane marzenia, nawet te nierealne…czasami końcówka roku i przekartkowanie 
kalendarza, może zaskoczyć nas niezwykle pozytywnie… Zwłaszcza wtedy, kie-
dy zobaczymy, że wiele naszych planów i pragnień się jednak zrealizowało :)  

Od tego numeru będziemy ukazywać się co dwa miesiące, jednak nie wpłynie to na 
jakość naszego pisma, w tym temacie się nie zmienimy, chyba, że na lepsze :) Nie-
bawem Walentynki, dlatego przesyłamy juz dziś dużo miłości :) Zapraszam do 
lektury i przypominam, że jesteśmy również na FACEBOOK :)

Wanda Leonarda  Prager 
redaktor naczelna

Wstęp



Z pamiętnika jasnowidza…   Rozwód pomimo miłości…
Pani K. przy-
szła sobotniego 
popołudnia bez 
z a p o w i e d z i , 
mówiąc od wej-
ścia, że potrze-
buje pilnej po-
rady…  

Od razu przeszła 
do swojej historii… Jestem pielęgniarką, ale uczę 
się, studiuję i zamierzam być lekarzem. Ale to 
nie jest tematem wizyty… Mam problem z mę-
żem, kocham go, pomimo iż nie zawsze między 
nami się “układa”. Przyszłam zadać tylko jedno 
pytanie: czy mąż złoży pozew o rozwód?? Nic 
więcej mnie nie interesuje… ! 

Chwilę trwało zanim przyszła wizja… zobaczy-
łem piękny dom, męża, który nagminnie zdra-
dza moją klientkę, chociaż ona o tym wie… Mąż 
znęca się nad nią, ona sama sypia w kącie, nie 
ma swojej przestrzeni, ma wydzielane finanse…  

Na te informacje moja klientka wzruszyła ra-
mionami, i powiedziała tylko: Ja męża bardzo 
kocham, chcę tylko wiedzieć, czy on się ze mną 
rozwiedzie?   

Karty były niestety bezlitosne, zwiastowały ry-
chły rozwód, i o dziwo z decyzji mojej klientki…! 
Dodatkowo karty przepowiadały awans, naukę, 
własną praktykę lekarską, spadek… i miłość na 
końcu jako odmianę życia. To wszystko miało 
rozegrać się na granicy dwóch, trzech najbliż-
szych lat.  

Oczywiście uprzedziłem, że to tylko wróżba, że 
wszystko może ułożyć się inaczej, jeśli wie o 
wszystkim znacznie wcześniej…  

Ale karty są naprawdę bardzo “mocne” i układy 
kart są jasne i klarowne. I tego moja klientka nie 
miała się spodziewać, gdyż zmiany miały nadej-
ść bardzo szybko…  

Moja klientka zawrzała! Nagle poczerwieniała 
na twarzy… Wstała, burknęła, że takiego “oszo-
łoma” nie widziała dawno, że to bzdury… Pani K. 
wyszła, nie żegnając się… a ja zostałem oniemia-
ły i zdziwiony reakcją mojej klientki. Pozostało 
mi jedynie oddać ją po Opiekę Aniołom i … za-
pomnieć.  

Po dwóch latach pojawiła się w gabinecie, zupeł-
nie odmieniona, z uśmiechem… i kwiatami! 
Przyszła tylko podziękować za wróżbę… Okazało 
się, że trzy miesiące po “nieszczęsnej sesji”, mąż 
przyprowadził sobie do domu “przyjaciółkę” i 
orzekł, że od dziś - będą mieszkać w trójkę… A jej 
jak coś nie odpowiada, może się rozwieść, bo on 
tego na pewno nie zrobi.  

Tego dla mojej klientki było za wiele, po kilku 
dniach wniosła pozew o rozwód. Z domu wyszła 
tylko z jedną walizką i zamieszkała z synem u 
swojej mamy.  

Mama w wyniku choroby i nieszczęśliwego wy-
padku - niebawem zmarła… Było to samobój-
stwo…  

Spadek pomógł jej kupić dwa mieszkania, dla 
syna i jej samej. Po tym wszystkim, cóż … rozpo-

częła trzy kierunki, jako pielęgniarka ma wiedzę 
większą od niejednego lekarza w Polsce. W tej 
chwili jest psychologiem.  

Miłość również przyszła nagle… pojawił się dużo 
młodszy partner, który ją ubóstwia.  

Myśli  o otwarciu domu dziecka, może domu 
spokojnej starości. Dodatkowo marzy o jakiejś 
charytatywnej instytucji….  

Przyszła powiedzieć, że wierzy w dalszy ciąg 
spełniającej się wróżby. Ma wielkie nadzieje i nie 
chce zapeszać, dlatego tym razem sobie nie po-
wróży. Może w niedalekiej przyszłości.  

Przeprosiła, ża swoje słowa, które skierowała 
pod moim adresem, i przy pożegnaniu, odwróci-
ła się i powiedziała: jest Pan Aniołem Nadziei, 
dziękuję za moje życie! Acha, będę niebawem 
babcią! Czy to nie piękne? 

Czasami los pokrętnie kieruje nas do szczę-
ścia, ale ważne by w zaplątaniu odnaleźć 
właściwą ścieżkę, niezależnie od trudów i 
przeszkód jakie musimy pokonać.  

A często jest tak, że jeśli Bóg coś nam zabie-
ra, to znaczy, że za rogiem czeka coś lepsze-
go :) Trzeba tylko poczekać, uśmiechnąć się 
i być pewnym, że spotka nas tylko to, co naj-
lepsze. 

                               Imiona zostały zmienione. 

	 	 	      Aryan Goehling



 

NAPÓJ ROZGRZEWAJĄCY 

“NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU”  
Składniki: świeży imbir, cytryn, miód, odrobina 
cynamonu i kardamonu. 
Przygotowanie: Nieobrany korzeń imbiru 
zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, zalej 
wrzątkiem i odstaw pod przykryciem na 10 
minut. Dodaj sok z połówki cytryny, łyżkę miodu, 
szczyptę cynamonu i odrobinę kardamonu 
z m i e l o n e g o . 
Wymieszaj.  
P i j k i l k a r a z y 
dziennie, najlepiej 
gorący. 

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

Imbir - naturalny antybiotyk 
Imbir nie tylko rozgrzewa, ale ma wiele innych cennych właściwości:  

• Działa rozgrzewająco, pobudzająco, wzmacniająco; 
• Stymuluje układ odpornościowy - niszczy bakterie, wirusy, grzyby; 
• Oczyszcza organizm, neutralizuje toksyny, ma silne działanie 

bakteriobójcze i odtruwające; 
• Działa podobnie do aspiryny - zapobiega powstawaniu 

prozapalnych prostaglanadyn; 
• Pomaga przy oczyszczeniu dróg oddechowych, działa 

wykrztuśnie; 
• Pomaga w stanach zapalnych zatok; 
• Zatrzymuje ból, działa rozgrzewająco; 
• Pobudza krążenie, dzięki czemu białe krwinki szybciej docierają do miejsca zakażenia, infekcji; 
Jego właściwości są najsilniejsze, kiedy używamy świeżego korzenia, jednak ten 
sproszkowany zupełnie nadaje się do stosowania w kuracjach. Imbiru nie trzeba obierać, gdyż 
pod skórką ma najwięcej swoich drogocennych składników.

1. Filiżanka czarnej herbaty bez cukru; 
2. Ocet jabłkowy - 1 łyżeczka na pół szklanki 

wody, wypijaj raz dziennie; 
3. Napar z mięty, dziurawca, melisy lub po-

krzywy; 
4. Przyprawy - dodawaj je do potraw: imbir, 

tymianek, majeranek, bazylia, kminek, chil-
li, pieprz cayenne, mięta, oregano.

DOMOWE SPOSOBY  
NA LEPSZE TRAWIENIE 



 
MIESZANKI ZIOŁOWE NA RÓŻNE SCHORZENIA  

MIESZANKA BENEDYKTYŃSKA NA CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH:  

50  g liści brzozy, 50 g liści mącznicy, 30 g ziela nawłoci, 30 g kłącza perzu, 30 g 
koszyczków rumianku. Łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, gotuj pod przykryciem na 
małym ogniu 3 minuty. Odstaw na 15 minut. Pij napar zawsze świeżo przygotowany i 
ciepły, najlepiej 3 - 4 razy dziennie 15 minut po jedzeniu.  

NA NERWICOWE ZABURZENIA TRAWIENIA:  

1 - 2 łyżki drobno posiekanych korzeni arcydzięgla zalej ćwiartką litra zimnej wody, 
doprowadź do wrzenia na małym ogniu i gotuj jeszcze 2 - 3 minuty. Przykryj i zostaw na 
kolejne 3 minuty do naciągnięcia. Odcedź, pij letni wywar w dolegliwościach nerwicowych 
układu pokarmowego. 

NAPAR ŁAGODZĄCY I REGULUJĄCY MIESIĄCZKĘ:  

Łyżeczkę przywrotnika zalej niepełną szklanką wrzątku, odstaw pod przykryciem na 10 
minut. Przecedź i pij ciepły napar w okresie bolesnych miesiączek lub gdy masz 
nieregularne krwawienia. 

HERBATKA ŁAGODZĄCA NA HEMOROIDY:  

Weż po 20 g: koszyczków rumianku, ziela 
krwawnika, tasznika, gryki zwyczajnej i liście 
oczaru wirginijskiego. Wymieszaj. Łyżkę 
mieszanki zalej szklanką wrzątku, zaparzaj pod 
przykryciem 5 minut, przecedź i pij 3 razy 
dziennie po szklance naparu przez 4 - 6 
tygodni.  

NA PRZEZIĘBIENIE 
SYROP J. R. TOLKIENA  

Weź 100 g liści szałwii, zalej pół litrem białego, dobrego wina, 
dodaj 100 g cukru. Dotuj na małym ogniu przez 20 minut, aż 
do uzyskania syropu o płynnej konsystencji. Syrop przecedź, 
przelej do szklanej buteleczki lub słoiczka. Trzymaj w ciemnym 
miejscu, i najlepiej chłodnym. Stosuj łyżkę syropu przy 
napadach kaszlu, katary, infekcjach gardła. Najlepiej łyżkę 
syropu zażywać średnio co 2 -3 godziny. 

FRANCUSKI NAPÓJ CZOSNKOWY 
NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA 

Czosnek jak wiadomo obniża ciśnienie, można go zażywać 
w każdej postaci, ale najlepsze właściwości są, kiedy 
spożywamy go na surowo. U osób z wrażliwym żołądkiem 
lepszy będzie czosnek przesmażony lub ugotowany, 
surowy może okazać się ciężkostrawny i podrażniający 
żołądek. Ale jest też inna forma przyjmowania go i 

wskazana jest również dla osób nie 
tolerujących go na surowo: rozgnieć 
ząbek czosnku, zalej przegotowaną 
zimną wodą. Zostaw napój na noc do 
odstania, a rano wypij na czczo.  
Dla poprawy smaku można dodać 
odrobinę miodu lub plasterek cytryny. 
Taki napój wzmacnia też odporność, 
likwiduje infekcje i pasożyty. 



 
LEKI Z ZIOŁOWEJ APTEKI

Alpejski balsam z sadła świstaka  
Alpine Herbs, 50 ml  

Działanie: Balsam rozgrzewający. Nawilża i uelastycznia skórę. W trakcie 
delikatnego wcierania łatwo wchłania się przez skórę, dostarcza tkankom 
miłego, kojącego ciepłą. Stosować 2-3 razy dziennie wcierając delikatnie w 
skórę. W przypadku wystąpienia podrażnień przerwać stosowanie. Preparat doskonale się wchłania. 
Wskazania: Balsam rozgrzewający. Nawilża i uelastycznia skórę. W trakcie delikatnego wcierania łatwo wchłania 
się przez skórę, dostarcza tkankom miłego, kojącego ciepła. Olej z tłuszczu świstaka alpejskiego - znany i ceniony 
przez mieszkańców Alp, którzy od stuleci wykorzystywali go do łagodzenia swoich dolegliwości bólowych. Zawiera 
on niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) odnawiające naturalny płaszcz lipidowy skóry i sprawiające, 
ze staje się ona delikatna i elastyczna. Delikatny zapach olejku kosodrzewinowego uspokaja, a jego składniki 
aktywne uzupełniają działanie pielęgnacyjne preparatu, pobudzając oczyszczanie skóry z toksyn. Olejek 
dziurawcowy - koi stany zapalne i regeneruje skórę. Oleje roślinne chronią naskórek przed uszkodzeniem i 
zwiększają spoistość jego komórek, co zapobiega utracie wody. Działają też kojąco, zmiękczająco i nawilżająco. 
Mentol - przyspiesza usuwanie świeżych obrzęków. Rozszerza naczynia krwionośne, co powoduje lepsze 
ukrwienie mięśni, ścięgien i stawów. 
Skład: Petrolatum, Cocos Nucifera Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Marmot Oil, Oleum Hyperci, Pinus Pumilio, 
Menthol d-Limonen

NA BÓLE GARDŁA  
Starym i skutecznym sposobem jest picie 

syropów, płukanie gardła, jak również okłady.: 
- płucz gardło ciepłą wodą z dodatkiem 2-3 

kropli olejki z oregano; 
- łyżkę miodu wymieszaj ze startym ząbkiem 

czosnku, włóż do lodówki na kilka minut. 
Następnie nałóż na łyżkę i staraj się powoli 
lizać specyfik, tak by czosnek i jego zapach, 
powoli docierał do oskrzeli. Rób to 2 - 3 razy 
dziennie. 

- pij tylko ciepłe napoje, z dodatkiem 
łagodzącego miodu, mas ła, t łuszczu 
kokosowego; 

- syrop z cebuli: ćwierć kilograma cebuli 
wrzucamy do garnka, dodajemy szklankę 
cukru, szklankę miodu, 4 szklanki wody i 
gotujemy na małym ogniu do uzyskania 
gęstej konsystencji. Syrop pijemy 2-4 razy 
dziennie po łyżce do herbaty; 

- okład z twarogu - świeży twaróg rozsmaruj na 
grubość palca na lnianej serwetce lub z gazy. 
Potem owiń szyję kompresem, następnie owiń 
szalem i pozostaw taki okład na kilka godzin; 

- gorący okład z cebuli: Rozgotuj pod 
przykryciem na patelni pokrojoną drobno 
cebulę, rozsmaruj dosyć grubo na ściereczce, 
zawiń. Takim wałkiem okręć szyję, ale uważaj 
by się nie poparzyć. Można lekko ostudzić 
cebulę.

TRIO DLA ZDROWIA  
CYTRYNA - wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie, poprawia pracę jelit, działa 
antybakteryjnie, antyrakowo, odkwasza organizm, pobudza 
krążenie, oczyszcza żyły. 
IMBIR - rozgrzewa, podnosi odpornośc, działa przeciw 
nudnościom, wspomaga odchudzanie, pobudza krążenie, 
wspomaga pracę nerek, poprawia pracę jelit, oczyszcza 
organizm. 
CZOSNEK - podnosi odporność, działa antydrzybiczo i 
a n t y b a k t e r y j n i e , a n t y r a k o w o , p r z e c i w z a p a l n i e , 
przeciwpasożytniczo, reguluje ciśnienie krwi i cukier.



 
ĆWICZENIE ODDECHOWE NA WYCISZENIE

Ćwiczenia oddechowe świetnie relaksują, usuwają stres, powodują  wyciszenia i 
większe dotlenienie, dzięki czemu mamy znacznie więcej energii. Polecam pro-
ste ćwiczenie na dodanie sobie energii: siadamy prosto, z wyprostowanym krę-
gosłupem. Pamiętaj, że wdech robimy nosem, wydech ustami, najlepiej w swoim 
rytmie i tempie.  Przy wdechu skupiasz się na tym, że do Twojej czakry splotu sło-
necznego (okolica pępka) wpływa dużo energii, na wydechu energię i uwagę kie-
rujesz na całe ciało. Ćwiczenie wdech - wydech powtarzamy ok. 7 razy. Ćwicz co-
dziennie, a niebawem poczujesz w sobie siłę i dobre samopoczucie. 

Lecznicze zioła i przyprawy  

OREGANO - łagodzi kaszel, oczyszcza 
MIĘTA - likwiduje czkawkę, na problemy trawienne 
IMBIR - pomaga w nudnościach 
CZOSNEK - środek antyseptyczny 
KOZIERADKA  - pomaga pozbyć się toksyn, dodaje siły 
KOPER WŁOSKI - likwiduje nieprzyjemny oddech 
GOŹDZIK - na ból zębów i krwawienia z dziąseł 
SZAŁWIA - pomaga na wzdęcia 
TYMIANEK - leczy trądzik, pobudza trawienie 
KURKUMA - zapobiega nowotworom 
BAZYLIA - łagodzi ugryzienia owadów, pobudza wątrobę 
CZARNY PIEPRZ - odchudza, poprawia trawienie 
CYNAMON - reguluje ciśnienie krwi 
KOPEREK - łagodzi zgagę 
ROZMARYN - pomaga na bóle gardła

NATURALNE SPOSOBY NA ZAPARCIA 
Skorzystaj z podanych sposobów, a poczujesz ulgę: ostropest plamisty - jedz 
ziarenka. Herbatka z tymianku lub widłaka. Pomocny jest napar w krwawnika i 
rumianku. Pij na czczo wodę z cytryną. Jedz śliwki suszone (lub rodzynki), 
możesz zalać kilka śliwek ciepłą wodą, moczyć przez cały dzień i wypijać 
wieczorem. Jedz więcej gotowanych warzyw. Pomocne mogą być kiszonki: 
kapusta, ogórki itp. wyrównują florę jelitową. Pij więcej wody, czasami zaparcia 
są przez brak wody w diecie. Raz dziennie zjadaj naturalny jogurt, dodaj do 
niego łyżeczkę otrąb, płatków owsianych. Jedz: kaszę, buraki, pomidory, 
kapustę, figi, rodzynki, morele. Gdy w diecie brakuje tłuszczu, możemy mieć 
zaparcia, dlatego wypijaj kawę z dodatkiem tłuszczu kokosowego.



 

HERBATKA NA OCZYSZCZENIE KRWI 
Przygotuj po 50g: liści malin, liści poziomki, liści porzeczki, 
liści brzozy, korzenia łopianu, kwiatu stokrotki, kwiatu jasnoty 
białej, ziela krwawnika, korzenia mniszka lekarskiego, szałwii, 
szyszek chmielu, kwiatów nagietka. 

Składniki wymieszaj razem, 
łyżkę stołową mieszanki za-
lewaj  szklanką wrzątku. Parz 
pod przykryciem 20 minut. 
Przecedź napar i pij 2 razy 
dziennie przed jedzeniem. Ku-
racja trwa do wykorzystania 
całej mieszanki. 

Składniki: ½ główki czosnku 1 cytryna 1 łyżka miodu  
Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę i zalać szklanką wody. Pod-
grzewać na wolnym ogniu ok. 10 minut od zagotowania…Składniki: 
½ główki czosnku 1 cytryna 1 łyżka miodu. Czosnek obrać, przecisnąć 
przez praskę i zalać szklanką wody. Podgrzewać na wolnym ogniu ok. 
10 minut od zagotowania.  

Dodaj miód i… dobrze wymieszać. Przelej do słoiczka i zażywaj kiedy 
poczujesz, że choroba zbliża się lub zaczyna smyrać Cię w gardle. 

Napar z dziurawca dla zestresowanych 
Dziurawiec stosowany jest w 
leczeniu nerwic, depresj i , 
stanów lekowych i niepokojach. 
Weź: 1 łyżkę ziela zalej szklanką 
wrzątku, odstaw na 15 minut. 
Przecedź i pij 2-3 razy dziennie 
z dodatkiem 1 łyżeczki miodu.

SYROP Z CZOSNKU NA PRZEZIĘBIENIE



 

 ZDROWIE  ZAKLĘTE  W  NALEWKACH, WINKACH I POPITKACH

MALINÓWKA NA PRZEZIĘBIENIE 
składniki: maliny, cukier, spirytus, woda 

Świeże i przebrane maliny wsyp do gąsiorka, wlej 
spirytus, aby sięgał trochę lekko ponad owoce. Postaw 
w słonecznym miejscu na 5-6 dni. Po tym czasie zlej 
nalewkę, przecedź ją przez bibułę lub gazę.  
Na każdy litr nalewki wziąć 1/4 l wody i 1/4 kg cukru. 
Zrób syrop, zagotuj raz na wolnym ogniu. 
Wyszumować. 
Wymieszaj nalewkę z syropem, przelej do butelek, 
dobrze zakorkuj. Odstaw w chłodne miejsce na miesiąc. 
Nalewka rozgrzewa, zbija gorączkę, uspokaja. Nalewka 
poprawia trawienie, zmniejsza bóle miesiączkowe. 

Nalewka ziołowa dla znerwicowanych 
Potrzebujesz: 150 g świeżych liści melisy, 2-3 liście mięty, łyżkę ziela dziurawca, 
szczyptę cynamonu, sok z 1 cytryny, 1 szklankę wody, 500 g cukru, 0,5 l spirytusu.  
Melisę, miętę, dziurawiec i cynamon zalej szklaną wrzątku, zaparzaj pod przykryciem 10-15 minut. 
Napar ostudź i przecedź. Cukier i wodę wymieszaj razem, dodaj sok z cytryny, połacz napar z 
syropem, dodaj spirytus. Przelej nalewkę do szklanego słoika, odstaw na 2 tygodnie, pij 3 razy 
dziennie po 1 łyżce rozpuszczonej w szklance wody. 

NALEWKA JAJECZNA NA STAWY 
Składniki: 10 jajek w białej skorupce, 3 kg cytryn, 3 łyżki 
miodu, 0,7 l koniaku 38-40% 
Przygotowanie: jajka i cytryny wyszoruj i sparz wrzątkiem. Potem 
wyciśnij sok z cytryn. Jajka - ze 
skorupkami włóż do dużego słoika i zalej 
sokiem. Następnie wstaw na 3 dni do 
lodówki. Po tym czasie przekłuj skorupki 
jajek widelcem, by wypłynęła z nich 
zawartość. Wstaw całość do lodówki na 10 
dni i codziennie mieszaj.Na końcu wyjmij 
miękkie skorupki ze słoika, a pozostałe 
składniki zmiksuj. Dodaj miód i koniak. 
Wymieszaj dokładnie, przelej do butelek, 
przechowuj w chłodnym miejscu. Pij 3 razy 
dziennie po 50 ml. 



 Weź: 2 łyżki mydlnicy lekarskiej, 1/2 l wody, 2 łyżki 
soku z cytryny, 2 żółtka, 2 krople eterycznego olejku 
cytrynowego. 

Zagotuj wodę z mydlnicą, dodaj 
pozostałe składniki, zostawić na 
10 minut, przelej do butelki. To 
bardzo delikatny szampon, 
nadaje połysk, pobudza porost 
włosów, nawilża je.

Zadbaj o skórę zimą 
Do twarzy stosuj najlepiej tłuste kremy odżywcze i 
nawilżające, najlepiej dodatkiem olejów np. 
nagietkowy, oliwkowy, z dodatkiem mas ła 
kakaowego, często wystarcza sama Nivea. 
Chroń usta, no są bardzo wrażliwe na mróz. 
Wieczorem dla regeneracji smaruj je miodem, a na 
co dzień używaj glicerynowego sztyftu do ust.  
Nie myj twarzy mydłem, gdyż pozbawia skórę 
tłuszczowej warstwy ochronnej, a zawarte w nich 
sztuczne składniki, mogą powodować podrażnienia. 
do mycia używaj naparów ziołowych. Stosuj 
odpowiednie toniki lub zwyczajnie przemywaj skórę 
naturalnymi olejami. 

SZAMPON CYTRYNOWY

PŁYN do mycia twarzy :) 
Weź: 4 łyżki miodu, 1 łyżkę mydła 
szarego w płynie, 1/2 szklanki oleju 
naturalnego. 

Wszystkie składniki wymieszaj, przelej 
do czystej buteleczki, najlepiej ciemnej. 
Używaj niewielką ilość to przemywania 
ciała, twarzy… Płyn dłużej zachowuje 
swoją świeżość jeśli będzie się go 
przechowywać w lodówce.  

OCET SZAŁWIOWY
Weź: 3 łyżki stołowe suszonych liści szałwii, 1 łyżka 
suszonego kwiatu lawendy, 200 ml octu owocowego, 2-3 
krople olejku eterycznego szałwiowego lub lawendowego. 

Zioła wsyp do butelki z szeroką szyjką, zalej 
octem,, zakręć i odstaw na 2 tygodnie w 
ciemne miejsce. Po tym czasie odcedź, 
zmieszaj z olejkiem szałwiowym i rozlej do 
butelek. 
Preparatem nacieraj ciało po kąpieli, 
oczyszcza, odbudowuje ochronny płaszcz 
lipidowy skóry. Tak samo działa rozmaryn, 
można użyć świeżych gałązek lub suszony.



 

Sposób na oczyszczenie powietrza 
Pokrój cytrynę 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.

Jaki czosnek kupować?  
Najlepszy i najzdrowszy jest czosnek polski, chińska odmiana 
nie jest taka intensywna i pełna bogactw, jak również jest pełen 
pestycydów,  często pleśni i grzybów. Dodatkowo nie zawiera 
allicyny - czyli swojego najważniejszego składnika. 

Czosnek chiński - ma regularny kształt, łupinka 
jest biała, jest mało aromatyczny, większy od 
polskiego, łatwo się obiera, ma łagodny, 
s ł o d k a w y s m a k , p o d c z a s d ł u g i e g o 
przechowywania gnije i pleśnieje. Nie zawiera 
najważniejszego leczącego składnika czosnku - 
allicyny. 

Czosnek polski - ząbki nie są równe, łupina ma 
różowo-szarawy kolor, intensywnie pachnie, 
trudno się obiera, jest ostry w smaku, gdy go 
długo przechowujemy, usycha i kiełkuje. 
Zawiera bakteriobójczą allicynę.  

 
KUPUJ POLSKI CZOSNEK ! 

Przepis na leczniczą nalewkę czosnkową 
100 g rozdrobnionego czosnku zalej 1/2 litra czystej wódki. Odstaw 
naczynie w ciepłe miejsce na 10 dni; co pewien czas wstrząśnij. 
Przecedź, przechowuj nalewkę w lodówce. Dwa razy dziennie 
zażywaj 10-20 kropli w 1/4 szklanki wody jako środek na obniżenie 
c i ś n i e n i a k r w i i c h o l e s t e r o l u . N a l e w k a d z i a ł a t e ż 
przeciwmiażdżycowo, pomaga przy bólach reumatycznych. Po 
miesięcznej kuracji należy zrobić kilkutygodniową przerwę.

Kandyzowany imbir - zdrowa słodycz 
Kandyzowany mibir doskonale sprawdzi się dla 
łasuchów, gdyż to zdrowa słodycz, rozgrzewa, poprawia 
trawienie, likwiduje mdłości i ściąga nadmiar śluzu z 
żołądka.  
Potrzebujesz 20 dag świeżego korzenia imbiru, który 
musisz obrać se skórki. Najlepiej oskrobać łyżeczką. Imbir 
pokrój w kostkę, zalej 0,5 l zimnej wody, dodaj sok z 1 
cytryny, i szczyptę soli. Ogrzewaj do wrzenia. Po 
zagotowaniu imbir opłucz i 
ponownie gotuj w rondelku 
z zimną woda. Za trzecim 
razem do wody dosyp 50 
dag cukru i smaż na małym 
ogniu 2-3 godziny. Najlepiej 
wyczujesz, gdy imbir zrobi 
się przeźroczysty. Odcedź, 
obtocz w cukrze pudrze i 
zostaw do wyschnięcia. 



 
SOKI ODTRUWAJĄCE ! 

I wariant-  300 g marchwi, 90 g świeżego ogórka, 90 g buraka 
II wariant - 270 g marchwi, 130 g selera, 60 g pietruszki 

Warzywa przeciśnij przez wyciskarkę, wymieszaj, dodaj łyżeczkę 
oliwy i pij świeży sok. 
Wybraną mieszanką pij na czczo, każdego dnia. Połączenie tych 
składników ma silne działanie lecznicze. Codziennie musisz 
przygotowywać świeżą mieszankę. Kuracja trwa 1 miesiąc. 

Syrop z babki lancetowatej 
Babka lancetowata działa wykrztuśnie, jest bakteriobójcza. 
Potrzebujesz 100 g świeżych liści, dodaj 100 ml przegotowanej 
wody, zmiksuj. Wyciśnij z powstałej miazgi sok, przesącz i rozpuść 
w 100 g cukru. Postaw w rondelku na małym ogniu i ogrzej do 
wrzenia/nie gotuj. Stosuje się zwykle 1 łyżeczkę syropu kilka razy 
dziennie. 

Syrop z mirtu 
Do wrzącej wody dodaj 100 g suchych liści mirtu, wymieszaj i gotuj 
na małym ogniu przez 15 minut. Odstaw mieszankę na 24 godz. 
Potem dodaj do mikstury cukier i skórkę pomarańczy. Całość gotuj 
ponownie na bardzo wolnym ogniu przez 15 minut, cały czas 
mieszając. Syrop przecedź, przelej do butelki. popijaj łyżkę syropu 
2-8 razy dziennie. 

Syrop z buraka 
Zetrzyj na tarce jednego, dużego buraka, dodaj do nich 2 łyżeczki 
miodu, całość wymieszaj i podgrzewaj na małym ogniu przez 15-20 
minut. Nie zagotowuje jednak syropu, gdyż straci swoje cenne 
właściwości. Syrop z buraka pij co godzinę po 1 łyżce.  

Syrop z mniszka 
potrzebujesz 1 litr kwiatów mlecza, 1 łyżkę spirytusu, 1 kg cukru. 
Kwiaty umieść w słoiku, przesyp warstwowo cukrem i ugnieć. Na 
wierzch wylej spirytus i łyżkę cukru. Syrop należy pić kilka razy 
dziennie po 1 łyżeczce. 

DOMOWE SYROPY NA PRZEZIĘBIENIE I KASZEL



PROSTE MASECZKI
Maseczka z kozieradki do cery tłustej i mieszanej - 2 łyżki nasion 
kozieradki, 1 łyżka naparu z zielonej herbaty lub szałwii, łyżeczka natu-
ralnego oleju. Kozieradkę zmiel lub utłucz, dodaj herbatę i olej i wy-
mieszaj na gęstą papkę. Gotową maseczkę nałóż na twarz. Po 20 minu-
tach zmyj cieplą wodą. 

Maseczki dla cery wrażliwej - wymieszaj odrobinę miody z kwaśną 
śmietaną/może być avocado. Drugi wariant - miód, żółtko i starte jabł-
ko. Składniki wymieszaj, połóż maseczkę na 15 minut. Zmyj ciepłą 
wodą, posmaruj wilgotną twarz tłustym kremem.

MIESZANKA  
PRZEROST GRUCZOŁU KROKOWEGO 

O. CZ. KLIMUSZKI 

Przygotuj mieszankę z nastę-
pujących ziół, weź po 50 g: 
-korzenia łopianu 
-kłącza pięciornika 
-kory wierzby 
-ziela jemioły 
-ziela nawłoci 
-znamienia kukurydzy 
-ziele srebrnika 
-ziela tymianku 
Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie, stosuj 1 
łyżkę mieszanki, zalej szklanką wrzątku, przykryj o 
zostaw do odstania na 3 godziny.  
Napar przecedź, lekko podgrzej i pij 3 razy dzien-
nie po szklance. 20 minut przed posiłkiem.



 

PESTKI DYNII NA 
PASOŻYTY  

Potrzebujesz 250 g nasion (pestek) z 
dyni, wyłuskujemy je z pestek. Nasiona 
spożywamy w dwóch porcjach, w 1 
godzinnym odstępie. Po 3 godzinach 
pijemy 2 łyżki oleju rycynowego. 
Kurację powtarzamy po 2 - 3 dniach.

IMPOTENCJA   
Weź: 40 g ziela dziurawca, 25 g korzenia kozłka, 15 g 
koszyczków rumianku, 15 g mięty pieprzowej; 

Stosowanie: odwar z 1 łyżki ziół na szklankę wody, pić 
2 razy dziennie po jedzeniu. Kuracja trwa miesiąc. 

ELIKSIR MŁODOŚCI   
Jes t s tar y sposób na odm łodzenie 
organizmu od wewnątrz: picie soku soku z 
selera (korzeń selera, naprzemiennie 
z nacią) i jabłek w stosunku 1:1. Sok ten 
należy pić rano, na czczo. Sok oczyszcza z 
toksyn, likwiduje obrzęki, oczyszcza nerki, 
nawilża skórę, wzmacnia włosy i poprawia 
cerę. Dzięki witaminom C i E, oraz dzięki 
antyutleniaczom - chroni organizm przed 

wolnymi rodnikami, a tym samym nowotworami. Zawiera też dużo 
witamin z grupy B. Można dodatkowo dodawać natkę pietruszki.  

Inny wariant takiego “odmładzającego” soku: marchew, jabłko, 
burak, pietruszka w stosunku 1:1. Taki sok oczyszcza organizm, 
leczy oczy, problemy trawienne, ze skórą. Działa odtruwająco i 
antypasożytniczo. 

Oraz sok z pomarańczy i grejpfruta w stosunku 1:1, stosujemy 
przez dwa tygodnie, potem przerwa i ponownie cykl 2 tyg. 
znakomicie odtruwa, oczyszcza krew, limfę i usprawnia układ 
pokarmowy. 



WÓDKA Z CUKREM - NA KASZEL 
Weź 100-150 ml dobrej jakościowo wódki, 

wlej do metalowego naczynia i podpal, 
jednak nad ogniem trzymaj na widelcu 
kostkę cukru. Cukier będzie się topić i 
wkraplać do płonącego alkoholu.  

Procedurę przeprowadzamy do czasu, 
aż ogień zgaśnie. W rezultacie  tych 
działań, powstanie gęsty, słodki syrop. o 
ciemnym kolorze o dosyć silnej mocy. 
Przelej syrop do szklanego naczynia i 
przechowuj w temperaturze pokojowej, 
w ciemnym miejscu. Gdy borykasz się z 
kaszlem przyjmuj po dwa łyki syropu, aż 
kaszel zupełnie ustanie. 

NAPAR NA BÓL GŁOWY 
Napar ze świeżego (lub suszonego) rozmarynu idealnie nadaje przy 
bólach głowy, zwłaszcza tym spowodowany stresem, dlatego zalecany jest 
przy migrenowych bólach głowy. Dodatkowo odpręża, uspokaja, poprawia 
nastrój. Weź 1 gałązkę rozmarynu, zalej szklanką wrzątku, zaparzaj pod 
przykryciem 20 minut. Przecedzony napar dosłódź odrobinę miodem i pij 
gorący. Na wyciszenie pij go przed pójściem spać.



SCHUDNIJ 
SZYBCIEJ    

1. 1.Wypijaj przynajmniej 2 l wody 
dziennie; Ale nie zmuszaj się, 
pij po pół szklanki co 1,5 
godziny. 

2. Unikaj alkoholu, zwłaszcza 
t y c h s ł o d k i c h , g d y ż 
zawierają dużo cukru. 

3. Zawsze zjadaj śniadanie, to najważniejszy 
posiłek dnia. 

4. Jedz tylko wtedy, kiedy czujesz głód, nie 
przejadaj się na siłę. Ale nie głoduj się, wtedy 
organizm będzie odkładał tłuszczyk na później, 
kiedy nie zjesz posiłku, organizm będzie miał z 
czego się pożywić. 

5. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, wybierz 
zdrowe węg lowodany: orzechy, owoce 
kandyzowane, jogurt  naturalny z łyżeczką 
miodu. 

6. Jedz powoli i starannie przeżuwaj, każdy 
posiłek powinien trwać ok pół godziny, bo 
dopiero po 20 minutach mózg odbiera sygnał o 
sytości i najedzeniu. 

7. Na zakupy nie chodź głodna/y, wtedy pokusisz 
się o produkty, które Ci nie służą. 

8. Gotuj potrawy na parze lub jednogarnkowe, 
wtedy na pewno bedą zdrowsze i bardziej 
jarskie. 

9. Nakładaj jedzenie na niebieski mały talerzyk, a 
poczujesz się szybciej najedzona, dzięki temu 
zjesz mniej.  

10.Kontroluj wagę, waż się na czczo rano!

NAPAR CZOSNKOWY NA INFEKCJE 
Kuracja ta wzmacnia naszą odporność, leczy infekcje górnych dróg oddechowych. 

Weź 3 - 4 ząbki czosnku, posiekaj go drobno, zalej 
szklanką gorącego mleka, i taki napój pij przed snem. 
Najlepiej przez miesiąc. Jeśli chcesz przełamać smak 
czosnku, dodaj łyżeczkę miodu, lub odrobinę cynamonu 
i kurkumy. Napój działa napotnie, kiedy dodamy 
  łyżeczkę masła. Mikstura uspokaja, wspomaga 
spokojny sen, daje odporność i usuwa bóle stawów. 
dodatkowo obniża ciśnienie, odkaża zatoki. 



ROŚLINY, KTÓRE OCZYSZCZAJĄ 
POWIETRZE Z TOKSYN 

W naszych mieszkaniach jest wiele roślin, 
które nam służą, bo oczyszczają mieszkane 
z toksyn, odświeżają powietrze, dodają nam 
energii. Dlatego powinniśmy otaczać się 
kwiatami, wybierz taki, który Ci się podoba, 
a najlepiej kilka: 

1. Paprotki - jedne z lepszych kwiatów, bo 
oczyszczają powietrze z toksyn wydzielanych z 
mebli, tapet, farb czy wykładzin.  Pochłaniają 
formaldehyd. Nawilżają powietrze, neutralizują 
szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne i 

negatywne energie. 

2. Fikusy - chłoną for-
maldehyd, benzen i amo-
niak. 

3. Sansevieria - oczysz-
cza powietrze z benzenu i 
formaldehydu. 

4. Skrzydłokwiat - po-
chłania wiele metali ciężki-
ch, oczyszcza powietrze. 

5.  Zielistka - pochłania promieniowanie elek-
tromagnetyczne z telewizora, radia, komputera, 
jak również tlenek węgla, benzen, formaldehyd. 

6.  Filodendron - oczyszcza powietrze z amonia-
ku, benzenu, formaldehydu. 

7. Bluszcz - pochłania z powietrza amoniak, to-
luen, ksylen, formaldehyd, benzen, trójchloro-
etylen. 

8.  Dracena - chłonie m.in. formaldehyd, ksylen, 
toulen, benzen. 

9.  Orchidea - neutralizuje smog elektromagne-
tyczny, usuwa z powietrza aldehyd mrówkowy, 
aceton i chloroform. 

10. Palmy -  oczyszczają po-
wietrze z ksyleny, toulenu, 
amoniaku, benzenu, for-
maldehydu, 
trójchloro-
e t y l e n u . 
Najlepsze z 
p a l m t o 
daktylowce i 
areka.

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


	 TWARZ, A ZDROWIE 
Nasza twarz zdradza nam, jakie schodzenia posiadamy. 
Wystarczy obserwować w których miejscach pojawiają się 
najcześciej wypryski, sucha skóra czy zmiany. Zaobserwuj 
te zmiany na twarzy, i zacznij oczyszczać i dbać bardziej o 
dany narząd.  
Poza tym masaż tych stref (strefy refleksologiczne, które 
mamy na stopach, dłoniach i uszach) powoduje pobudze-
nie ich do samodzielnego oczyszczenia i poprawienia pra-
cy tym samym danego narządu.



CYKL: LECZNICZA ŻYWNOŚĆ
CEBULA 

- zmniejsza lepkość krwi; 
- pomaga rozpuszczać zakrzepy; 
- obniża poziom cholesterolu; 
- reguluje poziom cukru; 
- leczy kamicę nerkową; 
- leczy żylaki odbytu; 
- leczy nieżyt jelit; 
- pomaga w oczyszczaniu oskrzeli z 

wydzielin; 
- pomaga w infekcjach i biegunkach; 
- pomaga przy bezsenności; 
- zapobiega podrażnieniom nerwo-

wym; 
- działa uspokajająco; 
- zmniejsza ryzyko chorób serca; 
- wzmacnia serce; 
- powoduje lepsze gojenie się ran; 
- likwiduje bóle, stłuczenia (stosuje 

się sok i okłady); 
- leczy odmrożenia; 
- likwiduje skórne problemy, łupież, 

grzybicę; 

- pomaga na odciski, brodawki; 
- pomaga zwalczać kurzajki; 
- wzmacnia odporność, leczy przezię-

bienia; katary, stany zapalne zatok 
(wąchanie świeżej cebuli) 

- zapobiega zakażeniom; 
- hamuje wzrost komórek raka; 
- zapobiega astmie; 
- pomocna przy bronchicie; 
- pobudza działanie wątroby i trzust-

ki; 
- wspomaga pracę tarczycy; 
- pomaga przy nadmiernym wypada-

niu włosów/łysieniu (wcierany sok); 

Cebula działa pod każdą postacią: suro-
wa, jako sok, gotowana, smażona. Deli-
katniejsza jest odmiana fioletowa i biała. 
Każda ma podobne właściwości, różnią 
się jedynie “mocą”, ale skład witamin i 
minerałów jest taki sam.  

Dla osób z wrażliwym układem pokar-
mowym, zaleca się stosowanie duszonej 
cebuli. 

FIGI 
- pomocne w zwalczaniu chorób 

nowotworowych; 
- ułatwiają i poprawiają trawienie, 

likwidują zaparcia; 
- stosowane w chorobach wątroby; 
- zwalczają robaczyce; 
- likwidują obrzęki, opuchlizny, 

wykwity, czyraki; 
- dodają energii, witalności i ży-

wotności; 
- zwalczają gorączkę; 
- mają działanie napotne; 
- działają moczopędnie; 
- świetnie wpływają na skórę; 
- zaspokajają głód; 
- bogate w witaminy i minerały; 
Figi świeże są dla zdrowia bardziej pożąda-
ne, ale równie często stosuje się suszone.

WWW.EIOBA.PL

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


Dieta optymalna, zwana inaczej tłustą dietą, została opracowana ponad 20 lat 
t e m u p r z e z lekarza Jana Kwaśniewskiego . J e s t t o d i e t a 
niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa, a więc spożycie białka jest 
bardzo niskie. Dieta opiera się na założeniu, że człowiek może wyleczyć się z 
wielu chorób, pod warunkiem, że dostarczy organizmowi odpowiednie “paliwo”, 
w tym przypadku jest to tłuszcz. 

Dieta, a raczej żywienie posiada charakter diety, która potrafi uzdrowić prawie z każdej choroby!, jej 
efektem ubocznym jest schudnięcie. Dr Kwaśniewski jest przeciwnikiem wszelkich głodówek, jedynie 
jako metodę schudnięcia zaleca jedzenie węglowodanów jako ostatni posiłek w ciągu dnia np. 100 g 
węglowodanów, najlepiej w postaci ziemniaka, bez dodatku tłuszczu. Kwaśniewski zakłada, że posiłek kończy 
się spożywać, gdy czuje się sytość. Dieta opiera się na 2 - 3 posiłkach dziennie i jest to zupełnie 
wystarczające, aby czuć się sytym i w dobrym samopoczuciu fizycznym. 
Dzieje się dlatego, że dieta dra Kwaśniewskiego oparta jest na produktach wysokotłuszczowych, według teorii 
autora, który twierdzi, że są głównym, najlepszym i najzdrowszym paliwem orgazmu. Niestety, dieta wymaga 
wielu wyrzeczeń. Ale jeśli prowadzi się ją niezwykle dokładnie, według wskazań - można zmniejszyć wiele 
dolegliwości, a z czasem mogą nawet ustąpić bezpowrotnie. 
Dr Kwaśniewski twierdzi i sugeruje, że dla zdrowia i dobrej kondycji, trzeba dostarczać organizmowi 
produkty, które dają zdrowie, i najlepiej takie, które regenerują nasz organizm, nie obciążając go i nie 
wymuszając dodatkowej niepotrzebnej pracy. Dlatego wykluczone są produkty przetworzone, słodycze, 
napoje gazowane, pieczywo itp. Dieta ma wielu zwolenników jak i przeciwników, jednak wnikliwe spojrzenie 
i dokładne trzymanie się zasad, powoduje, że 
nasze zdrowie może s ię poprawić , 
schudniemy, odzyskamy energię i witalność. 
Dlatego warto zajrzeć do pozycji książkowych 
t.j.: “Żywienie optymalne”, czy “Tłuste życie”.

DIETA OPTYMALNA  
  DRA KWAŚNIEWSKIEGO SERCE  

mówi bardzo spokojnym,  
cichym głosem, nie 

krzyczy… 
OSHO

ZNANI POWIEDZIELI



Generalną zasadą Diety Optymalnej jest 
zachowanie właściwej proporcji między głównymi 
sk ładnikami odżywczymi: białkiem (B), 

tłuszczem (T) i węglowodanami (W). 

Jako ogólną zasadę można przyjąć proporcję BTW 

jak 1 : 2,5-3,5 : 0,5. 

Oznacza to, że na 1 gram spożytego białka 

powinno przypadać w diecie 2,5 do 3,5 grama 

tłuszczu i 0,5 grama węglowodanów. Taka 
proporcja przy założeniu, że białka i tłuszcze są 
głównie pochodzenia zwierzęcego, zapewnia 
prawidłową pracę organizmu w początkowym 
okresie u prawie każdej osoby rozpoczynającej 
stosowanie Diety Optymalnej.  

Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek jest inny 
i inny jest jego organizm, dlatego w początkowym 
okresie po przejściu na Dietę Optymalną, trzeba 
obserwować swój organizm i w razie potrzeby 

przychodzić mu z pomocą, korygując stosownie do 
potrzeb indywidualnych proporcję BTW tak, aby 
zagwarantować sobie uniknięcie pewnych 
niekorzystnych objawów wynikających z 
początkowego braku praktycznego doświadczenia 
w stosowaniu diety. 

Produktami zalecanymi na Diecie Optymalnej 
jako źródło białka są: wszystkie rodzaje serów, 
jaja, wywary i galarety mięsne, podroby, każde 
mięso, najlepiej tłuste wieprzowe, ryby i konserwy 
rybne, drób o mięsie czerwonym. 

Produktami zalecanymi na Diecie Optymalnej 
jako źródło tłuszczu są: masło, śmietanka, 
śmietana, smalec, słonina i inne naturalne tłuszcze 
pochodzenia zwierzęcego, gdyż mają znacznie 
wyższą wartość biologiczną niż oleje roślinne. 
Dopuszczalne są: majonez, orzechy, słonecznik. 

Należy unikać margaryn i innych sztucznie 
utwardzanych tłuszczy roślinnych, ze względu na 
dużą zawartość wiązania tłuszczowego typu trans i 
dodatku metalicznych katalizatorów. 

Produktami zalecanymi na Diecie Optymalnej 
jako źródło węglowodanów są: ziemniaki, jarzyny 
i owoce – agrest, porzeczki, maliny, poziomki, 
jeżyny, truskawki w ilości nie przekraczającej 300g 
na dobę, ale ogólna ilość spożytych węglowodanów 
w tej postaci, nie powinna przekraczać około 50g na 
dobę dla dorosłego człowieka. Dobrym źródłem 
węglowodanów jest również czekolada, która 
przeciętnie zawiera w 100g około - 60g cukru. 

Produkty zabronione: cukier, słodycze, miód, 
przetwory owocowe i warzywne t.j. dżemy, powidła, 
ryż, kasza, chleb i inne pieczywo, potrawy mączne, 
w a r z y w a i o w o c e o d u ż e j z a w a r t o ś c i 
węglowodanów, mąka ziemniaczana i zbożowa, 
budynie, kisiele, groch, fasola, słodkie napoje. 

Dla ułatwienia na rynku dostepna jest książka 
kucharska, wtedy zaczęcie diety nie powinno 
stanowić problemu. W książce znajdziemy również 
gotowe jadłospisy do zastosowania. Dodatkowo do 
dyspozycji w całej Polsce można znaleźć doradców 
lub lekarzy optymalnych, którzy doradzą, bądź 
ustawią dietę pod kontem posiadanych schorzeń. 

Więcej na temat diety dowiesz się ze strony:  
www.dr-kwasniewski.pl

http://www.dr-kwasniewski.pl
http://www.dr-kwasniewski.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

Denoxinal tabletki Walmark 

Preparat zawiera naturalną kompozycję ziół i składników 
wspomagających procesy usuwania z organizmu ubocznych 
produktów przemiany materii. Zawiera wyciągi z czterech roślin 
(ostropestu plamistego, łopianu większego, mniszka lekarskiego, 
koniczyny łąkowej) i glonu jednokomórkowego: Chlorella pyrenoidosa. 
Chlorella pomaga w eliminowaniu z organizmu metali ciężkich oraz korzystnie wpływa 
na funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego i wątroby. Wraz z pektyną ułatwiają 
utrzymanie prawidłowego poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Łopian większy 
stymuluje usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii oraz przyczynia się do 
sprawnego funkcjonowania układu moczowego. Mniszek lekarski ułatwia prawidłowy 
przepływ moczu. Czosnek korzystnie wpływa na pracę wątroby. Ostropest plamisty 
(źródło sylimaryny) wspiera fizjologiczne procesy oczyszczania organizmu oraz 
przyczynia się do utrzymania mocy detoksyfikacyjnej wątroby. Witamina C wykazuje 
działanie przeciwutleniające dzięki czemu chroni komórki organizmu przed 
przedwczesnym starzeniem. 

Działanie składników zawartych w preparacie: korzystnie wpływają na pracę wątroby, 
s t y m u l u ją p r o c e s y r e ge n e r a c y j n e w 
komórkach wątroby, wiążą metale ciężkie i 
u s u w a ją j e z o r g a n i z m u , w p ły w a ją 
s t y m u l u j ą c o n a p r a c ę s y s t e m u 
odpornościowego. Sposób użycia: 1 tabletkę 
dziennie podczas lub po posiłku. 
Dostępne opakowanie: 30 i 60 tabletek 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Nie należy przekraczać zlecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zapraszamy na nasz profil:  
 www.facebook.com/AUMNI.eu

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


Sztuka uważnego słuchania… 
Rzadko słuchamy z prawdziwą uwagą. Zajmujemy się raczej tym, co 
kłębi się w naszej głowie. Chcemy wyrazić własne emocje, obmyślamy 
błyskotliwe riposty. Nie dajemy rozmówcy szansy na wysłuchanie. 

Spróbuj choć raz skoncentrować się tylko na tym, co mówi druga osoba: 
klient, kolega z pracy, szef - to Ci oszczędzi dodatkowych emocji i 
stresu. 

Przeprowadź eksperyment z uważnym słuchaniem 

Bądź tu u teraz. Słuchaj i świadomie 
oddychaj. Nie daj się ponieść myślom i 
emocjom. Zachęcaj rozmówcę do mówienia. 
Skoncentruj się na tym, co słyszysz. 
Dopiero na końcu wyraź swoje zdanie.   

“ODSTRESOWNIK - MAŁA KSIĘGA SPOKOJU”  
Joanna Nogaj

Foto: internet
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FAKTY i MITY 
MIT: COCA COLA ZERO JEST ZDROWSZA OD ZWYKŁEJ! 

FAKT: kiedyś coca cola produkowana była w aptekach jako lekarstwo na 
wiele przypadłości, ale było to w czasach kiedy stosowano do produkcji 
orzechy coli. Orzeszki cola (Cola acuminata) to naturalna forma wysoko 
skoncentrowanej energii, stymuluje i pobudza, poprawia stan fizyczny i 
psychiczny, pomaga przy zmęczeniu. Nasiona koli użytkowane były lokalnie 
od niepamiętnych czasów. Orzeszki cola posiadają działanie stymulujące i 
pobudzające, polepszają stan fizyczny i psychiczny człowieka, co 
szczególnie ważne jest przy zmęczeniu. Posiadają przedłużone działanie.  

Niestety obecnie coca cola to napój pełen dodatków chemicznych, które 
mogą szkodzić zdrowiu. W coca coli normalnej do słodzenia używany jest 
cukier. W zielonej - rzadko dostępnej w Polsce używana jest stewia i cukier.  

Jednak w coca coli zero - używa się słodzików takich jak: 
E 952 - cyklaminian sodu - syntetyczna substancja słodząca, podawana 
zwierzętom w dużych dawkach - doprowadzała do powstawania 
nowotworów.  
E 950 - acesulfam K - syntetyczny słodzik, testy nad jego bezpieczeństwem 
trwają, w nadmiernych ilościach sprzyja powstawaniu białaczki, chorób 
układu nerwowego, raka płuc czy raka piersi. 
Aspartam - sztuczny słodzik odpowiedzialny za powstawanie m.in. 
nowotworów mózgu, depresji, Alzheimera. 
 
Dodatkowo duża zawartość cukru sprzyja nadwadze, rozwojowi cukrzycy i 
wielu innym schorzeniom. Dlatego coca cola w rozsądnych ilościach 
pomaga przy przejedzeniu, biegunkach, problemach jelitowych, ale nie gasi 
pragnienia… W każdej szklance znajdziemy około 6 łyżeczek cukru. Tej 
słodyczy nie czujemy, gdyż napój jest gazowany, i jej słodycz niweluje kwas 
fosforowy zawarty w jej składzie. Dlatego słodzone napoje gazowane pijmy 
z umiarem i wtedy, kiedy naprawdę jest to konieczne.  

źródło: internet

Beata Pawlikowska

www.facebook.com/BeataPawlikowska

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


KULINARNE 
 INSPIRACJE 

CIASTECZKA BAKALIOWE 

4 jaja, 10 dkg rodzynek, 50 dag orzechów 
włoskich, 50 g migdałów, 70 g słonecznika, 80 g 
dyni, 20 g mąki kokosowej, pół łyżeczki proszku 
do pieczenia, łyżeczka przyprawy do piernika.  
Orzechy i migdały zmiel, dodaj jaja i resztę 
produktów, delikatnie zmiksuj, ale nie na płynną 
masę. Możesz dodać łyżkę miodu naturalnego do 
smaku. Na wysmarowaną blachę układaj łyżką masę 
formując nieduże okrągłe ciasteczka. Piec w temp. 
160*C ok. 25 minut.  
  

SAŁATKA Z SZYNKĄ 

30 dag ziemniaków, 2 ogórki kiszone, 10 dag 
szynki dobrej jakości, 4 łyżki groszku 
konserwowego, 3 - 4 jaja ugotowane na twardo,  
1 ogórek zielony, 4 łyżki kukurydzy, 20 g 
majonezu, 2 łyżki musztardy gorczycowej, 
łyżeczka miodu, jabłko, natka pietruszki, sól, 
pieprz czarny.  

Ziemniaki umyj, ugotuj, odcedź, obierz. Pokrój 
wszystkie produkty w kostkę, wymieszaj z 
majonezem, musztardą, groszkiem i siekaną natką 
pietruszki. Dopraw do smaku i przed podaniem 
schłodź. Możesz dodać odrobinę majeranku, który 
znakomicie podkreśli smak sałatki.  
Jest wiele odmian tej sałatki, dlatego można ją 
dowolnie modyfikować. Ja lubię układać ją 
warstwowo w szklanym naczyniu, za każdym razem 
każdą warstwę smaruję lekko majonezem 
wymieszanym z musztardą i posypuję natką. Na 
końcu trę ser żółty na drobnej tarce i przykrywam 
nim całość.  

RACUCHY Z CUKINII  

2 cukinie, 40 dag jogurtu naturalnego, 20 g 
mąki, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1 
jajo, 1 łyżeczka kolendry, sól, pieprz ziołowy, 
majeranek, olej do smażenia. 


Cukinię umyj i zetrzyj na tarce o grubych oczkach, 
odsącz z nadmiaru soku. Dodaj jogurt, jajko, mąkę, 
proszek do pieczenia. Dopraw do smaku. Wymieszaj 
dokładnie. Rozgrzej olej na patelni, i smaż niewielkie 
placuszki, po smażeniu wykładaj je na ręcznik 
papierowy by odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Podawaj 
z jogurtem, śmietaną lub sosem - przepis poniżej. 

Sos do placków: zmieszaj 1 opakowanie jogurtu z 2 
łyżkami majonezu, (może być twarożek biały typu 
almette), dodaj pokrojoną natkę pietruszki, sól, 
pieprz grubo mielony, odrobinę startego czosnku i 
curry.  

SMACZNEGO !  
foto: internet



KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH część 8

Układ  PARTNERSKI

KABAŁA CYGAŃSKA !

To ostatnia część kursu wróżenia, życzę owocnej nauki i pamiętajcie, praktyka czyni mistrzem. Wróżka Hania. 

NA PYTANIE



ĆWICZENIE Z AMETYSTAMI 

Połóż się w wygodnej pozycji. W czasie ćwiczenia może cichutko 
grać muzyka relaksacyjna, może palić się świeca. Połóż na sobie 
ametysty wierzchołkami do góry w podanych miejscach: na czole (czakra 
trzeciego oka), tuż nad obojczykiem z lewej i prawej strony i nad czubkiem głowy. Staraj 
się maksymalnie oczyścić umysł z myśli. Oddychaj równo i miarowo… Nie skupiaj się zbytnio na 
tym co pojawia się w twojej głowie, jedynie obserwuj pojawiające się obrazy, ale nie utożsamiaj się z 
nimi. 

Prawidłowo wykonane ćwiczenie spowoduje na końcu zupełną pustkę w głowie, 
swego rodzaju trans. Gdy uda ci się to osiągnąć możesz przystąpić do innego 
ćwiczenia np. widzenia aury, psychometrii, zadawania pytań. Czas leżenia zależy 
wyłącznie od ciebie, ale może trwać od 15 - 45 minut. 

MASAŻ CZAKR - NA STOPACH 

Mało kto wie, że na stopach mamy rozmieszczone, tak samo jak punkty 
refleksologiczne wszystkich narządów - strefy pobudzania naszych czakr. 
Codzienna stymulacja tych punktów/stref powoduje wzmocnienie naszej energii, 
jak również pobudzenie energii w każdej czakrze. Uwaga! Każdy punkt masujemy, 
najlepiej z dodatkiem oliwki - nie dłużej niż 3 minuty, gdyż dłuższy czas 
stymulacji, może powodować efekt prze-energetyzownia, rozdrażnienia i uczucia 
niepokoju, stresu, niemożność zaśnięcia. Masaż wykonujemy rano i nie później 
jak 3 godziny, przed snem.

Aryan Goehling

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

www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling

Strefy refleksologiczne czakr  
na stopach:

http://www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling
http://www.facebook.com/wrozbitaaryangoehling


W tym cyklu prezentuję dla Państwa treść otrzymywanych przeze mnie przekazów 
intuicyjnych na zadawane przeze mnie jak i moich klientów pytania. Często są one 
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.  

Jak można opóźnić starość??  
Jest metoda bardzo skuteczna, najpierw zajrzyj  w głąb do swojego umysłu. Zawsze będzie się młodym, kiedy będziemy czuli się 
szczęśliwi. Menopauza i andropauza nie jest zakończeniem młodości. Dopiero wtedy zaczyna się dojrzałość, życie bez stresów. Trzeba 
pozbyć się lęku i stresu związanego z przechodzeniem w wiek bardziej spokojny, zdystansowany…  
Menopauza nie przeszkadza kobiecie, stać się bardziej kobiecą, bo kobieta nareszcie może czuć się wolna. Wolna od lęku, wolna od 
stresu, wolna od przymusów jakie nakłada na nią młodość. Andropauza tym bardziej pokazuje dojrzałość, siłę ducha u mężczyzn.  
Mężczyzna w kwiecie wieku zna swoją wartość, możliwości, nie musi już za niczym gonić. Można być pięknym, sprawnym i seksownym, 
czynnym i pożądanym w każdym wieku. Ale jest lekarstwo, które odmładza zarówno kobiety, jak i mężczyzn - to korzeń żeń-szenia, 
który odmładza całe ciało.  
Jednak najważniejszy lek znajduje się w naszej  psychice - to poczucie młodości w sobie… Po zakończeniu menopauzy zaczyna się dla 
nas "druga młodość, drugie życie”. 
Prawdziwym stwierdzeniem jest, że mamy tyle lat na ile się czujemy. Każdy wiek ma swoje prawa i urok. A na to jak wyglądamy 
pracujemy latami, często od samej młodości. Każdy stres, zła dieta, niezadowolenie, problemy i brak motywacji czy chęci do życia, 
odbijają się na naszym wyglądzie, jak i samopoczuciu psychicznym. Również ma wpływ to co, jak i ile jemy, ile śpimy, jaki mamy tryb 
życia, jakie cele życiowe i chęć do życia. Ważne są też nasze marzenia, pragnienia…  
Odmładza nas wszystko co nowe i co motywuje nas do życia. Dlatego jeśli dochodzimy do wniosku, że “starość” puka nam do drzwi, 
powiedzmy jej - do widzenia. Zmotywujmy się do działania, nowych projektów, bądźmy czynni. Ludzie w starszym wieku pozostają bierni, 
nie chce im się już działać, czują się zmęczeni, ale taki jest obraz człowieka starszego - siedzenie w fotelu, schorowanego, samotnego., 
potrzebującego opieki.  Trzeba tym bardziej wyjść do ludzi, zrobić wreszcie rzeczy na które mamy czas i ochotę. Wstawać rano z 
uśmiechem ciesząc się każdą chwila. Trzeba docenić swoje życie, mądrość, osiągnięcia. I dzielić się doświadczeniem z innymi, 
najlepiej młodszym pokoleniem.  
Nie bez powodu wnuki - są lekarstwem na starość, nudę i zasiedzenie :)

Co zrobić, gdy moje dziecko ciągle 
kaszle, ma problemy z kaszlem? 
Tutaj trzeba się zastanowić co do tego typu 
schorzeń, bo najczęściej są to charakterystyczne 
objawy braku odporności, co w efekcie może być 
ich przyczyną. Obojętnie, czy takie dolegliwości 
ma  dorosły, czy dziecko - najczęstszą przyczyną 
mogą być alergie lub pasożyty w organizmie.  
Jest to objaw obrony lub informacja z organizmu, 
który daje w ten sposób sygnały: OCZYŚĆ 
ORGANIZM z pasożytów, a dolegliwości ustąpią. 
Najlepiej na oczątku wykluczyć alergie wziewne 
czyli kurz, roztocze, pyłki czy jakieś patogeny np. 
pleśnie. Jeśli tutaj wiele prawdziwe, że jeśli te 
wyniki wyjdą prawidłowo, to przyczyną są 
pasożyty i trzeba jak najszybciej oczyścić 
organizm. Jest wiele ziół, które pomagają: 
szałwia, czystek, pokrzywa. Dodatkowo powinno 
się stosować czosnek, sok z buraków, imbir i 
zażywać dużo cebuli w każdej postaci. Pomocne 
jest też ograniczenie słodyczy.  
Tak jak zwierzęta domowe trzeba co jakiś czas 
odrobaczyć, tak i człowiek raz do roku powinien 
zażyć lekarstwo na pozbycie się pasożytów.  

Odpowiedź na pytanie P. Marii z Krakowa :)

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
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Specjalnie dla naszych czytelników!

NOWOROCZNA PROMOCJA ! 
W dniach: 15 - 27 stycznia 2017 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
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Na przypływ pieniędzy… 
Zapal zieloną świecę, wycisz się i przez chwilę wyobrażaj sobie 
jak pieniądze wypełniają twoje dłonie. Nalej do miseczki wody i 
włóż do niej cztery monety. Postaw w kącie finansów (według 
feng - shui)na cztery dni (lewy górny róg pokoju). Potem wyjmij 
pieniążki i wydaj je wszystkie tego samego dnia. Wodę wylej, 
wypowiadając słowa: KAŻDY WYDANY PIENIĄDZ WRACA DO 
MNIE ZWIELOKROTNIONY.  

Na zdobycie dobrej pracy… 
Przez trzy kolejne poranki zapalaj niebieską świeczkę i 
kadzidełko cynamonowe. Zamknij oczy, rozluźnij się i wypowiedz 
mocnym głosem: JA ...(MOJE IMIĘ)... MAM CIEKAWĄ, DOBRZE 
PŁATNĄ PRACĘ, KTÓRA PRZYNOSI MI ZYSK, SPEŁNIENIE I 
ZADOWOLENIE. Potem przez dłuższą chwilę wizualizuj sobie 
swoje miejsce pracy, siebie w pracy, jak wykonujesz swoje 
zawodowe czynności zadowolony i szczęśliwy.  

Na przywołanie idealnej miłości… 
Zakreśl krąg i po wstępnych ceremoniach usiądź w środku, 
wizualizując kulę różowego światła, która cię otula ze wszystkich 
stron. Weź w dłonie czerwoną świecę, nasyć ją energią, po czym 
wkładaj ją do świecznika ze słowami: TA ŚWIECA PRZEDSTAWIA 
ZWIĄZEK MIĘDZY MNĄ (...moje imię...) , A MOIM UKOCHANYM 

(UKOCHANĄ)... (można podać wymyślone imię, ale nie jest to 
konieczne). Zapal świecę i powtarzaj: KIEDY ZAPALAM TĄ 
ŚWIECĘ, ROZPALA SIĘ NASZA MIŁOŚĆ. KIEDY ONA PŁONIE, 
WTEDY ZBLIŻAMY SIĘ DO SIEBIE. ZAPRAWDĘ WIELKA JEST 
MOC SUGESTII! CAŁYMI DNIAMI ON (ONA) TĘSKNI ZA MNĄ I 
CAŁY CZAS MNIE SZUKA!  
Wyobrażaj sobie swojego wymarzonego kochanka - jaki jest, jak 
się zachowuje, co mówi, jak odnosi się do ciebie, co robicie 
razem... Kiedy wypali się 1/3 świecy, zakończ rytuał słowami:  
MÓJ KOCHANEK (KOCHANKA) PRZYCHODZI DO MNIE.  
Zgaś świecę i powtarzaj to przez następne dwa dni.  

Uleczenie zranionego serca… 
Idź nad wodospad, usiądź w 
spokoju i dłuższą chwilę przyglądaj 
s ię w o d z i e , c z e r p iąc z n i e j 
życiodajną siłę. napełnij kielich 
wodą, wrzuć kilka listków melisy i 
powtórz trzy razy:  TA WODA 
LECZY, TO ZIOŁO KOI I OTO WRACA 
SZCZĘŚCIE!  

Potem wypij wodę. Zabierz do domu 
butelkę wody z wodospadu, dodaj 
do niej listki melisy i postaw przy 
łóżku na trzy dni. Ilekroć rano się 
obudzisz, powtarzaj zaklęcie 
patrząc na butelkę. 

Kącik dobrej czarodziejki czyli… 

BIAŁA   MAGIA   W   PRAKTYCE



RUNA DLA ZDROWIA  
RUNA naudiz


przeciw zniechęceniu, depresji, cierpieniu duszy 

przenikliwość, przemyślana dokładność, męstwo.

Naudiz - zwraca Ci uwagę na to byś zaczął podejmować decyzje. Bowiem nie 
wystarczy marzyć, że coś się zrobi czy osiągnie. Trzeba podjąć odpowiednie kroki by zacząć. 
Jeżeli chcesz gdzieś wyjechać to najpierw zdecyduj gdzie i po co. Później kup bilet i wsiądź do 
pociągu. Po to, by osiągnąć swój zamierzony cel. Bądź konsekwentny w swym działaniu. 
Z nadzieją chwyć leżące patyczki i pocieraj mocno, mocno, coraz mocniej. 

Runa ta swą energią budzącego się do życia ognia będzie wspierać Twe decyzje, 
po to by były trafne i przemyślane. Będzie oświetlać Twą drogę byś nie zboczył z raz 
wytyczonego szlaku. „Nie drepcz po własnych śladach” – przestrzega jej energetyka. 

Namaluj ją na żółtej kartce lub drewienku, czerwonym pisakiem i noś przy sobie. 
Odpowiednio użyta jest przydatna wszystkim ciepłym kapciuszkom, by ich odrobinę 
rozruszać. Będzie też odsuwać rozterki dnia codziennego.



Kamienie, a znaki zodiaku  
Kamienie zostały przyporządkowane poszczególnym znakom 
zodiaku, by przyciągać ich właścicielom powodzenie, dobre 
energie i szczęście. Zapoznaj się z poniższą rozpiską, wybierz 
kamień, który na ten moment Ci odpowiada, albo taki jaki Ci po 
prostu się podoba… i noś go przy sobie. Dodatkowo kamienie 
wzmocnią Cię energetycznie i oczyszczą z negatywnych energii. 

Kamienie najsilniej działają kiedy nosimy je bezpośrednio na 
ciele, ale to nie jest warunek. Równie dobrze możesz go nosić w 
kieszeni, w torebce, lub kłaść na stoliku nocnym, gdy udajesz 
się na spoczynek. 

Pamiętaj, aby swój osobisty kamień “oczyścić” z 
nagromadzonych negatywnych energii np. płucząc go 
od czasu do czasu pod bieżącą wodą i 2 - 3 razy w 
miesiącu połóż go na parapecie okna, by nabrał 
energii ze słońca lub księżyca. 

BARAN - jaspis czerwony, awenturyn, karneol, 
obsydian, koral, granat, rubin, sokole oko, opal, 
diament, krwawnik. 

BYK - kwarc różowy, agat, cytryn, kocie oko, 
malachit, rodochrozyt, rodonit, sodalit, szafir, turkus, kwarc 
dymny, szmaragd. 

BLIŹNIĘTA - tygrysie oko, agat, akwamaryn, beryl, 
chalcedon, chryzopraz, jaspis, kryształ górski, topaz, 
bursztyn. 

RAK - awenturyn, heliotrop, hiacynt, karneol, kocie oko, 
kryształ górski, masa perłowa, krzemień, opal, nefryt, 
selenit, szmaragd. 

LEW - kryształ górski, bawole oko, bursztyn, chryzolit, 
cytryn, jaspis, rubin, tygrysie oko, perła, kwarc dymny, 
ametyst. 

PANNA - cytryn, amazonit, hiacynt, jaspis, karneol, 
bursztyn, lapis lazuli, nefryt, kamień księżycowy, kryształ 
górski, szmaragd. 

WAGA - kwarc różowy, ametyst, chryzokola, diament, koral, 
lazuryt, perła, rodochrozyt, sodalit, malachit, tygrysie oko. 

SKORPION - karneol, akwamaryn, granat, koral, 
krwawnik, malachit, ametyst, obsydian, opal, 

topaz, kryształ górski, bursztyn. 

STRZELEC - agat, chalcedon, amazonit, 
ametyst, chryzokola, kalcyt, sokole oko, 
turkus, malachit. 

KOZIOROŻEC - szmaragd, bursztyn, onyks, 
bawole oko, perła,. rubin, selenit, kamień 

księżycowy, jaspis, agat. 

WODNIK - ametyst, opal, koral, cyrkon, diament, 
obsydian, szafir, turkus, rubin, kryształ górski. 

RYBY - ametyst, perła, akwamaryn, chryzokola, heliotrop, 
kocie oko, koral czerwony, oliwin, perła, kryształ górski, 
kwarc różowy, turkus. 

Uwaga! Gdy kupisz kamień, przynieś go do domu i oczyść mentalnie 
(wizualizując) np. nad płomieniem świecy lub spłukując pod bieżącą 
wodą, myśl, że oczyszczasz z nagromadzonych energii. Nigdy nie 
wiemy, kto go dotykał wcześniej. Wytrzyj do sucha i noś przy sobie.  



ZNALEZIONE W SIECI



Zapisy: 0 792 230 300

ZAPRASZA NA KURS:

KABAŁA FRANCUSKA
WRÓŻENIE Z KART KLASYCZNYCH

termin: 4-5 luty 2017 r.

zajęcia prowadzi wróżbita - jasnowidz 

Aryan Goehling 
autor książki: “Szybki kurs wróżenia z kart klasycznych”

Ku r s p r o w a d z o n y j e s t o d p o d s t aw, d o t r y b u 
zaawansowanego (dwa zjazdy). Na zajęcia  prosimy 
zabrać talie kart klasycznych, notes i długopis. 
Dodatkowo w programie ciekawe i mało znane układy 
kart, określanie czasu, cech charakteru itd.  Cena za 
zjazd: 300 zł. W cenie uczestnik otrzymuje książkę 
autora wraz z osobistą dedykacją. 

“Ogród Nadziei” Wandy Prager w Gdyni



Dla cierpiących…  
najmniejsza radość jest szczęściem. 

Sokrates

CYTAT:



Kłopoty nadwrażliwych…
Prowadzę od lat spotkania ludzi, którzy czują się „inni”. Inni od ota-
czającego ich świata, a jednocześnie pragnący znaleźć się w tym 
świecie.  
Dzięki tym spotkaniom „inni” zaczynają rozumieć, że ich inność to 
nie przekleństwo, ale cenny kapitał, skarb, dzięki któremu mogą 
zająć wybitne miejsce w życiu.  
Dziwne to są spotkania.  
Oprócz elementów psychoterapii grupowej obejmują to, co zwać 
można parapsychologią lub psychotroniką. Dzięki nim osoby nad-
wrażliwe odkrywają, że ich inne podejście do świata to świadectwo 
ukrytych głęboko wspaniałych zdolności i możliwości. Możliwości 
nietypowych dla większości ludzi, dlatego lekceważonych przez sys-
tem oświaty i klasyczną psychoterapię.  
Być może i ty kiedyś przekonasz się, że warto być innym i nadwrażli-
wym. Jeśli tylko będzie taka twoja wola, będziesz mógł się nauczyć 
twoją inność i nadwrażliwość wykorzystywać dla dobra twojego i 
innych oraz dla odnoszenia sukcesów w życiu codziennym. Być może 
to początek drogi, dzięki której staniesz się ekspertem od „dziwnych” 
spraw.  

Jako osoba nadwrażliwa, zapewne postrzegasz to, czego inni nawet 
nie zauważają. Ich reakcje na twoje spostrzeżenia mogły być różne, w 
związku z czym możesz dziś mieć problemy z mówieniem o swych 
doświadczeniach, albo też przesadzać z ich szczególnym znaczeniem. 
Prawdopodobnie jednak przestałeś wierzyć w to, czego doświadcza-
łeś, ponieważ inni ciągle mówili ci, że fantazjujesz.  
Presja rodziców i najbliższego otoczenia mogła spowodować, że 
zatraciłeś umiejętności i zdolności, które przejawiałeś jako dziecko.  
Pewna znana mi osoba, dziś już „zupełnie normalna” pani ok. pięć-
dziesiątki, jako dziecko dokonywała lewitacji (unoszenia się w powie-
trzu). Po drugim takim wydarzeniu bardzo się przestraszyła i odtąd 

jej zdolność zanikła. A przestraszyła się, że rodzice ją zbiją, kiedy im o 
tych wydarzeniach opowie.  
Częściej jednak w dzieciństwie tracimy mniej „dziwne” i niezwykłe 
zdolności, i przestajemy wierzyć w to, co postrzegamy, bądź doświad-
czamy. W naszej kulturze nie toleruje się np. pamięci poprzednich 
wcieleń. Tymczasem okazuje się, że jest to zdolność dość często po-
jawiająca się u dzieci.  

Ludziom wychowanym w materialistycznym – naukowym systemie 
wartości trudno jest zaakceptować nawet zdolności telepatyczne, nie 
mówiąc już o jasnowidzeniu, czy jasnosłyszeniu. A przecież wiele 
osób nadwrażliwych ma takie zdolności. Ma, tylko z nich nie korzysta. 
A jeżeli, to sporadycznie, lub błędnie. Nawet zaakceptowanie zdolno-
ści radiestezyjnych trafia na poważne opory, pomimo że radiesteta, to 
już uznany zawód.  

Zazwyczaj słyszymy: “trzeba mieć wybitne zdolności, być wybitnie 
utalentowanym”. I o ile rodzice nadwrażliwego dziecka są chętni 
widzieć w swym pupilku wybitnego ekonomistę, polityka, czy choćby 
programistę, to myśl o szczególnych zdolnościach parapsychicznych 
ich pociechy wydaje im się absurdalna. Chociaż... zdarzają się wyjąt-
ki.  

Nadwrażliwe dziecko poddawane jest bardziej surowej dyscyplinie i 
osądom, a jego zdolności są zazwyczaj wyśmiewane lub potępiane. 
To utrwala tendencje do osądzania siebie. U bardziej ambitnych 
pojawia się swoista mieszanka wychowania do konkurencji w społe-
czeństwie z ujawnieniem niektórych zdolności „para”. Wówczas mo-
żemy jako produkt wyjściowy takich oddziaływań wychowawczych 
mieć kogoś w rodzaju szaleńczych przywódców niebezpiecznych sekt.  
Nie zapominajmy, że ludzie, którzy w imię Boga lub Szatana pocią-
gnęli innych do śmierci, mieli za sobą nieudane dzieciństwo. Błędy 
wychowawcze nałożone na szczególną nadwrażliwość tych osób spo-

wodowały, że stały się one patologicznymi przywódcami wykorzystu-
jącymi w części swe unikalne zdolności.  
A gdyby zostali wychowani w szacunku dla siebie, dla innych ludzi i 
dla swych zdolności?  Zapewne ich sytuacja byłaby inna.  
Bestie w ludzkich ciałach często tworzył brak tolerancji dla inności i 
nadwrażliwości ludzi wyjątkowo obdarzonych przez los.  

Błędy wychowawcze można skorygować, choć czasami są one bole-
sne. Wymaga to przeprogramowania podświadomości, czyli mądre-
go samowychowania. Powinno ono objąć całą samoocenę i relacje z 
otoczeniem tak, by dana osoba mogła przejawiać w sposób sponta-
niczny swoje talenty i zdolności. Czasami osoba nadwrażliwa musi po 
drodze ukierunkować swą wrażliwość, by nie padać ofiarą presji ludzi 
psychicznie agresywnych, a także istot astralnych. Na szczęście są do 
tego odpowiednie środki.  
Jeżeli tylko chcesz, możesz wejść w świat, w którym twoja inność, 
twoja wyobraźnia i nadwrażliwość zostaną docenione i wykorzystane 
dla twego dobra i rozwoju. To świat, w którym znajdzie się miejsce i 
dla ciebie, i dla twej nadwrażliwości, i dla niezwykłej wyobraźni.  

Masz szansę odkryć, że twoja nadwrażliwość i „inność”, to cenny 
„kapitał”, to zdolności i możliwości, które możesz wykorzystać dla 
dobra swojego i innych. Mam nadzieję, że przemyślisz wiele spraw i 
zechcesz rozwijać to, co w tobie inne i wykorzystać swoją nadwrażli-
wość do odniesienia życiowego sukcesu.  

Ale ostateczny efekt będzie zależał od tego, czy uwierzysz w siebie i 
czy starczy ci wytrwałości. A masz przed sobą prawdopodobnie więcej 
pracy niż ci, którzy są uznawani za „normalnych”. To cię nie powinno 
zniechęcać, ponieważ to właśnie ty masz większe od nich możliwości 
i uzdolnienia. Ale tylko ćwiczenie czyni mistrzem. 

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


Jeśli zaliczasz się do grona nadwrażliwych, to najpierw po-
winieneś poradzić sobie z bagażem, który wziąłeś na swoje 
barki usiłując stać się „normalnym”.  
Zacznijmy od argumentów logicznych.  
Tak było od wieków, że jednostki wybitnie uzdolnione czuły 
się wyobcowane. Ktoś, kto ma „inne” zainteresowania czy 
poglądy, często nie ma nawet z kim pogadać. To – wydawa-
łoby się – nie rokuje nic dobrego. Dlatego czasem może 
wolałbyś nawet nie mieć tego talentu czy tych zaintereso-
wań, byle tylko mieć przyjaciół, lub „święty spokój”?  
A może zamykasz się w swej samotności i uważasz, że na 
świecie nie ma nikogo, kto by cię zrozumiał?  
A jednak. Tak naprawdę ludzi, którzy myślą i czują podob-
nie do ciebie, jest na świecie sporo.  

Więc dlaczego się nie spotykają?  Domyślam się, że tak, jak 
większość z nich, uwierzyłeś statystyce. „Doświadczenie” 
nauczyło cię, że spotkanie geniusza to trudna sprawa. A 
przecież geniusz zdarza się 1 raz na 7 ludzi. O ile trudno 
nam spotykać geniuszy, to jeszcze trudniej dogadać się z 
kimś, kto trafia się 1 raz na 30 przypadków. Ciekaw jestem, 
po ilu próbach dogadania się z innymi, zrezygnowałeś?  
To błąd. Edison, zanim wynalazł żarówkę, próbował ponad 
1000 razy!  No dobra. Można się zniechęcić. Nieprawdaż?  
A więc w efekcie spotykasz podobnych sobie ludzi, którzy 
także czują się zniechęceni, inni i … podobnie jak ty, ukry-
wają swoją inność, bądź nadwrażliwość.  

A dlaczego? Otóż osobę nadwrażliwą, jak sama nazwa 
mówi, łatwiej jest skrzywdzić, zniechęcić, zranić. To dlatego 
wiele nadwrażliwych osób albo chroni się przed otocze-
niem, albo zakłada maskę obojętności, twardości bądź 
znieczulenia.  

Kiedy spotykasz takie osoby, trudno pod ich maskami do-
strzec, że są ci podobne. A ile odwagi potrzeba, żeby zary-
zykować i sprawdzić je?  

Rezygnujesz?  To błąd. Dziś mamy wiele skutecznych spo-
sobów porozumiewania się z innymi. Niekoniecznie trzeba 
ryzykować, że zostaniemy wyśmiani i odrzuceni przy spo-
tkaniu.  
Stare przyzwyczajenia do izolowania się mogą jednak da-
wać znać o sobie. Wybitny polski psycholog K. Dąbrowski 
pisał, że w przyszłości będzie zaszczytem znaleźć się w szpi-
talu psychiatrycznym, gdzie upatrywał miejsce dla wszyst-
kich osób o nieprzeciętnej wrażliwości i uczuciowości, dla 
wysoce uduchowionych.  

Nie zachęcam cię, byś właśnie tam szukał swego miejsca. 
Pan Profesor znał tylko jedną rzeczywistość: socjalizm, 
gdzie obowiązywała jedynie słuszna ideologia i gdzie 
ewentualnie dopuszczano „opium dla ludu”.  
W masowych ideologiach i religiach brak jest miejsca dla 
„innych”, dla nadwrażliwych. Oni nie potrafią się zasymilo-
wać z obłudnikami, chyba że staną się „normalni”. Jednak 
osoba nadwrażliwa staje się „normalną” za zbyt wysoką 
cenę. Tą ceną okazuje się zaparcie się siebie, rezygnacja ze 
swych aspiracji i zainteresowań na rzecz czegoś, co innym 
wydaje się wartościowe lub ważne, ale osobę nadwrażliwą 
najwyżej doprowadza do znudzenia, poczucia bezsensu 
życia, lub nawet do ucieczki w choroby psychiczne bądź 
samobójstwo.  
Czy chciałbyś płacić taką cenę za „znormalnienie”?  
A jednak wielu decyduje się na to, gdyż nie widzą oni inne-
go wyjścia. Przecież „tu rządzi szmal”. Tu „trzeba się przebi-
jać, walczyć i konkurować”. To zbyt wiele, jak na nadwrażli-
wą osobę!  

Ale czy jest jakieś inne wyjście? Wielu go szuka. Nieliczni 
jednak z nich wytrwają w buncie, a jeszcze mniejsza grupa 
wybierze swój rozwój. Bunt to łatwe wyjście, ale tylko po-
zorne. Mamy wokół wiele przykładów, by je naśladować. 
Ludzie nie zastanawiają się, czy owocem buntu będzie ich 
szczęście, czy tylko destrukcja. Zwykle więc rezygnują ze 
szczęścia i poprzestają na destrukcji.  
Czy o to ci chodzi? Czy po to zostałeś obdarzony szczegól-
nymi zdolnościami i możliwościami, by wykorzystywać je w 
taki sposób?  

Tu i ówdzie można zauważyć bunt konstruktywny, czyli 
twórczy. Szkoda, że tak mało się go propaguje. A to dlatego, 
że wymaga wysiłku intelektualnego i konstruktywnego, 
przemyślanego działania. To niekoniecznie musi boleć i 
męczyć. Spróbuj się o tym przekonać!  
Jeszcze gorzej jest z propagowaniem rozwoju duchowego. 
Tu na „innego” – nadwrażliwego człowieka czeka mnóstwo 
propozycji, które mają tylko jeden cel: indoktrynować go, 
nie dopuścić, by coś robił na własną rękę. Większość z pro-
ponowanych praktyk ma doprowadzić „innego” do zasymi-
lowania się z resztą pod płaszczykiem odkrywania „trady-
cyjnych wartości duchowych” lub „sekretnych” (tajemnych) 
inicjacji i obrzędów, ma się rozumieć, „dla wybranych”.  
To właśnie stąd wywodzi się obłędny lęk przed tzw. „sekta-
mi”. Gdyby dziś pojawił się Jezus ze swoimi apostołami, 
zapewne zostałby uznany za niebezpiecznego sekciarza, 
któremu jak najszybciej należy odebrać zwodzone przez 
niego „owieczki”. Oczywiście, w imię obrony rodziny i inny-
ch „tradycyjnych wartości”.  

Nie chcę cię zachęcać, byś znalazł sobie jakąś sektę, czy 
zmieniał wyznanie. Nawet chciałbym cię ostrzec, byś się nie 
dał zwieść. Bowiem wiele sekt ma dla „innych” i niedosto-
sowanych społecznie niezwykle ciekawe oferty!



Ale … Zawsze jest to „ale”, gdy chodzi o uzależnienie człowieka od 
różnych „wybitnych” autorytetów, bądź „proroków”, czy Mistrzów. A 
wielu nadwrażliwych można zniewolić szczególnie łatwo!  
Dlaczego tak jest?  
Jesteś inny i nadwrażliwy, więc dlatego twoje otoczenie wpoiło ci 
przekonanie, że jesteś nie w porządku. Kojarzysz więc w prosty spo-
sób inny (nadwrażliwy) = nie w porządku.  

Rodzice i nauczyciele niewiele mogli uczynić, żebyś się stał w po-
rządku, tzn., żebyś był do nich podobny. Dobrze wiedzą o tym przy-
wódcy sekt. Oni mają dla ciebie „specjalną” ofertę. Dzięki niej mo-
żesz wreszcie poczuć się „w porządku”! W zwartej grupie ludzi ina-
czej myślących możesz poczuć się podobnym do innych wyobcowa-
nych, stłamszonych i nadwrażliwych, którym otoczenie odebrało 
wiarę w siebie i we własne siły. Stąd tylko jeden krok do uzależnie-
nia od grupy i jej przywódcy. To właśnie stanowi realne zagrożenie.  

Abyś nie błądził, chcę cię przekonać, że ty też jesteś wyjątkowy. Wca-
le nie mniej niż mistrzowie czy przywódcy sekt. Tyle tylko, że oni 
mają wysoką samoocenę, a ty nie. Oni już poznali i opanowali prak-
tycznie część swoich zdolności i możliwości, a ty jeszcze nie. Oto cała 
różnica!  
Czy oni mogą ci pomóc w odnalezieniu twych możliwości i zdolno-
ści?  
Być może tak. Na początku jednak zapytaj: komu one będą służyć?  
a) Tobie?  
b) Grupie „wybranych”?  
c) Misji uszczęśliwiania innych, bądź nawracania ich 
d) Szerzeniu sprawiedliwości?  
e) Tradycji?  
f) Narodowi?  
g) Bogu?  
h) Szatanowi?  
i) Tobie i wszystkim, którzy się na twoją pomoc otworzą?  

Jak widzisz, może się okazać, że różni ludzie będą chcieli skorzystać 
z twego niedostosowania i z twej nadwrażliwości, a tak naprawdę z 
twych potencjalnych mocy. Nie daj się im wykorzystać, choćby ci 
obiecywali góry złota za życia i szczęście wieczne po śmierci.  
Wybierz tylko takie propozycje, które mieszczą się w punkcie ostat-
nim.  

Jesteś obdarzony nadwrażliwością i różnymi specjalnymi zdolno-
ściami nie po to, byś się z nimi ukrywał i nie po to, aby komukol-
wiek nimi służyć. Zostałeś nimi obdarzony, by je wykorzystywać dla 
dobra własnego i innych, by dzielić się dobrowolnie i być pożytecz-
nym. Zasługujesz na wynagrodzenie za to, że rozwijasz i wykorzystu-
jesz swoje specjalne zdolności. A wielkość owego wynagrodzenia 
zależy tylko od ciebie, od tego, jak oceniasz wartość tego, co masz 
do zaoferowania. Pamiętaj, by nie przesadzać ani w górę, ani w dół.  

Osoby nadwrażliwe często nazywa się ekstrasensami. Ekstrasensów 
zatrudnia się dziś w firmach, które zajmują się reklamą, wzornic-
twem przemysłowym, ochroną mienia, a także organizacją i zarzą-
dzaniem. Znaleźć ich można również w tajnych służbach. Za swoje 
wyjątkowo cenne usługi otrzymują oni bardzo wysokie wynagro-
dzenia. Często znacznie wyższe niż legendarne zarobki wybitnych 
wróżek i jasnowidzów.  

Rzecz w tym, że zdolności, jakie posiadają osoby nadwrażliwe, mu-
szą być rozwijane i odpowiednio ukierunkowane. Czas spędzony w 
szkole dla wielu osób nadwrażliwych bywa bezpowrotnie stracony. 
Na dodatek muszą oni oczyścić swój umysł z wielu przyzwyczajeń i 
nawyków, które są może dobre dla większości ludzi, ale paraliżują 
osoby nadwrażliwe.  
To niełatwe zadanie, ale potencjalne owoce są go warte.  
Droga twego rozwoju i jej kres zależą tylko od twojego nastawienia. 

Leszek Żądło

DLA UŚMIECHU :)



WRÓŻBY POPRZEZ E-MAIL 
WRÓŻKA HANIA 

 

TAROT 
KARTY CYGAŃSKIE 

NIE MA LIMITU PYTAŃ!!!  
 

zgłoszenia:  ogrodnadziei@tlen.pl

www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia

Cuba Libre 
Cuba Libre –  koktajl alkoholowy łączący rum, colę i opcjonalnie limonkę. Znany 
również jako "rum z colą" (ang. rum on coke). Koktajl Cuba Libre powstał około 1900 
roku, w Hawanie, na Kubie. W czasie wojny amerykańsko - hiszpańskiej, połączono 
składniki symboliczne dla sprzymierzonych stron, a napój nazwany został tak przez 
Amerykanów na cześć walczącego o niepodległość kraju. Jednym z żołnierzy wojny był 
Emilito Bacardi, syn producenta kubańskiego rumu. Później, w okresie prohibicji, 
koktajl pozwalał na "ukrycie" alkoholu w Coca-Coli. 

W 1944 roku, grupa The Andrews Sisters nagrała utwór "Rum 
and Coca-Cola", którego tytuł zawierał nazwy podstawowych 
składników koktajlu. M.in. dzięki tej piosence, napój osiągnął 
znaczną popularność i jest dzisiaj jednym z najbardziej 
znanych koktajli na świecie. 

Składniki: 40 ml białego rumu, kostki lodu, coca-cola, sok z 
1/4 limonki. 

Przygotowanie: Do wysokiej szklanki wrzucić kostki lodu, 
wlać sok z limonki, wlać rum i dopełnić colą.

ZNANE i NIEZNANE DRINKI

http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
mailto:ogrodnadziei@tlen.pl?subject=
http://www.facebook.com/Alkostacja.Gdynia
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M O D L I T W A  
NA PROBLEMY W PRACY 

Relacje w pracy różne, jak sama przekonałam się niejednokrotnie, przez wiele lat mojej pracy 
zawodowej. Wiele jednak zależało zawsze od mojej postawy i intencji, które wyrażałam 
świadomie, bądź podświadomie wobec moich kolegów i koleżanek z pracy. 
Ludzie, przychodząc do pracy, nie tylko wnoszą swój zakres kompetencji, ale także 
przynoszą swój bagaż emocji, pełen problemów rodzinnych i osobistych, 
niezałatwionych, prywatnych spraw, lęków i negatywnych intencji, które składają 
się na obraz osoby, wchodzącej w dane środowisko zawodowe. 
To, jak jesteśmy postrzegani przez naszych współpracowników, ma dla wielu osób 
ogromne znaczenie, tym większe, im niższe jest ich poczucie własnej wartości. 
Ludzie boją się złych ocen innych ludzi, a szczególnie boją się słabości i tego, że ci 
ludzie mają rację, bo sami tak o sobie podświadomie myślą. Dają w ten sposób 
innym siłę do walki z sobą i prowokują do manipulowania własnym 
zachowaniem. 

Ja... (tu wstaw swoje imię), jestem gotowa na to, aby już w tej chwili dokonała 
się w mojej podświadomości pełna, wewnętrzna, pozytywna przemiana, która 
pomoże mi otworzyć się na zmianę mojej postawy, wobec problemów, których 
doświadczam w pracy zawodowej. Niech dokona się oczyszczenie moich 
intencji i relacji z przełożonymi, podwładnymi, z kolegami z pracy i klientami. 
Niech oczyszczą się moje, wszelkie intencje prowokowania otoczenia i 
odpowiadania na prowokacje otoczenia w pracy zawodowej. 

Niech oczyszczą się moje intencje wobec zarabiania i dobrobytu Jeśli, z którąkolwiek z tych 
osób mam relacje karmiczne, a spotkanie jej na tej płaszczyźnie doświadczeń, miało stanowić 
dla mnie możliwość przepracowania ważnej lekcji karmicznej, daję sobie w tej chwili pełną 
zgodę na to, aby zakończyła się pozytywnie każda z historii karmicznych, która może jeszcze 
zalegać w naszej wspólnej przestrzeni, nieuzdrowionych relacji. 
Jeśli, pojawienie się tych osób w moim życiu, miało być dla mnie lekcją, to otwieram się na 
pozytywne przyjęcie pełnej nauki z tej lekcji i otworzenie tej sfery mojej świadomości, która 
pomoże mi tę lekcję pojąć. Jestem na to w pełni gotowa, jak i na zakończenie tej lekcji 
doświadczeń. 

Jeśli, którakolwiek z tych osób jest członkiem mojego orszaku astralnego, to w duszy, w 
przestrzeni energii podświadomości, wypełniam świadomie każdą z obietnic, wypełniam 
każdy kontrakt na poziomie duchowym, do którego kiedykolwiek się wobec tych osób 
zobowiązałam i zwracam tym duszom pełną wolność. 
Jeśli, z którąkolwiek z tych osób, wiąże mnie głębsza więź o podłożu traumatycznych, to w 
duszy wybaczam jej, każdy jej czyn i sobie moje czyny wobec tej duszy i także zwracam jej 
pełną, duchową wolność, z wyrażeniem jednoczesnej wdzięczności za odwagę i możliwość 
wspólnego doświadczania. 

Ja..., jestem gotowa, na wejście w pułap pozytywnych zmian, które dokonają 
się wraz z wyrażeniem tej gotowości. Jestem gotowa, na doświadczenie tego, 
co najlepsze dla mnie, na płaszczyźnie doświadczeń zawodowych i w relacjach 
zawodowych. Jestem gotowa na to, aby w mojej przestrzeni zawodowej 
panowała harmonia, spokój, świadomość dobrobytu i porozumienia na 
najwyższym duchowym poziomie porozumienia, oraz świadomość 
porozumiewania się w najwyższej jakości przekazu myśli i uczuć. 

Niech moje otoczenie w pracy, stanie się dla mnie źródłem najpiękniejszych 
inspiracji i twórczego przejawu możliwości, których moc może dawać nam 
wspólne obcowanie. Niech odejdą z mojego otoczenia zawodowego ci, 
którym nie po drodze we wspólnym budowaniu świadomej przestrzeni 
działań i dobrobytu. Niech pozostaną jedynie ci, którzy chcą nie tylko 
budować, ale i przejawiać najwyższą świadomość dobrobytu, oraz świadomość 
wszech-spełniająca, jak i ci, którzy przejawiają świadomą uczciwość i otwartość 
na rozwój.  

Niech przybędą też takie dusze, które wniosą nowy powiew świeżości, czystości intencji, 
świadomości dobrobytu i otwartości na to, co najlepsze dla nich i otoczenia. Niech moja 
obecność w tym miejscu, stanie się światłem inspiracji do wewnętrznej przemiany dla dusz, 
które obok mnie doświadczają, jak i dla mnie, niech stanie się światłem inspiracji ich 
postawa, przejawiana wobec mnie. Niech moje doświadczenie pracy w tym miejscu, stanie się 
najlepszym doświadczeniem, które nie tylko docenię, ale i które wskaże mi ścieżkę do 
otwartości na jeszcze wyższą świadomość siebie, Boga i wszechświata. 
Jestem na to gotowa. Niech tak się stanie. 

źródło: www.annaatras.com
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PSYCHOLOGIA

Ktoś bardzo mądry powiedział: “nie ma drogi do 
szczęścia - to szczęście jest drogą”. Idź więc 
swoją drogą - drogą szczęścia, radości, spokoju, 
zamiłowania, harmonii. Łatwo powiedzieć… 

Szczęście to pojęcie, które dla wielu z nas 
wydaje się niedostępne… ale przecież szczęście, 
to tak naprawdę umiejętność cieszenia się tym, 
co mamy… To uczucie, którego nie zapewni nam 
nowy samochód, nowa para butów czy nowa 
miłość. Możemy te rzeczy osiągać, ale czy dadzą 
nam szczęście??  

Jak więc “być szczęśliwą osobą”? Pamiętaj, że 
to wszystko co mamy w sob ie , j es t 
odzwierciedleniem naszej rzeczywistości… 
Czym emanujesz - to dostajesz. Co wysyłasz - to 
do Ciebie wróci. Co dajesz - to otrzymasz. 

Jeśli rano wstajemy “lewą nogą”, to klnąc pod 
nosem, wstając w złym humorze powodujemy  
samo-nakręcającą się energetyczną machinę, 
która jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
powoduje, że cała rzeczywistość/świat dostraja 
się do Twoich myśli. Twojej częstotliwości, 
Twoje nastroju i… wraca jak bumerang.  

Dlatego codziennie rano “ubierz” na twarz 
uśmiech. Niech stanie się to codziennym 
rytuałem, tak jak umycie zębów.  

Nastrój się na piękno, którego pragniesz - a 
niebawem pojawi się w Twoim życiu. Nastrój się 
na miłość, emanuj nią codziennie, do każdej 
istoty - a niebawem poczujesz, że przychodzi 
ona do Ciebie ze wszystkich stron.  

Nie ma ślepego losu, fatum czy złej passy… Jest 
tylko rzeczywistość , którą stworzyłaś/
stworzyłeś i możesz zmienić to jedynie 
zmieniając nastrój.  

Jak to zrobić? Kiedy dopada Cię smutek, 
chandra -  pomyśl o czymś miłym, o czymś co 
udało Ci się osiągnąć ostatnio, coś co pobudziło 
Cię, uskrzydliło! Zmień na chwilę nastrój, 
postaraj się myśleć o czymś pozytywnym… Po 
kilku minutach możesz zapomnieć się i 
poczujesz ulgę, siłę do działania, motywację do 
zrobienia czegoś…  

Pamiętaj, że w życiu każda chwila jest ważna, 
bo w każdym momencie możesz coś zmienić… 
Masz wpływ na swoje życie, na swoje 
przeznaczenie… Po prostu każdą chwilę możesz 
uszlachetnić, napełnić uśmiechem i radością. 
Każda chwila daje szansę/okazję, by uczynić ją 
szczęśliwą.  

Kiedy byłem nastolatkiem, moja mama zawsze 
powtarzała mi, że czym emanuję na zewnątrz - 
to do mnie wróci, ale zwielokrotnione. To, co 
zasieję - zawsze do mnie wróci. Zasiejesz złość - 
przyciągniesz kłótnie! Zasiejesz smutek - 
przyciągniesz troski! Zasiejesz przygnębienie - 
będziesz mieć okazje do narzekania! Zasiewając 
kłamstwo - inni będą nas oszukiwać! Bojąc się 
czegoś - przyciągamy te sytuacje do swojego 
życia! Wysyłając frustrację - przyciągniemy 
nerwowe sytuacje i okazje do narzekania! 

Dlatego, jeśli zmieniasz siebie, to w tym samym 
momencie zmieniasz otoczenie, które reaguje na 

zmianę w Tobie! Cały Wszechświat zaczyna 
odwdzięczać Ci się tym, czym sama/sam 
emanujesz!  

Poza tym, jeśli zmienisz swoje emocje, nastrój 
na pozytywny, poczujesz się lepiej, poczujesz w 
sobie wiarę, optymizm, nadzieję, chęć do 
działania! Czego chcieć więcej by widzieć wokół 
pozytywy i tym samym czuć się bezpiecznie i 
szczęśliwie!!! 

Dlatego szczęście - jest w nas, to my jesteśmy 
centrum własnej szczęśliwości! Jasne, czasami 
masz prawo do uczucia smutku, przygnębienia, 
zmęczenia czy apatii - to uczucia, które nas 
motywują , czegoś uczą , da ją większe 
zrozumienie sytuacji, które pojawiają się w 
naszym życiu. Ale najważniejsze, aby te mniej 
pozytywne odczucia trwały krótko, na moment - 
dzień, dwa… potem staraj się wrócić do 
optymizmu.  
Czyta łem niedawno wspania łą książkę : 
“Pollyanna”, dziewczynka, bohaterka uczy 
innych na około gry “w zauważanie szczęścia”. 
Zajrzyj, to przeurocza powieść, wiele uczy…  

ciąg dalszy… 

Co zrobić, aby być szczęśliwym !



Jak poczuć szczęście, zrób coś dla siebie, to co lubisz… Poświęć 
przysłowiową godzinkę dziennie tylko dla siebie. A w tym 
czasie zrób to co lubisz, kochasz: 
- wypij kawę słuchając ulubionej muzyki… 
- wybierz się na plotki z koleżanką… 
- idź na spacer np. do lasu, ruch to zdrowie i daje dobre 

samopoczucie… 
- włącz ulubiony film, który nastroi Cię optymistycznie… 
- przeczytaj inspirującą książkę… 
- odwiedź kogoś za kim tęsknisz… 
- zjedz coś dobrego, odwiedź ulubioną knajpkę… 
- zaplanuj romantyczny weekend ze swoim partnerem… 
- zrób coś nowego, szalone np. kurs tańca… 
- uprawiaj sport - to naprawdę wiele pomaga, by czuć się 

pełnym zdrowia i dobrego samopoczucia… 

I najważniejsze, to nie wyszukuj sobie niepotrzebnych trosk i 
problemów. One będą zawsze, ale czy to powód, aby zamknąć 
się w sobie, widzieć wszystko w czarnych kolorach i być 
niechętnym czy apatycznym… To świadome odbieranie sobie 
prawa do poczucia szczęścia!  
Zrób coś, by poczuć się szczęśliwym człowiekiem, uśmiechnij 
się do świata, do ludzi, których mijasz na ulicy, na pewno 
więcej zyskasz niż stracisz. A z czasem może się przekonasz, 
że Twoje życie zyskało zupełnie inny wymiar. Będzie po 
prostu szczęśliwa/y!  

Życie jest takie krótkie, i to, jak je przeżyjesz zależy tylko od 
CIEBIE. Możesz żyć pełnią, cieszyć się każdym momentem 
życia… A lekcje, troski traktuj jako wyzwania, sprawy do 
załatwienia. Jeśli na coś nie masz wpływu - odpuść! Załatwisz 
to w późniejszym terminie… Albo rozwiąże się samo, bez 
Twojego udziału. 

Niech życie będzie okazją, a nie przymusem… To, jak 
podejdziesz do siebie, życia, ludzi - zależy tylko od Ciebie…  

A zwykły uśmiech przyciąga więcej 
u śm i e c h ó w, w i ę c e j d o b r e g o 
nastroju, więcej życzliwych ludzi, a 
dzięki temu okazji do poczucia 
szczęścia :)  

Aryan Goehling 

“Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, 
niczego nie potępiając. I cieszyć się każdym drobiazgiem: że 
zakwitły kwiaty i, że ładnie się wygląda w nowej sukience”. 

  
Anna Dymna 

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

źródło i foto: internet

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

“Mądre życie - to dobre, bliskie i partnerskie związki z ludźmi,  
dobre odżywianie się i umiejętność dzielenia każdego dnia na trzy 

części: osiem godzin snu, osiem - pracy i osiem - na przyjaźń, 
miłość, zabawę i inne ważne sprawy”. 

  
Wojciech Eichelberger 

psycholog, psychoterapeuta, pisarz. 

źródło i foto: internet

“Im wyższy jest Twój poziom energii, tym bardziej efektywne 
Twoje ciało. Im bardziej efektywne Twoje ciało, tym lepiej się 

czujesz i bardziej wykorzystujesz swój talent do  
osiągania ponadprzeciętnych wyników”. 

  
Anthony Robins 

amerykański doradca życiowy, motywujący ludzi poprzez przekazywanie  
swoich życiowych doświadczeń i wiedzy, pisarz 

źródło i foto: internet



Rozstania… 
W ostatnim czasie coraz więcej 
związków rozpada się… i nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
r o z p a d a ją s ię z w iąz k i n i e t y l ko 
kilkutygodniowe, czy kilku miesięczne, 
ale wieloletnie… Często dnia na dzień! 

Być może dzieje się tak dlatego, iż w 
obecnej chwili, ludzie nie potrafią i często 
nie chcą walczyć o mi łość… Nie 
podejmują nawet trudu rozmowy, starań, 
by poprawić, to co się psuje… Przecież tak 
łatwo znaleźć coś nowego, interesującego.  

Osobiście uważam, że zawsze trzeba dać 
sobie szansę i zrobić wszystko co w 
naszej mocy, by ewentualnie nie móc 
sobie potem zarzucić, że nie walczyliśmy 
do końca o nasz związek.  

Rozstania są spowodowane tym, że 
obecnie, potrafimy dosyć szybko ocenić, 
co w  naszych związkach nam nie 
odpowiada, i często nie chce nam się już 
walczyć, starać, zabiegać. Walczą zwykle 
te osoby, które mocniej kochają… Mają 
nadzieję, że uda się uratować słabnące 
uczucie. Ale co zrobić, gdy nasz związek 
psuje się, gdy coś nie gra lub nie układa 
się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli?  
 
Po pierwsze trzeba rozmawiać! To 
pierwsze co powinniśmy zrobić, kiedy 

zauważamy, że coś dzieje się nie tak… że 
coś się psuje… Rozmowa powinna nam 
wyjaśnić co się dzieje i dlaczego… Wtedy 
pozostaje poszukać jakiegoś sensownego 
rozwiązania.  

Szczera rozmowa jest najważniejszym 
aspektem, który może uratować związek. 
Powiedz partnerowi o tym czego Ci 
brakuje, co Cię w nim drażni, albo co 
przeszkadza Ci w związku. Najgorsze 
jest, kiedy każda z osób domyśla się co 
jest nie tak i wysuwa często jakże 
nieprawdziwe wnioski. Zapytaj też, co jej/
jemu nie odpowiada w Tobie, bo być może 
j e j / j e g o z a c h o w a n i e j e s t 
odzwierciedleniem tego, że też sobie z 
czymś nie radzi, a boi się Tobie to 
powiedzieć.  

Po drugie musisz zweryfikować swoje 
uczucie… Wyjedź na kilka dni, sprawdź 
czy zatęsknisz i pomyśl konkretnie czego 
Ci brakuje. Zastanów się co podpowiada 
Ci serce. Przemyś l co kochasz w 
partnerce/partnerze, za co go kochasz. 
Przemyśl jak było na początku i jak jest 
teraz… i dlaczego. Może nie macie dla 
siebie czasu, za mało bywacie ze sobą 
zagonieni życiem i jedynie się oddalacie.  

Po trzecie zweryfikuj uczucia naszej 
partnerki/partnera! Zapytaj - co do 
Ciebie czuje, czy Cię kocha.? Jak widzi 
dalej Wasz związek? Czy ma jakiś pomysł 
by poprawić, to co się nie układa i 
najważniejsze - czy tego jeszcze chce?! 
Wtedy wystarczy działać. Problem jest 
kiedy pojawiła się trzecia osoba… ale o 
tym w następnym numerze :) 

Po czwarte trzeba przeanalizować co jest 
dobre, a co naprawdę jest złe w związku i 
czy potrafimy to, czego nam brakuje 
otrzymać. Czasami niestety trzeba iść na 
ustępstwa, by móc się porozumieć.  
Może problemy które zauważasz to 
błahostki…? A jeśli nie, przemyśl jak je 
rozwiązać , zmienić… Pamiętaj, że 
nieugiętość, twierdzenie, że tylko moje 
racje i potrzeby są ważne, świadczą o 
naszym egoizmie, nie o miłości czy 
szczerym uczuciu. Pamiętaj, że wina, że 
coś się nie układa - często leży po obu 
stronach, tylko sami przed sobą się do 
tego nie przyznajemy.  

Po piąte - zrób wszystko by uratować 
związek… by spróbować wszystkiego co 
jest możliwe, aby wskrzesić uczucie, 
szacunek, bliskość, radosne rozmowy, 
udany seks itd. Jeśli Ci zależy postaraj 
się zrobić coś, co zmieni w waszym życiu 
to, co się nie układa lub jest tego 
przyczyną. 

ciąg dalszy…



Związek scalają/trzymają pewne 
aspekty: czasami jest to uczucie, 
przyjaźń, bliskość, seksualność,. 
finanse, dzieci, bezpieczeństwo, 
strach przed samotnością. Zastanów 
się, co trzyma Cię przy partnerze, lub 
jego przy Tobie. 

Jeśli jest to miłość! Brawo, jest 
szansa, że przetrwacie kryzys, może 
nie będzie lekko, ale prawdziwe 
uczucie, szczere - zawsze się obroni.  

Jeśli są to finanse, to jedna ze stron 
może w pewnym momencie czuć się 
niezrealizowana,. niezadowolona z 
faktu, że jest “uzależniona”. Ta druga 
s t r o n a m o ż e c z u ć s i ę 
wykorzystywana i na dłuższą metę w 
takim związku zabraknie w pewnym 
momencie tematów do rozmów. 
Zadowalać będą tylko te dni, kiedy 
bywacie poza domem. W domu 
będziecie czuć się osamotnieni, i to 
pęknie. Bo któraś ze stron zechce 
szukać czegoś bardziej radosnego i 
zadowalającego. 

Dzieci - to kiedyś był najważniejszy  
pretekst, by ratować małżeństwa. 
Często nieudane. Ale w świecie 
duchowym jest jedna zasada - jeśli 

jesteśmy szczęśliwi MY, to inni przy 
nas też będą czuć się szcześliwie… 
D l a t e g o d z i e c i w i d z ą c e n i e 
kochających się rodziców, tak samo 
będą tworzyć nieudane związki.  

Przyjaźń, nie zawsze może uratować 
związek, bo może w nim zabraknąć 
ognia, który będzie scalał uczucie.  
A seks - cóż to od niego się najczęściej 
zaczynają związki, nie od miłości, 
dlatego są bardzo ulotne… jak motyle, 
jak pożądanie, kiedyś słabnie, wtedy 
miłość powinna zatrzymać związek. A 
co jeśli jej nie ma, jeśli związek 
zbudowany jest tylko na pożądaniu? 

Pamietajmy, że na “starość” to co nas 
trzyma przy sobie, to uczucie, 
wzajemny szacunek, dotyk, rozmowa, 
opieka. Dlatego jeśli już teraz czujesz 
się samotna/samotny, brakuje ci 
ciepła, przejawów uczuć, nie potraficie 
planować czy rozmawiać ze sobą - 
zastanów się czy warto kontynuować 
ten związek. Bo jeśli już dziś brakuje 
Ci tego na czym Ci zależy, to tym 
bardziej nie otrzymasz tego za 
miesiąc czy kilka lat.  

Związki ewoluują, tak jak miłość i 
czasami okazuje się, że jedno co nas 

łączy z partnerem, to wspólne 
mieszkanie, rachunki i spanie w 
jednym łóżku pod dwiema kołdrami, a 
my jesteśmy bardziej przyjaciółmi, niż 
partnerami. 
Rozstania bolą, ale to czasami jedyna 
okazja, by dać sobie i partnerowi 
s z a n s ę n a z n a l e z i e n i e n o w e j 
szczęśliwej, spełnionej miłości.  
                                       Aryan Goehling 
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MĄDROŚCI DLA DUSZY 
(ZNALEZIONE W SIECI)Kiedy walczysz ze złem,  

skupiasz na nim swoje myśli 
i wzmacniasz jego energię. 

Nie walcz ze złem, stwarzaj dobro :)

Nie ma drugich szans, są tylko inne. 
Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, 
życie zawsze będzie inne niż wtedy, 

gdybyś podjął inną…

Zrób to czego się boisz, 
a strach minie bezpowrotnie !



  

Anthony de Mello  
„Minuta mądrości” 

Powrót do domu

- Można wyróżnić trzy etapy w rozwoju życia duchowego - 
stwierdził Mistrz:

- etap cielesny, duchowy i boski.
- Na czym polega etap cielesny - pytali poruszeni uczniowie.
- Na tym etapie widzi się drzewa jako drzewa i góry jako 

góry.
- A etap duchowy?
- Na tym etapie człowiek widzi rzeczy głębiej, na tym etapie 

drzewa nie są już drzewami, a góry nie są już górami.
- A etap boski?
- Ach, to już jest Oświecenie - powiedział Mistrz ironicznie 

uśmiechając się. Na tym etapie drzewa znów stają się 
drzewami, a góry górami. 

Anthony de Mello
hinduski jezuita
psychoterapeuta
mistyk
nauczyciel duchowy

źródło: internet 



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

HOTEL MARIGOLD 1 i 2 
Znakomite gwiazdy lśnią najjaśniejszym blaskiem w tej 
pogodnej, dowcipnej i błyskotliwej romantycznej 
komedii w reżyserii twórcy Zakochanego Szekspira. 
Siedmioro brytyjskich emerytów, skuszonych folderem 
reklamowym, rusza w podróż do Indii. Na miejscu 
okazuje się, że luksusowy hotel daleko odbiega od 
przedstawionej w broszurce wizji.
Nie zrażeni starsi państwo biorą jednak sprawy w swoje 
ręce. Przyjaźń i uczucia rozkwitają poruszając serca w 
najbardziej nieoczekiwany sposób. W końcu odkrywają, 
że życie i miłość można rozpocząć w każdym wieku - 
trzeba tylko cieszyć się dniem dzisiejszym i nie 
rozpamiętywać przeszłości.

Richard Gere przyłącza się w drugiej części filmu. Jako 
że pierwsze przedsięwzięcie odniosło sukces, Sonny 
(Patel) i Muriel (Smith) chcą otworzyć drugi hotel. 
Sonny z trudem godzi te plany z przygotowaniami do 
zbliżającego się swojego wesela. Jego wysiłki jak zwykle 
utrudniają zabawne nieporozumienia i różnego rodzaju 
komplikacje. Aby dopiąć wszystko „na ostatni guzik” 
Sonny potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony swoich 
przyjaciół - rezydentów hotelu. Gdy wreszcie nadchodzi 
wielki dzień, wszyscy ulegają niezwykłemu kolorytowi 
oryginalnego hinduskiego wesela.

Myślę, że obie części bardzo pięknie pokazują i ilustrują troski i 
problemy ludzi w odrobinę starszym wieku, różnorodność 
charakterów, postaw życiowych… Film emanuje wieloma 
kolorami uczuć, piękną muzyką, ciepłem i angielskim 
humorem… Film jest lekki, w sam raz na niedzielne 
popołudnie :) Dodatkowy atut: obsada i muzyka, wspaniałe tło 

dla historii opowiedzianych w filmie.                           ARYAN
Znasz ciekawy film związany z 
tematyką duchowości, psychologii 
czy z pogranicza magii… Napisz i 
podpowiedz nam! Dziękujemy!

Foto okładek i opis filmów: 
www.empik.com

http://www.empik.com
http://www.empik.com
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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., jedynie pokazujemy różne punkty widzenia. 

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, i 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.  

Nasze czasopismo ukazuje się średnio co dwa miesiące !
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UKAŻE SIĘ  NA POCZĄTKU MARCA 2017 r.

mailto:ezobiuletyn@gmail.com
http://www.ogrodnadziei.pl
http://www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei
mailto:ezobiuletyn@gmail.com
http://www.ogrodnadziei.pl
http://www.facebook.com/ezobiuletyn.ogrodunadziei



