
 
 

 

 

Trik tej córki może uratować życie wielu osobom. 

Ratowników zachwyciła jej pomysłowość 
 

– Zostaliśmy wezwani do starszego mężczyzny, którego przywieziono na Policję, ponieważ błąkał się po ulicach 

Bydgoszczy. Po zdjęciu kurtki w celu przeprowadzenia badania naszym oczom ukazał się taki oto widok:  

 

    
 

– zdjęcie kurtki z wszytą na podszewce informacją o stanie zdrowia mężczyzny i numerem telefonu. 

 

 

- Trik Córki, u Chorej Matki na  Alzheimera                                                               

- Fałszywy przystanek PKS-u w Warszawie                              

- Geloterapia:  Terapia Śmiechem                                                                                                 

- Dendroterapia: Terapia Lasem                                                          

- Syrop z pędów Sosny                                                                                       

- Wierzba                                                                                                   

- Syrop z Cebuli                                                                               

- Gorczyca a Zdrowie                                                                          

- Okład z ziemniaków                                                               

- Rosół                                                                                        

- Upieczmy chleb                                                                          

- Bazylia na trawienie oraz lepszy humor                                            

-    produktów, które warto mie  w zapasie                                                      

- Ziemniaki po królewsku                                                               

- Co robi ? Awaria prądu                                                                

- Przepis na pyszne o órki kiszone                                          

- Domowy Zestaw Przetrwania na trudne czasy                          

- Seven Oceans - Zestaw 24 sztuki                                                  

- Kuchenka turystyczna z zapasem paliwa                                               

- Przy otowujemy danie ze zbiorów                                                          

- Ekorewolucja 

 

 



Dane umieściła tam jego córka, którą za pomysłowość pochwalili ratownicy Motocyklowego 
Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy. Kobieta wszyła w kurtkę swojego taty informację o jego 
chorobie. Dzięki temu, gdy się zgubił, policja szybko odnalazła jego rodzinę.  

Okazało się, że mężczyzna choruje na Alzheimera – taką informację na kurtce umieściła jego córka. 
Podała również numery telefonów, dzięki czemu jej tata szybko i bezpiecznie wrócił do domu. 

– Mąż, wracając z pracy motorem, zauważył tego pana w okolicach Auchan, idącego wolniutko 
pomiędzy pasami ruchu. Dojechaliśmy jednocześnie do domu – mąż kazał mi nie gasić auta, bez 
namysłu wsiadł, opowiedział mi o tym panu i pojechaliśmy w kierunku sklepu Auchan. Pan szedł już 
chodnikiem w stronę komisu samochodowego. Było bardzo ciepło, a pan był w tej kurtce. Mąż 
zwolnił, a ja zapytałam pana, czy możemy jakoś mu pomóc i odwieźć do domu – opisuje w 
komentarzu pani Aleksandra. 

Kobieta dodaje, że mężczyzna wsiadł do samochodu, ale zaczął się gubić, nie znał adresu, nie miał 
przy sobie dokumentów. Małżeństwo zorientowało się, że może on mieć problemy z pamięcią i 
pojechali na komendę policji. 

Internauci zachwycili się pomysłem córki chorego mężczyzny. Uznali, że to "genialne w swojej 
prostocie". I trudno się z tym nie zgodzić. Przy okazji okazała się, że inni również korzystają z tego 
triku. 

– My naszemu synowi zrobiliśmy opaskę silikonową z numerem – napisała jedna z kobiet. A ktoś inny 
dodał: "Mój dziadek miał zalaminowane plakietki z informacją, powsadzane w różne kieszenie ubrań, 
kilka razy się przydało". 

– Mój dziadek też miał wszystko podpisane i po kieszeniach powkładane karteczki z informacją o 
chorobie i z telefonem kontaktowym. Ponadto kupiliśmy mu lokalizator GPS i na bieżąco mogliśmy 
śledzić każdy jego krok. Pozdrawiam wszystkich, którzy dobrze wiedzą, co to za choroba. 

Pomysł może przydać się nie tylko opiekunom czy rodzinie osób starszych lub chorych, ale również 
rodzicom – wszycie w ubrania metki z numerem telefonu czy podstawowymi informacjami na temat 
dziecka, może okazać się pomocne, gdy się zgubi i wpadnie w panikę.    https://mamadu.pl/143545,corka-wpadla-na-

genialny-pomysl-i-uratowala-ojca-ratownicy-ja-pochwalili

 

 

 

https://mamadu.pl/122909,nagle-dziecko-znika-ci-z-oczu-a-teraz-zastanow-sie-czy-nauczyles-je-co-powinno-robic-gdy-sie-zgubi
https://mamadu.pl/143545,corka-wpadla-na-genialny-pomysl-i-uratowala-ojca-ratownicy-ja-pochwalili
https://mamadu.pl/143545,corka-wpadla-na-genialny-pomysl-i-uratowala-ojca-ratownicy-ja-pochwalili
https://mamadu.pl/143545,corka-wpadla-na-genialny-pomysl-i-uratowala-ojca-ratownicy-ja-pochwalili


 
 

Postawili przystanek, z którego nie odjeżdża żaden autobus.                                                   

Ale codziennie czekają na nim ludzie.  
 

Jednym z najbardziej zgubnych objawów choroby Alzheimera                                               

jest nagłe poczucie zagubienia i dezorientacji.  

 

Prowadzi ono pacjentów do nagłej potrzeby, aby pojechać do domu.  

 

Dlatego w domach spokojnej starości ucieczki podopiecznych są 

codziennością. Staruszkowie potrafią wykazać się nie lada sprytem,                      

kiedy poczują nagłą chęć do ucieczki. 
 

Dlatego pracownicy Centrum Alzheimera  w Warszawie wpadli na świetny 
pomysł postawienia… fałszywego przystanku.  

Dzięki temu podopieczni zamiast uciekać, siedzą i czekają na autobus. 
 

Pomysł nie jest nowy, pierwszy taki przystanek powstał                                                       
w Centrum Seniora Benrath w Düsseldorfie                                                                       
i wkrótce podchwyciły go podobne placówki w całej Europie.                                               
To rozwiązanie sprawiło, że pacjenci są znacznie spokojniejsi.  
https://dobrewiadomosci.net.pl/11969-postawili-przystanek-z-ktorego-nie-odjezdza-zaden-autobus-ale-codziennie-czekaja-na-nim-ludzie/ 

 
 

https://dobrewiadomosci.net.pl/11969-postawili-przystanek-z-ktorego-nie-odjezdza-zaden-autobus-ale-codziennie-czekaja-na-nim-ludzie/


Jak postępować w przypadku zawału lub wylewu.                    

Ta bardzo ważna informacja może uratowa  czyjeś życie. Przyjmij ją na serio. Specjalista neurolo  twierdzi, że 
gdy pacjent znajdzie się pod je o opieką w przecią u trzech  odzin, to jest możliwoś  całkowite o wyleczenia 
efektów wylewu. Sztuka pole a na rozpoznaniu objawów i postawieniu prostej dia nozy w cią u tych trzech 
godzin. 
 

JAK ROZPOZNAĆ WYLEW? Udar móz u może by  krwotoczny (wywołany wylewem 

krwi do móz u) lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do móz u). Właśnie brak wiedzy 
może mie  fatalne skutki, jeżeli osoby w pobliżu nie wiedzą jak rozpozna  objawy wylewu. Lekarze uz odnili 
prostą metodę jak rozpozna  wylew stawiając przed chorym trzy zadania: 
 
1. Poproś by pacjent się UŚMIECHNĄŁ 
 
2. Poproś by pacjent PODNIÓSŁ OBYDWIE RĘCE DO GÓRY 
 
3. Poproś by pacjent powtórzył proste zdanie, (np.: dzisiaj jest ładna po oda) 
 
Jeżeli osoba ma trudności z jednym z tych zadań, wzywaj natychmiast karetkę po otowia (reanimacyjną) i 
opisz objawy. Lekarze zauważyli, że właśnie tym sposobem nawet laik potrafi zauważy  takie objawy jak: 
niepełnosprawnoś  mięśni twarzy, brak sił w rękach i trudności z mową. 
 
I teraz zwracają się do wszystkich, by każdy zapamiętał te trzy podstawowe testy. Rozpowszechnienie tych 
trzech zadań umożliwi szybką dia nozę, wcześniejsze leczenie wylewu i uniknięcie trwałe o kalectwa. 
 

JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM?  

Wielu ludzi w trakcie dokonywania się zawału serca jest zdana na samych siebie, bez pomocy.  
 
Osobie, której serce bije nieprawidłowo i która zaczyna odczuwać omdlenie,                                                                  
ZOSTAJE TYLKO OKOŁO 10 SEKUND ZANIM UTRACI PRZYTOMNOŚĆ ! 
 
CO ROBIĆ ?? 
 

Nie panikuj, ale zacznij KASZLEĆ bardzo intensywnie, 
powtarzając tę czynność. 
 
Przed każdym kaszlnięciem powinien być nabrany głęboki oddech, kaszel powinien być głęboki i 
przedłużony, w celu ewakuowania plwociny zalegającej głęboko wewnątrz klatki piersiowej. 
 

Oddech i kaszel musi być powtarzany co dwie sekundy bez przerwy aż 
do chwili przybycia pomocy lub do chwili w której poczujesz, że serce 
ponownie bije normalnie. 
 
Głęboki oddech doprowadza TLEN do płuc, a ruch związany z kaszlem uciska serce i utrzymuje KRĄŻENIE 
krwi. Ciśnienie wywołane uciskiem na serce podczas kaszlu pomaga również odzyskać prawidłowy rytm 
serca. W ten sposób ofiary ataku serca mogą dotrzeć do szpitala.

 



Pierwsza pomoc   
 

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu  rożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkie o uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mo ąc jej udzieli  bez narażania siebie lub innej 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie o uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3." Kodeks karny art. 162. 
 

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH 

POZYCJA BOCZNA 

CO POWINNA ZAWIERAĆ APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY 

POSTĘPOWANIE W WYPADKACH DROGOWYCH 

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE GDY WZYWAMY POGOTOWIE 

ZAWAŁ SERCA 

UDAR MÓZGU 

 
 
PIERWSZA POMOC: delikatnie potrząśnij za ramiona i zapytaj: "Czy wszystko w porządku?” Na ocenę wzrokiem, 
słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund.: http://ratownicy.com.pl/pomoc.html                                                                              

Jeżeli oddech nie jest prawidłowy: uklęknij obok poszkodowanego, ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki 
piersiowej poszkodowanego, ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,  sple  palce obu dłoni i upewnij się, że nie 
będziesz wywiera  nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka, pochyl się 
nad nim, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na  łębokości 4-5 cm, po każdym uciśnięciu 
zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min 
(nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien by  taki sam. 
Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi: po wykonaniu 30 uciśnię  klatki piersiowej udrożnij drogi 
oddechowe, od inając  łowę i unosząc żuchwę, zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca wskazujące o i kciuka ręki 
umieszczonej na czole poszkodowanego, pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy, 
weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku 
powietrza, wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę (tak jak przy normalnym 
oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi taki oddech ratowniczy jest efektywny, 
utrzymując od ięcie  łowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu 
opada jego klatka piersiowa, jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania 
dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj 
kolejnych 30 uciśnię  klatki piersiowej, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2, 
przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddycha . 
W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia 
się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące czynności: sprawdź jamę ustną 
poszkodowane o i usuń widoczne ciała obce, sprawdź, czy od ięcie  łowy i uniesienie żuchwy są poprawnie 
wykonane, wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki 
piersiowej. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się zmienia  podczas 
prowadzenia reanimacji co 1-2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy zminimalizowa  przerwy w resuscytacji 
podczas zmian.                                 
 
PODZIEL SIĘ TĄ INFORMACJĄ DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY PRZYJACIÓŁ: https://slideplayer.pl/slide/55122/  

 

 

 

 

 

 

http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#podstawy
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#pozycja_boczna
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#apteczka
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#wypadek
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#zg%C5%82oszenie
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#zawal
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html#udar
http://ratownicy.com.pl/pomoc.html
https://slideplayer.pl/slide/55122/


 

 
 

 

 

„Po ile te piękne bukiety?” – zapytał staruszkę. I poruszył serca 

internautów 

. 
S. Kierkegaard: 

 

ŻYJEMY W CZASACH, 

GDZIE WSZYSTKO 

JESZCZE WCIĄŻ STOI, 

ALE JEST JUŻ 

PODSTĘPNIE 

OPRÓŻNIONE ZE 

ZNACZENIA. 

„OBECNY WIEK”. 



„Małe gesty są najpiękniejsze! Pan Jezus mówił, że grosik od starszej kobiety jest 
cenniejszy niż miliony monet od innych, bo ona dała wszystko, co miała. Nie każdy 
musi wpłacać tysiące, by być bohaterem. Wystarczy zwykły bukiet!” - pisze Mateusz 
Koszela, twórca „Autostopem w świat sportu”.  
 

Widzieliście tej wiosny staruszkę z bukiecikami konwalii, siedzącą przy przystanku 
tramwajowym albo pana, który sprzedawał pęczki rzodkiewek? A może nawet coś od 
nich kupiliście? Na niezwykły pomysł wpadł Mateusz Koszela, twórca „Autostopem w 
świat sportu”. Spotykając pod Wawelem panią Marię, postanowił ją… obdarować. 
 
– Po ile te piękne bukiety?                                                                                                                   
– zapytałem starszej pani, która sprzedawała kwiaty w Krakowie.                                                       
– 5 zł – odpowiedziała.                                                                                                                            
– A który Pani zdaniem jest najładniejszy?                                                                                   
– Wszystkie sama zrywałam i układałam.                                                                                                 
– No, a który Pani się najbardziej podoba?                                                                                                 
– Ten jest ładny – powiedziała, wyciągając jeden z wody.                                                                      
– A jak ma Pani ma imię? – zapytałem z uśmiechem, płacąc za bukiet.                                                      
– Ja? – odparła zdziwiona – Maria.                                                                                                   
– Pani Mario, to dla Pani. Pisnęła ze zdziwienia i ekscytacji.                                                                          
– Nie, nie. Proszę Pana, ja nie mogę.                                                                                                            
– Ależ oczywiście, że Pani może.                                                                                              
Chciałbym by Pani się uśmiechnęła i… Jak widzicie na zdjęciu, uśmiechnęła się…                                                                                                            
Pani Maria obiecała odmówić zdrowaśkę za zdrowie moje                                                                       
i Pani fotograf (Anetki), a ja odchodząc czułem, że w moim sercu płonie żar.                                 
Żar radości i ten jej uśmiech, który zapamiętam do końca życia.  
 

Pamiętajcie o starszych. Nie wszyscy mają godną emeryturę i niestety niektórzy mimo podeszłego wieku                              

muszą cały czas zarabiać, by wrzucić coś do garnka. Jak się okazuje, uśmiech krakowianki zauroczył nie tylko Mateusza. 

„Pani Maria jest cudowna. Kupuję od niej kwiaty zawsze, kiedy jestem w pracy i przy okazji wypijamy wspólnie gorącą 

czekoladę” – napisała pod postem pani Wioletta. „To niesamowite.  

 

Właśnie w tamtym tygodniu byłam w Krakowie i przechodziłam koło tej pani. Już wylewała wodę z pustych pojemników. 

Pomyślałam, że też pewnie żyje z marnej emerytury, więc zawróciłam i dałam jej 50 zł. Broniła się, ale wzięła, zapytała, 

jak mam na imię to się za mnie pomodli. A teraz widzę ten post. To po prostu niesamowite!” – podzieliła się p. Agnieszka. 

Małe gesty są najpiękniejsze! Mateusz Koszela i jego internetowi fani zwracają uwagę, że taka „pani Maria z konwaliami” 

jest na świecie niejedna. Oto kilka historii, które pojawiły się w komentarzach: „Mam działkę, taki ogródek państwowy w 

centrum miasta i mam różne owoce, ale nigdy nie omijam staruszki handlującej szczypiorkiem i rzodkiewką. Raz, że jest 

mi cieplej na sercu, dwa, że niepryskane chemią. Czasem podarowuję duży pęk konwalii, by po zrobieniu kilku, mogła 

sprzedać. Tak zostałam wychowana i przekazałam te wartości córce. Jestem dumną mamą” – napisała pani Ela. „W 

Szczecinie nabyłam palmę. Z tysiąca dostępnych wybrałam tę, którą trzymała babcia o kuli. Miałam wrażenie, że ludzie 

udają, że nie widzą. To przerażające, ta ślepota na starszych. Chciałabym, żeby już w przedszkolach uczyli szacunku i 

pomocy dla babć i dziadków” – stwierdziła z kolei p. Monika. „Piękny gest. Naprawdę nie trzeba wiele, by sprawić komuś 

radość. Będąc ostatnio w Warszawie spotkała mnie podobna sytuacja. Poznałam panią Irenkę. Każdego dnia sprzedaje 

bukieciki tuż przy Pomniku Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu. Starsza Pani jest bardzo kochaną i 

ciepłą osobą, która chętnie porozmawia. Jeśli ktoś chciałby zrobić coś dobrego będąc w stolicy, to polecam zakup 

kwiatków u pani Irenki” – dodała pani Basia. A Wam zdarza się kupić coś czasem od starszych – „przypadkowo 

spotkanych” – osób?                           https://pl.aleteia.org/2018/05/10/po-ile-te-piekne-bukiety-zapytal-staruszke-i-poruszyl-serca-internautow/

 

https://pl.aleteia.org/2018/05/10/po-ile-te-piekne-bukiety-zapytal-staruszke-i-poruszyl-serca-internautow/
https://pl.aleteia.org/2018/05/10/po-ile-te-piekne-bukiety-zapytal-staruszke-i-poruszyl-serca-internautow/


  WYCIECZKA MUMINKÓW 

 

    Młyn Jacka 



  https://www.kapias.pl/pl/ogrody/644/labirynt 

 Goczałkowice-Zdrój, https://www.kapias.pl/

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnos

 

 

https://www.kapias.pl/pl/ogrody/644/labirynt
https://www.kapias.pl/
https://www.kapias.pl/
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/6-letni-chlopiec-z-gliwic-uratowal-nieprzytomna-mame-az-lzy-staja-w-oczach-dzielny-malec-aa-MXRP-cagc-xcCE.html


ci/6-letni-chlopiec-z-gliwic-uratowal-

nieprzytomna-mame-az-lzy-staja-w-

oczach-dzielny-malec-aa-MXRP-cagc-

xcCE.html 
 

 

 

6-latek zobaczył, że jego mama upadła na podłogę. W domu nie było nikogo 

więcej. Chłopiec chwycił za telefon i wybrał numer alarmowy, po czym 

dzielnie wykonywał polecenia dyspozytorki. Dopiero potem wybiegł na 

klatkę schodową i wołał: "ratunku!" 

 

Dziecko nie potrafiło skontaktować się z tatą, ale znało numer alarmowy. W 
trakcie rozmowy telefonicznej, 6-latek sumiennie wykonywał polecenia dyspozytorki. 
Chłopcu udało się także ustalić, czy kobieta oddycha. 

- Potrząśnij mamę mocno i rozmawiaj dalej ze mną. Czy mama otwiera oczy i robi jakieś 
miny? - słyszymy pytania dyspozytorki. - Ma zamknięte oczka, oddycha - odpowiadał 
maluch... 

 

 



Terapia śmiechem – geloterapia 
 

 
 

„Śmiech jest ćwiczeniem fizycznym                                     
wielce dla zdrowia korzystnym”. 

 

Słowa Arystotelesa, wypowiedziane ponad dwa tysiące lat temu, są wciąż aktualne               
i zostały udowodnione w badaniach naukowych, jest metodą wzmacniania efektów 
leczenia poprzez... wywoływanie uśmiechu u pacjentów.                                                    

 

Pozornie błaha i codzienna czynność jak śmiech niesie za sobą mnóstwo korzyści 
zdrowotnych. Śmiejąc się, przyspieszamy wymianę tlenową, gdyż wdech w trakcie 
śmiechu wymaga aż dwukrotnie większej objętości powietrza.  

 

Organizm staje się lepiej dotleniony, a to wspomaga pracę serca, które szybciej i 
efektywniej zaczyna rozprowadzać krew w organizmie. Intensywne natlenowanie 
krążącej krwi wspomaga również pracę ośrodkowego układu nerwowego, poprawiając 
pamięć i zwiększając umiejętność koncentracji. 
 

Śmiech (a czasem nawet samo myślenie o śmiechu) pobudza również wydzielanie 
endorfiny – tak zwanej „wewnętrznej morfiny”. Endorfiny to naturalnie wytwarzane                   
w naszym organizmie hormony wywołujące dobre samopoczucie, zadowolenie,                                              
a nawet euforię. Ich pełna nazwa – „endogenna (wewnętrzna) morfina”                                                                               
– wynika z faktu, iż są to substancje zmniejszające odczucie bólu i drętwienia.                                                             
W konsekwencji – śmiejąc się, prowadzimy do naturalnego znieczulenia. 

Śmiech to również wysiłek fizyczny, który może uruchamiać nawet 200 różnych mięśni 
– nie tylko w obrębie twarzy, ale i brzucha oraz kończyn.                                             
Minuta śmiechu wiąże się ze spaleniem około 10-12 kilokalorii,                                               
więc śmiejąc się, pobudzamy przemianę materii. 

W konsekwencji wszystkich powyższych reakcji organizmu na śmiech                               
wpływa on również na odporność.  

Śmiejąc się, pobudzamy nasz układ odpornościowy, zwiększamy liczbę komórek i 
substancji biorących udział w zwalczaniu zakażeń oraz działających przeciwzapalnie. 



Wskazania do terapii śmiechem:                                      
Kto powinien poddać się geloterapii? 
 

Geloterapii powinniśmy poddawać się codziennie jak najczęściej!  

Terapia śmiechem nie wymaga skierowania od lekarza                                                                            
– wystarczy, że sami doprowadzimy się do śmiechu.  

Przebywanie wśród osób z poczuciem humoru,                                                                       
oglądanie komedii, czytanie pozytywnych wiadomości                                                                                                            
oraz ograniczenie napływu negatywnych informacji                                            
to codzienne sposoby na wprowadzenie w nasze życie                                                          
założeń gelotologii (nauki o śmiechu).  

Geloterapia jest więc nie tylko metodą na wspomaganie działań konwencjonalnej 
medycyny w oddziałach szpitalnych, lecz może być również sposobem na zapobieganie 
rozwojowi schorzeń, stając się naszym sposobem na życie.                  Wskazania do 
terapii śmiechem ma więc każdy z nas. 

 

OPOWIADANIE: 
 

Pewien człowiek usłyszał od Lekarza, że po trzech miesiącach umrze. Pomyślał,                           
że te ostatnie dni spędzi w Hotelu. Zamknął się w pokoju. Jedzenie mu przynosili 
kelnerzy, oglądał komedie i śmiał się. Mówili w Audycji, po Śląsku, że śmiał się:                     
„ pełną gębą”… Minęły trzy miesiące, był zdziwiony, że nie umarł.                                               
Lekarz mu powiedział, że medycyna czasem robi figla. Przebadał go Lekarz                              
i okazało się, ze nie ma choroby. Jest zdrów. Terapia śmiechu go wyleczyła.  
 
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane,                                                                                                         

choć czasem się mówi, że „KTOŚ PĘKŁ ZE ŚMIECHU”.                               

Celem geloterapii jest wzmocnienie motywacji do walki z chorobą, zredukowanie stresu 
oraz odwrócenie uwagi od szpitalnej rzeczywistości. Leczenie śmiechem jest 
alternatywną formą terapii. „Doktorzy klauni”, działają w 80 miastach w Polsce. 

Leczą śmiechem poprzez kolorowe przebrania, zabawne interakcje z pacjentami, gry i 
zabawy oraz wspierające rozmowy z podopiecznymi. Miejscami, w których śmiech jest 
bardzo potrzebnym lekarstwem, są nie tylko oddziały szpitalne (np. pediatryczne, 
onkologiczne), lecz również domy dziecka, hospicja oraz warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych.  

Wywołując uśmiech, ułatwiamy okazywanie emocji, uruchamiamy zahamowane lub 
wyparte uczucia oraz pobudzamy spontaniczność.  

Śmiech wyzwala również ze sztywnych wzorców postępowania, ułatwiając adaptację 
do nowych okoliczności i zmieniającego się otoczenia. W końcu – śmiech pobudza 
aktywność uczestników spotkania, rozluźnia atmosferę i poprawia samopoczucie. 



Jeszcze raz warto podkreślić, iż geloterapia to nie tylko metoda wspomagania leczenia, 
lecz również sposób codziennej profilaktyki zdrowotnej.  

Warto więc wdrożyć w naszą codzienną aktywność życiową następujące zalecenia: 

 minimum raz dziennie porządnie się pośmiej, 

 śmiej się jak najczęściej ze swoich doświadczeń, przygód, wad i słabości, 

 rozwijaj relacje społeczne, aktywnie bierz udział w życiu społecznym, 

 unikaj osób ponurych, spotykaj się z tymi osobami, które cechuje duże poczucie humoru, 

 oglądaj komedie, zabawne filmy i programy, czytaj pozytywne książki oraz słuchaj ulubionej muzyki. 

                    https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu 

 

Skuteczność tych działań jest poparta wieloma badaniami 
naukowymi, a terapia śmiechem jest jednocześnie                                   
jednym z najprostszych i najtańszych sposobów zapobiegania 

rozwojowi chorób i wspomagania już wdrożonego leczenia. 

 

 
 
Inte racja śmiechem – śmiechoterapia:    https://youtu.be/aUAyekDL_Qs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia śmiechem:   https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0     .   https://youtu.be/VA2fHNhQaEA   .               https://youtu.be/rVxGIuQg6ag  

 

  

https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu
https://youtu.be/aUAyekDL_Qs
https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0
https://youtu.be/VA2fHNhQaEA
https://youtu.be/rVxGIuQg6ag


Zadowoleni ludzie w ogóle nie chorują. Przez śmiech tworzy się w organiźmie „zdrowy miód”. 
Podnieś do góry końce ust, a potem śmiej się : HA HA HA HA ...                                               
1 min śmiechu daje tyle, co 45 min relaksu i przedłuża życie o 10 min: https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/ 
 

 

 

 

 

Ważne! 

Staraj się śmiać w ciągu dnia nawet kilkanaście razy.                     
To norma pozwalająca pogodnie popatrzeć na świat. 

 

Śmiech pobudza ener ię życiową, 

dodaje chęci do działania, poma a 

rozładowa  złoś  i upora  się ze 

stresem, bo problem "prześmiany" 

łatwiej rozwiąza . Czytaj więcej na:  
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-

smiechu-a-tyle-

korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium

=paste&utm_campaign=chrome 

 

https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


 

                       
 

 
 



Dendroterapia:  
 

 
 
Lasy ważne w terapii depresji: https://youtu.be/yQ4YRpwMFBg 
 

 
 
Terapia lasem. Kontakt z naturą wszystkimi zmysłami. Od lat praktykuje ją psychiatra dr Katarzyna Simonienko. 
Życie w mieście wiąże się z większym stresem, który przekłada się ne atywnie na nasz stan zdrowia. 
Ratunkiem jest kontakt z naturą. Zdaniem badaczy wystarczy krótki wypad na łono przyrody, by między innymi 
skutecznie obniży  ciśnienie i poziom cukru we krwi, poprawi  koncentrację i zmniejszy  poziom adrenaliny. 
Dlate o coraz więcej osób, mniej lub bardziej świadomie, ukojenia szuka w lasach. https://youtu.be/sdZ_uBFhC_M

 

https://youtu.be/yQ4YRpwMFBg
https://youtu.be/sdZ_uBFhC_M
https://youtu.be/sdZ_uBFhC_M


 
 

Jak zrobi  syrop z sosny, lekarstwo na ciężkie czasy:  https://youtu.be/ESj2Anu3MiU  .   https://youtu.be/hEBAstSyacg 

 

Syrop z sosny można przyjmowa  przez cały rok profilaktycznie, a wystarczy już 1 łyżeczka syropu z młodych 
odrostów sosny dziennie. Można dodawa  ją do wody lub wykorzysta  do słodzenia herbaty.  
Syrop można dodawa  na przykład do wody lub do herbaty. Jeśli natomiast pacjent jest chory, może zwiększy  
dawkę przyjmowane o syropu z pędów sosny i przyjmowa  1 łyżeczkę 3 razy na dobę. 
 

 
 
Wierzba: https://youtu.be/uQp0IHAbV0k 
Wedłu  literatury zielarskiej kora wierzby zawiera związek salicynę - podobny w działaniu do aspiryny, 
flawonoidy, garbniki oraz sole mineralne. Jest to jeden z najcenniejszych surowców zielarskich. Zalecana do 
picia tam gdzie podaje się aspirynę tj. przy  orączce, bólach  łowy, reumatyzmie itp.

 

 

 

https://youtu.be/ESj2Anu3MiU
https://youtu.be/hEBAstSyacg
https://youtu.be/uQp0IHAbV0k


Zapewne wielu z nas to zna – kiedy pojawiał się kaszel mama lub babcia robiły w słoiku domowy syrop z cebuli 
i niemal terroryzowały nim nas - swoje dzieci, które niechętnie połykały ten specyfik. W końcu jak polubi  taką 
mieszankę? Jednak dobrze wiedziały, co robią, i dlacze o zmuszają nas do wypicia mikstury. Domowe syropy 
są zdrowe i doskonale wspoma ają walkę z nieprzyjemnymi dole liwościami, jakie dopadają nas w czasie 
przeziębienia czy  rypy. Wszyscy mamy świadomoś , jak wiele właściwości zdrowotnych mają warzywa i 
owoce, dlate o nie powinno nas dziwi , że naturalne syropy są świetnym domowym lekarstwem. Poza tym 
naprawdę nietrudno je przy otowa . Często szukamy domowych sposobów na pozbycie się kaszlu czy bólu 
 ardła. Się nijmy wtedy po takie domowe syropy. Oprócz te o, że polepszą nasze zdrowie, zyskamy 100-
procentową pewnoś , że zawierają tylko naturalne składniki. 
 

Domowy syrop z cebuli.                                                                                                                                                   

Takie lekarstwo pomoże, kiedy męczy nas kaszel, ułatwi bowiem odkrztuszenie.                                                                                                  
Taka mikstura z cebuli pomoże również wzmocni  odpornoś . 
Składniki: 2 cebule, cukier (opcjonalnie miód). 
Pierwszy sposób pole a na drobnym posiekaniu cebuli i obfitym zasypaniu jej cukrem.                                                                                     
Dru i z kolei na „przekładańcu” – duże plastry cebuli, miód, następnie znowu plastry cebuli itp. 
Sok, który powstanie w wyniku takich działań, można przela  do osobne o słoika czy butelki i podawa  2-3 
razy dziennie jedną łyżeczkę. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie 

 

 

 

Syrop z cebuli - składniki: 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 8  oździków, 1 cytryna, miód, cukier 

Opcjonalnie: 2 cm świeże o imbiru, cynamon, świeży tymianek, świeży rozmaryn 
Syrop cebuli - przygotowanie: Cebulę i czosnek należy pokroi  w plasterki. W wyparzonym słoiku 500 ml 
należy warstwami układa  poszcze ólne składniki: cebula - czosnek -  oździki - łyżka miodu - odrobina cukru. 
Następnie całoś  delikatnie u nieś , pola  miodem i zasypa  cukrem. Na końcu wszystko razem zala  sokiem 
wyciśniętym z cytryny. https://www.dibloguje.pl/2021/10/syrop-z-cebuli-z-dodatkami-czyli-domowy.html 
 

 
 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie
https://www.dibloguje.pl/2021/10/syrop-z-cebuli-z-dodatkami-czyli-domowy.html


Okłady gorczycowe na KASZEL, FLEGMĘ I STANY ZAPALNE. Gorczyca a Zdrowie: https://youtu.be/7u-Jy-Ls4Jk 

Kompres na piersi: zmiel 5 łyżek  orczycy, dobrze wymieszaj z 2 l  orącej wody.   
Stosowanie: zanurz  w wodzie lniany ręcznik, wyciśnij i połóż na klatce piersiowej.                                                              
Przykryj suchym ręcznikiem i wełnianym szalikiem, poleż z okładem przez 30 minut.  
Czytaj więcej na:  https://www.styl.pl/zdrowie/news-oklady-z-gorczycy-zlikwiduja-kaszel,nId,2766040#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

Okład z ziemniaków: https://dziendobry.tvn.pl/zdrowie/oklad-z-ziemniaka-antidotum-na-angine-pawel-grzesiowski-ocenia-pomysl-6443265 

Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze gorące miażdżymy. Powstałą papkę nakładamy na szyję i 

owijamy bawełnianym ręcznikiem i szalem. Ziemniaki nie mogą parzyć, ale muszą być ciepłe. 

Okład trzymamy do czasu, aż przestanie grzać. Taki okład stosujemy przy bólu gardła.

 

https://youtu.be/7u-Jy-Ls4Jk
https://www.styl.pl/zdrowie/news-oklady-z-gorczycy-zlikwiduja-kaszel,nId,2766040#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://dziendobry.tvn.pl/zdrowie/oklad-z-ziemniaka-antidotum-na-angine-pawel-grzesiowski-ocenia-pomysl-6443265


Niegroźną infekcję wirusową możesz pokonać sama. 
Wystarczy ziółko za   zł! Bluszczyk kurdybanek na przeziębienie. Zostań kilka dni w domu. Jeśli nie możesz wzią  

urlopu, może uda ci się wzią  pracę do domu? Postaw na domowe specyfiki, np. rosół. 

U otuj rosół, taki sam, jaki robisz na niedzielny obiad. Ale natkę pietruszki zastąp kurdybankiem. To lecznicze 
zioło kupisz w sklepie zielarskim, ułatwia oczyszczanie płuc i oskrzeli. Poma a leczy  nieżyty oskrzeli i  ardła. 
Działa też bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Jest aromatyczne i bardzo przyjemny smak, ale nie można 
przesadzi  z ilością, żeby rosół nie był za  orzki. https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie-i-wlasciwosci-

lecznicze/dlh55y6?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&%20utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs 
 

 

 
 

Upieczmy wspólnie chleb. Do chleba idealny będzie Wek Przetrwania dostępny na:  https://www.adolfkudlinski.pl 
Więcej filmów:  https://www.youtube.com/praktycznie  
 

SKŁADNIKI:  
-  MĄKA Pszenna chlebowa (550 - 1200)- około 1,5k   
-  WODA/MLEKO - około 1,1 litra wody oraz około 0,3l mleka 
-  SÓL - 3 łyżeczki  
-  DROŻDŻE - 2/3 kostki  
-  CUKIER - 1 łyżkę do rozczynu wodno/mleczno drożdżowe o  
-  BAKALIE - śliwki suszone, rodzynki, żurawina  
 
TEMPERATURA PIECZENIA: 190 st. C przez około  0 minut ( aby skórka była chrupiąca na ostanie kilka minut 
można wycią ą  chleb z foremki i pozostawi  w piekarniku na kilka minut).  https://youtu.be/EgaaWjLmeuY   .  

 

 
 
 

 

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie-i-wlasciwosci-lecznicze/dlh55y6?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&%20utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie-i-wlasciwosci-lecznicze/dlh55y6?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&%20utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTYwZXRwX3VyR3NpQzZNNnNxNXhpb2plUVNHd3xBQ3Jtc0ttZzVDLTJRelJpN3FSWkxVZWZTX1pkcVhYVFJ5MnNrSXNvQV9hTmZ1TlR3WDkyc3R5Y045ZmZLWU94R2d0clRxWFJfcTVVVWt4dVBoQ3ExT1g5a3JjMlBXMmFIMUhFaWduM0hXOVNSWnE0WnFYUHRXUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.adolfkudlinski.pl%2F&v=EgaaWjLmeuY
https://www.youtube.com/praktycznie
https://youtu.be/EgaaWjLmeuY


Bazylia: https://youtu.be/1_OYOgvhrTI 
To zioło możecie uprawia  na parapecie lub o ródku. Sprawi ze bedziecie mie  lepsze trawienie oraz humor.  
 

 
 
   produktów spożywczych które warto mie  w zapasie: https://youtu.be/mS46ikR3g-Q 

 

          
https://youtu.be/8He7vnC6utg   

 

https://youtu.be/1_OYOgvhrTI
https://youtu.be/mS46ikR3g-Q
https://youtu.be/8He7vnC6utg


 
 

Kuchenki:  https://youtu.be/Xy-N7kYL5dM  .   https://youtu.be/u0ZK-rECqKE 

 

Różnie to moze by  .. awaria prądu i nie możemy nic u otowa .  
Mam dla was propozycję taniej kuchenki,                                                                                                                                                                
ktora powinna byc w kazdym domu  
wraz zapasem kartuszy gazowych.  
Myślicie ze wydacie na to majątek,                                                                                                                                                               
nie ... tylko ok 150zl (kuchenka + 28  azów)                                                                                                                                                                              
a w razie problemów z ener ią elektryczną będziecie mogli                                                                                                             
 otowa   ciepły posiłek dla swojej rodziny. - Kuchenki i akcesoria znajdziecie u nas: https://www.adolfkudlinski.pl                                                                                    
 

 
 

 ie ma    d  i    da e ? -  https://youtu.be/CAilOFH36ok 
   wa    mie   d  za  aknie    d ? - https://youtu.be/JXiB3tj_Ni8 
      z     wan m wedł    d   a   d i skiego - https://youtu.be/HGbS0sOf3Gw 

 
 
 

 

https://youtu.be/Xy-N7kYL5dM
https://youtu.be/u0ZK-rECqKE
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9mYi1BN3VuLThyQkg4b0R6WGFXTDBwa3JRd3xBQ3Jtc0tuSjZEOWZxLWlXYjZGYXB4Si1CNHZnejh2cHIxSXhiTDlhZHowcXFxMEU5UXlPU01odzhBYk01M3RUTXlQUU9VVXJ6TlJOaWxBc3VlQlB4cUFKSWViWDNUdnBabmZxdnRITVVXZkVROUlTclAwQi1vbw&q=https%3A%2F%2Fwww.adolfkudlinski.pl%2F&v=Xy-N7kYL5dM
https://youtu.be/CAilOFH36ok
https://youtu.be/JXiB3tj_Ni8
https://youtu.be/HGbS0sOf3Gw


 
 

Przepis na pyszne ogórki kiszone: https://youtu.be/ecpLeewDxwQ 

 

- Domowy Zestaw Przetrwania na trudne czasy:   https://youtu.be/yZaGKJWGl0A  .   https://www.youtube.com/watch?v=jgGdmTuf5ew 

 
 

 - stacja zasilająca EcoFlow Delta 1300 - https://bit.ly/eco-flow-polska  

- latarka czołowa (dla każde o domownika) - https://paker.pl/lampka-czolowa-czolo...  

https://youtu.be/ecpLeewDxwQ
https://youtu.be/yZaGKJWGl0A
https://www.youtube.com/watch?v=jgGdmTuf5ew
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmdXSk54WTdBVnRhMlFHbGpTZXdKYmo0NHJBQXxBQ3Jtc0tsMFVoNEZtRDRKX2UyX2NHNUtpdENfdU9BS0tXZDl3aUdxc2N6RHFQWWlQY291QUZfSTZXaFRWR2RncDB6NHNLbm9BeEtRU0VrZnZKNzI1OVp5cUp5WjZGVkxHSjVlVHFfYzBKbnp1SnZRVzJUWDRVWQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Feco-flow-polska&v=yZaGKJWGl0A
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVKZUFhZmpFUWtSVlR6U0Jvdk80NGI3M24wd3xBQ3Jtc0tsajdXZzBGTmRTYnNBLVdDY0NFRXg2WHFHOERHTUNMeDZ2Zi10LVZ4M1RqVXhETDk3MWFBeWxEZlJnTXBZTFEwMmhORlhKaUZadnRuQ1luc0RmVGUxeDRqSGx2dXh0X0g0bmJlTFJkQWs0RENCZGV1Yw&q=https%3A%2F%2Fpaker.pl%2Flampka-czolowa-czolowka-biolite-headlamp&v=yZaGKJWGl0A


- lampka kempingowa   

- kuchenka turystyczna z zapasem paliwa - https://paker.pl/kuchenka-msr-pocketr...  

- zapas wody - 5 litrów na osobę na dzień (zapas na 72h)  
- zapas jedzenia na tydzień-  https://paker.pl/producent/summit-to-eat                                                                                                                                                                                    

- multitool                                                                                                                                                                                                                   
- nóż, taśma naprawcza, sznurek                                                                                                                               
- filtr do wody - https://paker.pl/filtr-przeplywowy-do...  

- świeczki  
- zapałki i zapalniczka  
- zestaw higieniczny  
- apteczka i żel do dezynfekcji  

- czujnik tlenku wę la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Adolf Kudlinski. Przygotowujemy danie ze zbiorów -   #preppers #przetrwac #jedzenie #łąka  .  https://youtu.be/V3yNfYoaJbU   

 
 

https://www.fronda.pl/a/Ekorewolucja-

https://www.milout.pl/zu/products/arpol-racja-wojskowa-w-z-kompletem-esbit-

zestaw-w-1-

15339.html?cd=17671694762&ad=&kd=&gclid=CjwKCAiArY2fBhB9EiwAWqHK6szMC

clXzeK6FSYLv-ecnyAkJIlUM2b7gMhSdpHWJ4sZ3Uj5icEC3hoCBE4QAvD_BwE 

 

https://www.specshop.pl/GC-Rieber-Racja-zywnosciowa-Seven-Oceans-Zestaw-

24-

sztuki?srsltid=Ad5pg_GLCxPnYddcBw0S9ANbFAM0IeTzxk_T7EsDrVd5_L7rSeUz

LPmNDTM 

https://military.pl/p/arpol/indywidualna-zywnosciowa-racja-bojowa-arpol-lopatka-z-

ryzem-bogracz-340445?srsltid=Ad5pg_GQXVKsFb2CspuBhZXhfziYtSF531sy7CQ-

Q1d6mVfd0mckqa4t8bQ  .  Bądź  otowy. Zawsze! - sklep Military.pl 
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https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblE0M2ljUFY2UTlwbzlyaFhEQ3FKR1dESUk5UXxBQ3Jtc0tsblIwTjNEUHRsOVR2R1VKSXJTcW1CV3N6aWJPR1JjY09QZkNBc0ZpWnE1UzM4WnFyYWMxTnhQTmR5OEZ2Xy1zM2U0RTBSNnpSTzRQS3hBZHZIa0pIUEdCUzFhSndOcUstWjdWTmREWnMyQVVCMFgxdw&q=https%3A%2F%2Fpaker.pl%2Ffiltr-przeplywowy-do-wody-msr-thru-link-inline-microfilter&v=yZaGKJWGl0A
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niebezpieczna-ideologia-wbrew-zdrowemu-
rozsadkowi,211301.html 
 

 

Czy radykałowie podpierający się ekologicznymi hasłami chcą zaprowadzić całe 
państwa na krawędź katastrofy ekonomicznej? Dlaczego przeciwstawiają niby-
ekologię racjonalnej ekonomii? Dlaczego właśnie teraz, w obliczu kryzysów 
spowodowanych blokadą gospodarek z powodu Covid-19 i konfliktem wojennym na 
Ukrainie, naciskają na doktrynalne rozwiązania uderzające w własność prywatną i 
wolności obywatelskie? Czemu i komu służą pomysły samorządów niektórych miast 
ograniczające ich dostępność komunikacyjną, zarazem prowadzące do zapaści 
całych rejonów miejskich? 

 a     i ne  ś ież e 

Po samorządowcach z Krakowa pomysł tworzenia tzw. stref czystego transportu podchwyciły kolejne 
miasta. Nie wiemy, czy i na ile powoływanie takich stref wynika z dealu politycznego w zamian za 
obietnice pieniędzy unijnych (dotacji i pożyczek) w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warto 
jednak zwrócić uwagę na inny aspekt tej sytuacji - nikt nie przedstawił kosztów społecznych i 
ekonomicznych tych niby-ekologicznych rozwiązań, w ramach których bezkrytycznie akceptuje się 
pomysł zakazu używania samochodów zasilanych benzyną czy olejem napędowym. 

Warto też zadać pytanie dlaczego – po latach wieszczonego wszem i wobec rozwoju gospodarczego 
– dzisiaj stajemy przed koniecznością „odbudowy” kraju i co kryje się pod nazwą „Krajowego Planu 
Odbudowy”, który kładzie akcent tylko na jednym priorytecie działań gospodarczych - gruntownego 
przebudowania struktury przemysłu, infrastruktury a częściowo także rynku usług, na bliżej nieznany 
model „zeroemisyjności”? 

Ra   na n ś  zamias  a s  dów 

Zamiast rujnować gospodarkę pod dyktando ekologistów i windować ceny nośników energii 
należałoby raczej zaproponować system zachęt – uzasadnionych ekonomicznie i przewidywalnych w 
długiej perspektywie czasowej. Tymczasem, po okresie lansowania ogrzewania domów i elektrowni 
gazem ziemnym, uznawanym dotąd za paliwo sprzyjające ekologii, już pojawiają się pomysły nowej 
rewolucji, która ma wykluczyć używanie nawet i tego źródła energii. 

Jak czytamy na portalu „Money.pl” (link: https://www.money.pl/gospodarka/nadchodzi-
koniec-piecow-gazowych-czym-ogrzejemy-dom-6842340177381920a.html): „Komisja 

Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które wprowadzą zakaz montowania w nowych budynkach 

https://www.money.pl/gospodarka/nadchodzi-koniec-piecow-gazowych-czym-ogrzejemy-dom-6842340177381920a.html
https://www.money.pl/gospodarka/nadchodzi-koniec-piecow-gazowych-czym-ogrzejemy-dom-6842340177381920a.html


nie tylko pieców węglowych czy olejowych, ale także gazowych. Według wstępnych planów, które 
muszą być jeszcze przegłosowane, montaż kotłów gazowych ma zostać zakazany od 2027 r. w 
nowych budynkach, a od 2030 - w modernizowanych.” 

Eko-radykałowie nie potrafią dzisiaj odpowiedzieć na pytania o to, co stanie się z zużytymi 
akumulatorami z samochodów elektrycznych ani gdzie składowane będą zużyte panele 
fotowoltaiczne oraz jaki będzie stopień zagrożenia tego typu śmieci dla środowiska naturalnego. 
Niechętnie mówią też o procesach powstawania akumulatorów albo paneli fotowoltaicznych i 
surowcach, z których one powstają. 

Mieniący się „ekologami” emisariusze „zielonej rewolucji” unikają jak ognia tematu niebezpieczeństw 
pojawiających się w wyniku pożaru samochodu z napędem elektrycznym i ogólnie ryzyka 
garażowania takich pojazdów w budynkach zamkniętych, o ograniczonej wentylacji. Jeden z 
przewoźników promowych, norweska firma żeglugowa Havila Kystruten AS, już zakazał wjazdu na 
promy samochodów elektrycznych, a w jej ślad pójdą zapewne kolejni. Czy właściciele promów także 
trafią na celownik eko-rewolucjonistów? 

Doktryna zamiast dyskusji 

Kwestie bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego samochodów elektrycznych czy paneli 
fotowoltaicznych są pomijane ze względów ideologicznych, podobnie jak pomija się merytoryczne 
debaty nad wprowadzaniem tzw. stref czystego transportu w miastach. To ostatnie staje się 
działaniem już na masową skalę. Po eksperymencie krakowskim, gdzie przyjęto uchwałę o strefie, 
ale jeszcze nawet nie zaczęła ona faktycznie obowiązywać (sic!), władze Warszawy, Wrocławia, 
Rzeszowa (w ostatnich dniach także i Gliwic) zapowiedziały złożenie podobnych projektów uchwał na 
ręce radnych. 

Narzędziem wymuszającym na władzy przynajmniej minimalne zainteresowanie się ważnymi 
społecznie problemami jest formuła petycji. Dlatego też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. 
Ks. Piotra Skargi prowadzi akcję petycyjną adresowaną do prezydentów Warszawy, Wrocławia i 
Rzeszowa. Akcję, która już przyciągnęła uwagę wielu internautów. Nie może to dziwić, jeśli 
przypomnimy, że zeszłoroczny apel przeciwko planowanemu w Brukseli i Strasburgu zakazowi dla 
aut spalinowych podpisało blisko 40 tys. osób. 

Obecna petycja pod nazwą „Nie oddamy miasta! Ulice dla mieszkańców!” (link do strony z 
petycją: https://nieoddamyaut.pl/strefy-czystego-transportu/?ka=008844) ma zwrócić uwagę włodarzy 
wspomnianych wyżej miast na niebezpieczeństwa wiążące się z ograniczeniami wolności 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wolności obywateli – właścicieli samochodów. Z 
podobnymi inicjatywami społecznymi wychodzi także Miejska Pracownia Logistyczna w Łodzi, która 
obsyła szereg urzędów i instytucji apelami i analizami pełnymi argumentów przeciwko tzw. strefom 
czystego transportu. 

Ważne  s  zeżenie 

Istotę zagadnienia i powody sprzeciwu wobec radykalnych pomysłów argumentowanych niby-
ekologią oddaje fragment treści petycji przygotowanej przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi: 
„Polityka urbanistyczna podporządkowana radykalnym eko-aktywistom zakłada niestety, że 
największą przeszkodą w rozwoju miast są… ich mieszkańcy. Z tego właśnie powodu mnożą się 
pomysły takie jak likwidacja tysięcy miejsc parkingowych, obłożenie innych miejsc bardzo wysokimi 
opłatami, pozbawione realnego sensu zakazy ruchu, likwidacja pasów dróg czy wręcz całych ulic. 
Jeszcze bardziej radykalne pomysły to właśnie „Strefy Czystego Transportu”, czyli strefy, w której 
mieszkańcy nie będą mogli korzystać z samochodów, które kupili za ciężko zapracowane pieniądze. 
Takie rozwiązania uderzają w małych przedsiębiorców, którzy potrzebują samochodów do 
prowadzenia własnych zakładów – to zaś w efekcie uderza w ich pracowników i klientów. Ofiarami 
takiej ideologii stają się także osoby starsze, które nie zawsze mogą i nie zawsze powinny korzystać 
z transportu zbiorowego. Ograniczanie dostępu komunikacyjnego do całych obszarów miejskich to 
cios w firmy i instytucje zlokalizowane w obszarach stref i faktyczna pomoc wielkim galeriom 
handlowym, dysponującym własnymi parkingami”. 

Mieszka    w     nie n  ma n ś i 

Wypychanie mieszkańców miast z miast i wpajanie przekazu, że człowiek tylko szkodzi w naturalnym 
środowisku to idea szalona, ale znajduje swoich wyznawców w kręgach decyzyjnych w Polsce i w 

https://nieoddamyaut.pl/strefy-czystego-transportu/?ka=008844


Europie. Dyskusja z nimi jest trudna lub niemożliwa, ponieważ na merytoryczne pytania nie 
odpowiadają lub reagują agresją werbalną. 

Taka zmowa milczenia panuje np. w Krakowie, gdzie w procesie podejmowania uchwały Rady Miasta 
Krakowa o ustanowieniu całego obszaru miasta tzw. strefą czystego transportu nie odniesiono się do 
argumentu, że w mieście nie będzie można jeździć samochodami spalinowymi, ale nad miastem 
będą latały samoloty korzystające z drugiego pod względem przewozów pasażerskich w Polsce portu 
lotniczego Kraków – Balice. Samoloty, które szczególnie przy wznoszeniu i lądowaniu emitują duże 
ilości substancji wpływających na powstawanie smogu. 

Ideologicznie argumentowane decyzje, jak chociażby te o powoływaniu tzw. stref czystego 
transportu, dla większości Polaków oznaczają po prostu, że nie będą mogli oni posiadać własnych 
samochodów. Na drogie samochody elektryczne nie będzie nas stać, a komunikacja publiczna nie 
będzie w stanie zabezpieczyć dojazdów z obszarów „białych plam” pozbawionych połączeń 
transportem publicznym. 

Jeszcze niedawno był taki kraj w Europie, gdzie samochód osobowy był rarytasem dostępnym tylko 
dla funkcjonariuszy partyjnych elit – taka była komunistyczna Albania w czasie reżimu Envera Hodży. 
Czy o taki kierunek zmian chodzi nam w XXI wieku? 

Petycję „Nie oddamy miasta! Ulice dla mieszkańców!” niezmiennie można podpisać na stronie 
nieoddamyaut.pl/sct (link do strony: https://nieoddamyaut.pl/strefy-czystego-transportu/?ka=008844 ). 

Pi      źmian 

Tekst ukazał się w dwumiesięczniku Polonia Christiana nr 90, styczeń – luty 2023 
Publikacja za zgodą Redakcji 

mp/Polonia Christiana nr 90, styczeń – luty 2023 
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To idealna potrawa na czas postu. 
Błyskawiczna i tania. Zaskocz nią 
rodzinę: https://kuchnia.fakt.pl/to-idealna-potrawa-na-czas-postu-blyskawiczna-i-tania-zaskocz-nia-rodzine/ve05leq

 

Paluszki ziemniaczane 

Składniki: 

 ziemniaki 

 mąka ziemniaczana 

 2 jajka 

 natka pietruszki 

 przyprawy: sól, pieprz, słodka papryka 

 bułka tarta 

 olej 

Wykonanie: 

Ziemniaki ugotować w lekko osolonej wodzie, odcedzić i ugnieść. Podzielić je na cztery części i jedną z nich odłożyć, aby zastąpić ją mąką 

ziemniaczaną. Trzy części ziemniaków wymieszać z mąką, wbić jajko, dodać posiekaną natkę pietruszki oraz odłożoną część ziemniaków i wyrobić 

ciasto. Formować z niego wałeczki, po czym zanurzać je w rozbełtanym jajku doprawionym solą, pieprzem i słodką papryką. Następnie obtaczać je w 

bułce tartej. Paluszki smażyć na rozgrzanym oleju na złocisty kolor. 
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https://kuchnia.fakt.pl/to-idealna-potrawa-na-czas-postu-blyskawiczna-i-tania-zaskocz-nia-rodzine/ve05leq


https://deon.pl/inteligentne-zycie/jest-
ksiedzem-a-gory-pomagaja-mu-budowac-
relacje-drugi-czlowiek-przestaje-byc-
przeciwnikiem-wywiad,2438891 

- 
Ks. Tomasz Koprianiuk: Jeśli Bóg nas powołuje do konkretnej misji i zleca nam tę misję, to ona jest Jego wolą i chodzi o 
to, by ją wypełnić. Dlatego nie do końca rozumiem, po co podczas misji, na którą On nas wysłał, próbować jeszcze 
bokami do Niego docierać przez wstawiennictwo św. czy modlitwy wspólnoty, żeby nam pobłogosławił. Przecież On sam 
od dawna tego chce! Gdy wchodzę i staję na szczycie, robię to naprawdę bardzo delikatnie, żeby tego szczytu nie 
zadeptać, żeby mieć dalej tę więź. Wtedy mam uczucie, że wzniosłem się ponad to, co na początku wydawało się 
niemożliwe. O, to teraz poproszę jakąś dobrą historię.  

Np. gdy zbłądziłem w Andach. To było na ostatniej wyprawie na Aconcaguę [najwyższy szczyt Ameryki Południowej o 
wys. 6960 m. n.p.m.]. Schodząc ze szczytu, postanowiłem skrócić drogę, bo widziałem w dole punkt, do którego mam 
dojść. Zsuwałem się z dość stromego zejścia w kopnym śniegu i nagle okazało się, że przede mną jest grań i przepaść, 
tak z 15 metrów. A nie miałem ze sobą liny. Słońce zaczynało już zachodzić, zaraz zrobi się noc, a ja tego dołu nie 
osiągnę. Popatrzyłem na tę prawie pionową ścianę, po której się zsunąłem, popatrzyłem w tę przepaść za granią, której 
nie miałem szans pokonać, i zacząłem wołać o pomoc. Ale nie było tam nikogo, kto by mnie słyszał. Myślałem sobie: w 
obozie na pewno się martwią, że nie wróciłem na czas, miałem być o ósmej, a jest już dziewiąta. Było -12

0
,  byłem 

wykończony, to była dwudziesta pierwsza godzina ataku szczytowego, nie miałem już wody. I poczułem, że jest 
naprawdę źle. Że to może być koniec, moment, w którym po prostu zginę. 

Zacząłem się modlić, ale mówiłem sobie też: muszę iść. Panie Boże, teraz muszę te sto pięćdziesiąt metrów wyjść z 
powrotem do góry! I krok po kroku wyszedłem. Potem zobaczyłem na dole zapaloną latarnię. I mam takie osobiste 
doświadczenie Pana Boga: ludzie giną w górach, wpadają w szczeliny, przepadają, zamarzają, spadają z wysokości, a 
mnie Pan Bóg wydobył z niebezpieczeństwa, bo mam misję do zrobienia, niedokończoną rzecz, i On chce, żebym ją 
dokończył. Jestem pewien, że Bóg był ze mną w tej sytuacji, bo nie wyszedłem z niej o własnych siłach, byłem naprawdę 
wyczerpany. To jest działanie Pana Boga. On przychodzi w momentach bardzo trudnych. Trzeba mieć w życiu takie 
swoje doświadczenie, że Bóg jest obecny w mojej historii, że naprawdę w niej działa.

 

https://deon.pl/inteligentne-zycie/jest-ksiedzem-a-gory-pomagaja-mu-budowac-relacje-drugi-czlowiek-przestaje-byc-przeciwnikiem-wywiad,2438891
https://deon.pl/inteligentne-zycie/jest-ksiedzem-a-gory-pomagaja-mu-budowac-relacje-drugi-czlowiek-przestaje-byc-przeciwnikiem-wywiad,2438891
https://deon.pl/inteligentne-zycie/jest-ksiedzem-a-gory-pomagaja-mu-budowac-relacje-drugi-czlowiek-przestaje-byc-przeciwnikiem-wywiad,2438891
https://deon.pl/inteligentne-zycie/jest-ksiedzem-a-gory-pomagaja-mu-budowac-relacje-drugi-czlowiek-przestaje-byc-przeciwnikiem-wywiad,2438891


https://www.o2.pl/technologia/wlozyli-
truskawke-pod-mikroskop-to-nagranie-
zrujnuje-wam-dzien-6881907933502368a 

 

 

      
 

 

https://slodkie-zdrowie.pl/pl/ 
 Fiński ksylitol 

 Olej kokosowy 

 Młody, zielony jęczmień 

 Czystek suszony 

 Błonnik - naturalne suplementy 

 Ostropest plamisty 

 Witaminy K2 i D3 

 Witamina C 

 Chlorek magnezu 

 Superfoods 

 Orzechy 

 Przyprawy 

 Suszone owoce 

 Mąki i kasze 

 Witaminy 

 Puritan's Pride suplementy 

 Kosmetyki 

 Oleje 

 Oxford Vitality suplementy 

 Soda oczyszczona 

 Masło orzechowe 

 Odżywki dla sportowców 

 Witamina B 

 Sole kąpielowe 

 Inne 
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Pochwała soczewicy, fasolki,                                       
groszku i cieciorki.                                                    

 

 iezw kłe   ędzie                                                                                                                
Franciszka                                                                                                                                                      
z  kaz i Międz na  d we                                                                                                                        
Dnia R ś in S    zk w  h 

 
 

Cieszę się, że mo ę uczestniczy  w tym wydarzeniu upamiętniającym kolejną 
rocznicę Międzynarodowe o Dnia Roślin Strączkowych. Rośliny strączkowe to  
szlachetne pożywienie o ogromnym potencjale wzmocnienia bezpieczeństwa 
żywnościowe o na całym świecie. Są pozbawione dumy i nie odzwierciedlają 
luksusu, a jednocześnie są niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Są to proste 
i pożywne produkty spożywcze, które pokonują bariery  eo raficzne, 
przynależnoś  społeczną i kultury. Soczewicę, fasolkę,  roszek czy cieciorkę można 
znaleź  się na stołach wielu rodzin, ponieważ są one w stanie zaspokoi  
różnorodne zapotrzebowanie na białko w naszej codziennej diecie. Chciałbym 
przypomnie , że nazwa «rośliny strączkowe« wywodzi się od łacińskie o słowa 
«le umen« i odnosi się do owoców lub strąków, które są zbierane nie przez 
koszenie, ale przez ich zrywanie rękoma. Ta praca w naturalny sposób wywołuje 
szorstkoś  rąk, spowodowaną kontaktem z ziemią i trudnym klimatem, 
w niedogodnych porach, co robili i nadal robią pracownicy wiejscy, 
a zwłaszcza kobiety.W szcze ólności kobiety wiejskie i kobiety tubylcze mo ą nas 
wiele nauczy , jak wysiłek i poświęcenie pozwalają nam budowa  razem, a nie 
tylko dzięki sobie nawzajem, sieci zapewniające dostęp do żywności, sprawiedliwą 
dystrybucję dóbr i możliwoś  zaspokojenia aspiracji przez każde o człowieka. 
Przestrze anie zdrowej diety powinno by  prawem powszechnym. Żeby stało się 
to możliwe, fundamentalną rolę mają do ode rania państwa, wspierając politykę 
edukacji publicznej, która promuje włączanie pożywnych posiłków, 
z uwz lędnieniem konkretnej rzeczywistości,  dzie rośliny strączkowe z pewnością 
powinny sta  się częścią takiej diety wraz z innymi produktami, 
które je uzupełniają. Naśladujmy piękne i dobre uczynki wiejskich kobiet, które nie 
rezy nują ze swej misji karmienia własnych dzieci i dzieci z innych rodzin. Karmimy 
wszystkich w zdrowy sposób, aby każdy miał takie same możliwości i abyśmy mo li 
budowa  inkluzywny i sprawiedliwy świat. (…) Zapraszam więc do rozwijania 
naszej sztuki, bycia energicznymi i odpornymi jak rośliny strączkowe”. 
https://wpolityce.pl/kosciol/539359-pochwala-soczewicy-i-fasolki-niezwykle-oredzie-franciszka 

 
 

 

https://wpolityce.pl/kosciol/539359-pochwala-soczewicy-i-fasolki-niezwykle-oredzie-franciszka


Domowy       syrop   z cebuli jest popularny i prosty w przygotowaniu. Takie lekarstwo pomoże, 

kiedy męczy nas kaszel, ułatwi bowiem odkrztuszenie. Choć zapach jest dość specyficzny, syrop jest słodki, więc 

idealnie sprawdzi się w przypadku przeziębień u najmłodszych. Taka mikstura z cebuli pomoże również 

wzmocnić odporność. składniki: 2 cebule, cukier (opcjonalnie miód). Domowy syrop można przygotować na dwa 

sposoby. Pierwszy polega na drobnym posiekaniu cebuli i obfitym zasypaniu jej cukrem. Drugi z kolei na 

„przekładańcu” – duże plastry cebuli, miód, następnie znowu plastry cebuli itp. Sok, który powstanie w wyniku takich 

działań, można przelać do osobnego słoika czy butelki i podawać 2-3 razy dziennie jedną łyżeczkę.; 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie 

Syrop z buraka. Bierzemy dorodnego buraka, szorujemy go i osuszamy. Następnie odcinamy górną część 

(jakby przykrywkę), a wnętrze buraka wycinamy, pozostawiając ścianki o grubości około jednego centymetra. Dolną 
część nakłuwamy kilka razy na wylot przy pomocy wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Wycięty miąższ buraczany 
należy zetrzeć na tarce lub drobno pokroić i wymieszać z cukrem i tymiankiem. Powstałą masą wypełnić wydrążonego 
buraka, przykryć wieczkiem  i postawić  na szklance, słoiku lub innym naczyniu, do którego będzie kapał powstały 

syrop. Najlepiej pozostawić takiego buraka na noc. Buraczany syrop należy popijać łykami w ciągu dnia. Ten 
specyfik pomaga w uporczywym kaszlu, działa przeciwzapalnie, pomaga pozbyć się 
zalegającego śluzu, dodaje sił i wzmacnia odporność organizmu. W ten sam sposób możemy 

wykonać również syrop z czarnej rzepy. 

Syrop z mniszka lekarskiego, jako wspomaganie w infekcjach górnych dróg oddechowych z bólem gardła i 

kaszlem (każdego rodzaju) lub jako środek wspomagający trawienie i pobudzający wydzielanie soków żółciowych. 
Przepis: To naprawdę bardzo prosty przepis. Jedyny wrażliwy moment – to gotowanie z cukrem na drugim etapie 
przygotowania miodku – trzeba całą miksturę dobrze mieszad, żeby cukier się nie przypalił na dnie garnka (albo użyd 
Termomixa, który będzie mieszał za nas). Najważniejsze i chyba najtrudniejsze to: zebrad świeże kwiaty mniszka 
lekarskiego – z czystych terenów, w czasie kwitnienia, czyli w okresie koniec kwietnia-maj. Potrzebujemy same główki 
mlecza. Moja mama nie odcina tych zielonych części, dzięki czemu syrop ma delikatną goryczkę. Jeśli masz czas to możesz 
się pobawid i ostrym nożykiem ściąd tę dolną zieloną częśd kwiatu – syrop będzie łagodniejszy w smaku. Proste. Ach, i te 
zielone części nie są trujące – normalnie można z młodych liści mniszka robid sałatki. Najlepsza jest tutaj analogia 
do rukoli albo cykorii. 

https://youtu.be/v9eoE4i0YuM 

SAMO ZDROWIE: CEBULA, BURAK, GRORCZYCA, ZIEMNIAK, MLECZ, SOSNA. 
 

 
 

  

Okład z gorczycy: Garść  gorczycy rozdrobnić w moździerzu i 

wymieszać z czterema łyżkami ciepłej wody. Po pewnym czasie zacznie uwalniać 

się gryzący zapach. Wtedy nasączamy bawełniany ręcznik powstałą miksturą, 

kładziemy na klatce piersiowej, przykrywamy ciepłym szalem lub kocykiem i 

pozostawiamy przez około dwadzieścia minut. Taki okład stosujemy przy 

zapaleniu oskrzeli. 
 

  

Okład z ziemniaków: 

Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze gorące miażdżymy. 

Powstałą papkę nakładamy na szyję i owijamy bawełnianym ręcznikiem i szalem. 

Ziemniaki nie mogą parzyć, ale muszą być ciepłe. 

Okład trzymamy do czasu, aż przestanie grzać. 

Taki okład stosujemy przy bólu gardła. 
 

 
  

Syrop z sosny. Pędy sosny muszą to byd jasnozielone przyrosty z brązową, lepką łupinką. 

Przycinamy je sekatorem. Najbardziej soczyste mają długośd do 12 centymetrów. Pędy najlepsze na syrop i 

miód będą lepkie, warto więc pamiętad o tym, żeby zbierad je w rękawicach. Żeby nie uszkodzid drzewa, nie 

zbierajmy wszystkich pędów z jednej sosny, lecz z kilku drzew. Potrzebujesz: litrowy słoik młodych pędów 

sosny, cukier, odrobina wody. Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na 

kawałki wielkości centymetra. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru. Na koniec 

można dodad odrobinę wody. Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około 

tydzieo. 4. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop. Przechowywany w 

chłodnym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat. 

https://youtu.be/ESj2Anu3MiU  

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposob-przygotowania-i-zastosowanie
https://youtu.be/v9eoE4i0YuM
https://youtu.be/ESj2Anu3MiU


Imbir - potężna broń w walce z rakiem. Zawiera w sobie silny 

związek, który może być nawet 10.000 razy bardziej efektywny w leczeniu 

raka niż konwencjonalna chemioterapia, zwłaszcza w aspekcie kierowania 
się przeciwko komórkom macierzystym raka, co jest niezwykle istotne 

zwłaszcza w przypadkach nowotworów złośliwych. : 
https://www.fronda.pl/a/imbir- potezna-bron-w-walce-z-rakiem,95318.html 
https://solgar.pl/leksykon/imbir-lekarski 

Pestka z awokado to bomba antyoksydacyjna!! Okazuje się, że 

nie tylko wbrew pozorom łatwo dostać się do jej wnętrza, to na dodatek po 
prostu... trzeba to zrobić. Dla zdrowia. Opóźniają proces starzenia, zwalczając 

zarazem powstawanie nowotworów. Pestki te zawierają związki podobne do 

zawartych w zielonej herbacie.: https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bomba- 

antyoksydacyjna,95329.html 

Skarb ula: https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-sklad- 

wlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct   

Pierzga pszczela – dawkowanie: może być spożywana bezpośrednio lub 
podawana w mleku, wodzie z miodem lub soku. 

Niegroźną infekcję wirusową możesz pokonać sama. Ugotuj rosół, taki 

sam, jaki robisz na niedzielny obiad. Ale natkę pietruszki zastąp bluszczykiem 
kurdybankiem. Bluszczyk kurdybanek pomaga leczyć nieżyty oskrzeli i gardła.: 
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/ziola/bluszczyk-kurdybanek-
zastosowanie- i-wlasciwosci- 
lecznicze/6hvd3e4?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal& 
utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

SAMO ZDROWIE: Imbir, Awokado, Burak, Guanabana, Ziemniak. 
 

 

 

 

 

Antynowotworowy i legalny doping z buraka. Burak ma 

wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Buraki są prawdziwą 

skarbnicą składników mineralnych (m. in. magnezu, fosforu, żelaza, 

manganu, miedzi, potasu i cynku), witamin, błonnika pokarmowego, 

fitosteroli roślinnych i przeciwutleniaczy.: 
https://www.fronda.pl/a/antynowotworowy-i-legalny-doping-z-buraka,98597.html 

 

  

Guanabana lub graviola. Ten egzotyczny owoc zwalcza aż 12 

typów raka i jest 10 tys. razy silniejszy niż chemioterapia! Swoje 

antynowotworowe właściwości zawdzięcza acetogeninom 

annonaceowym. że związki te mają silne działanie przeciwrakowe.: 
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach- 

6184500321830529a 
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https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/ziola/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie-i-wlasciwosci-lecznicze/6hvd3e4?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.fronda.pl/a/antynowotworowy-i-legalny-doping-z-buraka%2C98597.html
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach-6184500321830529a
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach-6184500321830529a


ROŚLINY TRUJĄCE: 

Pokrzyk, Wilcza jagoda. 
Najbardziej trujące są owoce wilczej jagody 

mające w swoim składzie atropinę i 

hioscyjaminę. Dlatego też dawka ich spożycia, 

która może zakończyć się śmiercią jest 

niewielka. Dla osoby dorosłej jest to maksymalnie 10 – 

20 owoców, a dla dzieci – nawet 3 – 4 owoce. 

Rącznik zawiera dwie niezwykle  roźne substancje: rycynę będącą białkiem o silnych 

właściwościach toksycznych (wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje 

w nasionach, jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się ona z olejami, co umożliwia produkcję 

nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego (który nie zawiera rycyny i służy jako środek przeczyszczający) 

oraz rycyninę będącą organicznym związkiem chemicznym z  rupy alkaloidów i trującym alkaloidem 

pirydynowym pochodną pirydyny. Już zjedzone 1 nasionko może doprowadzić do śmierci 

człowieka w ciągu 2 dni. Co ciekawe człowiek jest wyjątkowo uwrażliwiony na rycynę, bo to samo 

nasienie rącznika zjedzone przez kaczkę zabije ją dopiero po 80 dniach! 

Oleander to jedna z najbardziej trujących roślin, które uprawiamy w domu. 

Każda częś  rośliny zawiera substancje toksyczne – liście, łody i, kwiaty, a nawet nektar. Uważa  

trzeba obcinając pędy, by przez przypadek nie podnieś  do ust ręki zmoczonej sokiem. 

Obciętych lub opadniętych części oleandra nie wolno palić, gdyż toksyczny jest nawet dym. 

Pono  mięsem pieczonym na gałęziach oleandra został otruty : 

Papież Aleksander VI. Lepiej nie uprawia  oleandrów, gdy w domu są małe dzieci lub 

zwierzęta. Pielę nując te rośliny trzeba zachowywa  dużą ostrożnoś . 

 
 

Szczwół, Pietrasznik plamisty jest rośliną silnie trującą. Ich prawdopodobieństwo 

związane jest z pomyleniem jednorocznej rozety liści szczwołu z pietruszką lub pasternakiem. Sporadycznie szczwół bywa 

również mylony z korzeniem chrzanu. Zaraz po zjedzeniu szczwołu pojawia się silne pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu i 

osłabianie kończyn dolnych. Dalsze objawy występują już po kilku minutach, a należą do nich: osłabienie, rozszerzone źrenice, 

światłowstręt, obfity ślinotok, biegunka, utrata wrażliwości na bodźce. Dodatkowo zdarzają się także skurcze, drżenie mięśni i 

obniżenie temperatury ciała. W końcowym etapie, po spożyciu dawki śmiertelnej, następują 

porażenie i śmier  z objawami uduszenia przy zachowaniu świadomości i sprawnej pracy serca. 
 
 

Tojad sudecki. Roślina ta jest często 

spotykana na  órskich terenach Europy Środkowej, a także w 

Polsce. Jest ona bardzo, bardzo niebezpieczna. Za jej 
 roźne właściwości odpowiada akonityna. 

Wystarczą zaledwie 3 mg tej substancji, aby doprowadzić do 

śmierci człowieka. 

Ciekawostką jest, że znany z mitologii greckiej pies Cerber, miał 

mie  w ślinie zawartą właśnie akonitynę. 

 

Czerniec grubopędowy. Przyjrzyjcie się 

dobrze tej roślinie – wszystkie jej części są trujące. Jednak 

największe stężenie szkodliwych substancji występuje w owocach. Te białe 

kulki przypominają swoim wy lądem oczy, dlatego w języku angielskim 

nazwa tej rośliny brzmi: doll's eyes, czyli oczy lalki. 

Spożycie jagód rośliny może skutkować biegunką, ostrymi bólami brzucha, 

ślinotokiem, halucynacjami, zawrotami głowy. W 

najgorszym przypadku może doprowadzić do zatrzymania akcji serca. 

https://www.medme.pl/artykuly/wilcza-jagoda-czy-jest-trujaca-zastosowanie%2C69379.html#Wilczajagoda
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-sa-substancje-naturalne
https://portal.abczdrowie.pl/biegunka
https://portal.abczdrowie.pl/omamy-i-halucynacje


 
 

 

Szalej jadowity. D   ze znam   iałe, 
 a da him wa e kwia   sza e  .  a  zęś ie    sn  na  e ena h 

  dm kł  h – na ł ka h, w   wa h, sz wa a h, nieda ek  akwenów 

wodnych. Wszystkie części szaleju są silnie trujące (zawierają 

niebezpieczną cykutoksynę), ale największe stężenie trucizny występuje 

w korzeniach. Po s  ż  i  szaleju m       awi  się drgawki,  ó e 

brzucha, wymioty, n dn ś i, utrata   z   mn ś i. Przedawkowanie 

prowadzi do śmie  i. Szalej nazywany jest  ównież   k   . Sokrates 

został uśmiercony przez podanie płynu na bazie tej rośliny. 

 
Cis pospolity. Niech was nie zmyli piękno czerwonych 

jagód ukrytych w wiecznie zielonych igłach. Cis to       a   ś ina – 

koralowe owoce s  co prawda jadalne, jednak wystarczy 50 g 

nasion, by za i   zł wieka. Po spożyciu ziarenek mogą pojawić się 

następujące dolegliwości: drżenie mięśni, drgawki, trudności w 

oddychaniu, zapaść, a w końcu zatrzymanie akcji serca. Warto 

ws  mnie , że cis wykazuje  ównież działanie lecznicze. 

Wykorzystywany jest m.in. do produkcji leków 

przeciwnowotworowych. 

 

Bluszcz pospolity, to roślina ozdobna uprawiana zarówno na 

zewnątrz, jak i w domach. Nie wolno jednak d   ś i  do   łknię ia bluszczu, 

k ó   jest         dla ludzi i zwie z  . Mogą się wtedy pojawić problemy z 

oddychaniem, drgawki, biegunka, wymioty, a w ekstremalnych przypadkach 

dojdzie do paraliżu i śpiączki. 

 

Diffenbachia to jedna z najpopularniejszych 

  ś in d m w  h. Jes   ednak  a dz    ks  zna,   nieważ 

zawie a k  sz ał  sz zawian  wa nia. Spożywanie liści 

diffenbachii powoduje pieczenie jamy ustnej i opuchnięcie języka, 

co może przyczynić się do kłopotów z oddychaniem. Zjedzenie 

d że  liczby toksycznych  iś i grozi nawet śmie  i . 
Mieszka    Amazonii  ż wa i soku z niej do produkcji         h 

s  zał, k ó e  a a iż wał    ze iwników. 

 
Filodendron. To popularna roślina 

doniczkowa, k ó a  ednak s warza realne 

za   żenie. Filodendrony zawie a   substancje, 

k ó e m    w w ła   iek     ó  i     hnię ie 

warg,  ęz ka i  a dła. U osoby, k ó a   łknie  iś  

filodendrona, m że w s   i  biegunka i    awi  

się wymioty. 

Brugmansja. Śmiertelne piękno – tak można określić 

kolejną silnie trującą roślinę. W tkankach brugmansji zawarte są 

niebezpieczne alkaloidy: atropina oraz skopolamina, które 

wykazują działanie halucynogenne. Niektórzy przygotowywali z 

niej odurzające napary, jednak bardzo trudno jest wyznaczyć 

bezpieczną granicę spożycia brugmansji, przez co zdarzały się 

przypadki śmierci w wyniku 

przedawkowania. 

https://portal.abczdrowie.pl/drgawki
https://portal.abczdrowie.pl/drgawki
https://portal.abczdrowie.pl/bol-brzucha
https://portal.abczdrowie.pl/serce-zawsze-w-akcji-nie-pozwol-mu-sie-poddac
http://portal.abczdrowie.pl/spiaczka


 

Wilczomlecz Nadobny, znany 

lepiej jako – Gwiazda Betlejemska, to kolejny 

trujący kwiat doniczkowy.  iał  sok, k ó   wydziela ta 

  ś ina,   d ażnia skó ę, w w ł  e  ó e   z  ha, 

wymioty i  ie  nkę. Gwiazda betlejemska pozostaje w wielu 

domach na kolejne – po grudniu – miesiące. Warto jednak 

zachować ostrożność i stawiać kwiat poza zasięgiem dzieci. 

 

Aloes jest roślin  o właś iw ś ia h leczniczych. 

 hę nie go uprawiamy, aby zawsze mie   pod   ęk  

 iś ie     d wn  h m ż iw ś ia h. T m  a dzie  

  winniśm   amię a  o tym, że tylko że  zna d      

się wewn   z  iś ia ma działanie  e zni ze. Skó a 

 iś i   w d  e   d ażnienia i nie powinna      

sp ż wana. 

 

Konwalia majowa. Jest piękna i ślicznie 

pachnie. Konwalia majowa leczy m.in. choroby serca. W ogrodzie 

jednak m że       z  z n  zatrucia. Najlepiej ją podziwiać lecz nie 

zrywać. I od razu wylewać wodę z wazonu, w której były konwalie. 

T     e s  wsz s kie  zęś i k nwa ii. Najczęściej do zatrucia 

dochodzi po zjedzeniu jej czerwonych owoców oraz omyłkowego 

wypicia wody z wazonu lub szklanki, w których stały konwalie. 

Objawy zatrucia to dolegliwości żołądkowe, Może dojść do zapaści. 

 

Jaskier jadowity, jaskrzyca. Gatunek w Polsce 

pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Jest to najbardziej trujący ze 

wszystkich gatunków jaskrów krajowych – kilka kropel soku jaskra jadowitego 

powoduje lokalne zaczerwienienie skó  , w s  kę i  ę he ze. Roślina zawiera do 

2,5% trujących substancji, glikozydu ranunkuliny; protoanemoniny i anemoniny. Stosowany był 

w celu umyślnego spowodowania trudno gojących się ran i pęcherzy. Na błony śluzowe jamy 

ustnej, żołądka i jelit działanie soku z jaskra jadowitego jest znacznie silniejsze. 

 

 ie   . Trująca jest cała roślina, jednak 

najbardziej niebezpieczne s  jej nasiona.  ie    silnie 

działa na  kład oddechowy oraz obwodowy  kład 

nerwowy.  ie ez ie zne  es  s  ż  ie 

nasion. Objawy zatrucia: omamy wzrokowe i 

sł  h we,   zsze zenie ź eni , zaham wanie w dzie ania 

łez,        az s k  ż ł dk we  , na ad  kasz  , s  h ś  

w jamie ustnej, przyspieszenie oddechu, tachykardia. 

 
Barszcz Sosnowskiego. Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie 

wł sków     z ł w  h stan wi  za   żenie dla zdrowia ludzi. Związki te 

w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności 

ultrafioletowego, powodują oparzenia. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci 

zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się 

przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może 

utrzymywad się przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują 

wrażliwośd na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Objawy zatrucia: 

podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek. 

Ciekawostka – nie jest groźny po zachodzie słońca i nocą. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://portal.abczdrowie.pl/bol-brzucha-przyczyny-i-sposoby-leczenia
http://portal.abczdrowie.pl/jakie-zastosowanie-ma-aloes


DRZEWA MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA CZŁOWIEKA:     
brzoza – sok z brzozy zapobiega tworzeniu się kamieni, posiada właściwości uspakajające;                                                                          
buk – poprawia koncentrację, wspoma a pewnoś  siebie, działa orzeźwiająco;                                                                              
czarny bez – poprawia samopoczucie, dodaje energii;                                                                                                                                     
czereśnia – poprawia krążenie krwi, poprawia wy ląd skóry;                                                                                                                                            
dąb – działa uspokajająco, redukuje stres;                                                                                                                                                  
grusza – wspoma a pracę układu krążenia;                                                                                                                                   
jarzębina – pozytywnie działa na psychikę człowieka, poma a walczy  z nało ami;                                                                               
jodła – poprawia odpornoś , szcze ólnie w obrębie dró  oddechowych, pomaga w walce z wrzodami;                                                    
kasztanowiec – poprawia nastrój, ułatwia zasypianie, jest pomocny w przypadku kłopotów z krążeniem;                                             
lipa – redukuje zmęczenie, wspomaga pracę układu krążenia i układu oddechowego;                                                                                                 
sosna – wpływa + na układ oddechowy, olejki z sosny są powszechnie wykorzystywane w aromaterapii;                                                 
wierzba – posiada działanie uspokajające, przeciwbólowe i rozkurczowe;                                                                                  
wiśnia – odpręża, poprawia krążenie krwi.

 

GELOTERAPIA - LECZENIE ŚMIECHEM. Śmiech serdeczny: działa profilaktycznie, redukuje ból, 

tłumi cierpienie, pobudza układ krwionośny, korzystnie wpływa na system nerwowy, wzmacnia system 

odpornościowy. https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu 

Pewien człowiek usłyszał od Lekarza, że po trzech miesiącach umrze. Pomyślał, 
że te ostatnie dni spędzi w Hotelu. Zamknął się w pokoju. Jedzenie mu 
przynosili kelnerzy, oglądał komedie i śmiał się. Mówili w Audycji, po Śląsku, 
że śmiał się: „ pełną gębą”… Minęły trzy miesiące, był zdziwiony, że nie umarł. 
Lekarz mu powiedział, że medycyna czasem robi figla. Przebadał go Lekarz i 
okazało się, ze nie ma choroby. Jest zdrów. Terapia śmiechu go wyleczyła. 

 
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, choć czasem się mówi, że KTOŚ PĘKŁ ZE ŚMIECHU                              

Posłuchaj: https://youtu.be/aUAyekDL_Qs   https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0   https://youtu.be/aUAyekDL_Qs   

 

Zadowoleni ludzie w ogóle nie chorują. Przez śmiech tworzy się w organiźmie 

„zdrowy miód”. Podnieś do góry końce ust, a potem śmiej się : HA HA HA HA HA ...                                               

1 minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut.

 

Terapia  śmiechem:  poznaj jej 7 zalet.: https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/ 
 

  Opowieś  o tożsamości: ptak, który nie znał swojej 

 3 klucze stanowiących pomoc w rozwijaniu potencjału dzieci 

  Procedura dziwnej sytuacji stosowana w celu oceny stopnia przywiązania 
 

Istnieje kilka ośrodków w USA, w których terapia śmiechem to podstawowy element 
leczenia. : https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta- smiechu-a-tyle-

korzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox   

 

https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu
https://youtu.be/aUAyekDL_Qs
https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0
https://youtu.be/aUAyekDL_Qs
https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/
https://pieknoumyslu.com/opowiesc-o-tozsamosci-ptak-ktory-nie-znal-swojej/
https://pieknoumyslu.com/3-klucze-stanowiacych-pomoc-w-rozwijaniu-potencjalu-dzieci/
https://pieknoumyslu.com/procedura-dziwnej-sytuacji-stosowana-w-celu-oceny-stopnia-przywiazania/
https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta-smiechu-a-tyle-korzysci%2CnId%2C402838#utm_source%3Dpaste%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dfirefox


POSŁUCHAJ ŚPIEWU 400  P T A K Ó W: http://ptaki.info/index.php                                                                                                                                                              
na stronie opisy 400 gatunków ptaków spotykanych 
w warunkach naturalnych na terenie Polski.

 
Pasożyty, które mogą przejąć kontrolę nad twoim umysłem 
Pasożyty: Toxoplasma gondii, to najczęstszy pasożyt neurolo iczny. Ten pierwotniak wy ląda niespecjalnie ciekawie, 

ale kiedy trafi do móz u, może zmieni  zachowanie  ospodarzy, takich jak szczury, koty, a nawet ludzie. Je o życie 

zaczyna się w odchodach kota,  dzie je o jaja czekają, aż zostaną zebrane przez nosicieli. Gdy znajdą się już w jelitach 

swoich tymczasowych  ospodarzy, oocyty przekształcają się w tzw. tachyzoity. Mi rują one do mięśni, oczu, móz u, 

 dzie mo ą przebywa  przez dziesięciolecia, nie wywołując żadnych szkód. Przychodzi jednak moment,  dy 

tachyzoity zmieniają chemię móz u  ospodarzy. Naukowcy uważają, że nawet 30% ludzi, nosi  je w swoich móz ach. 

Przypadki schizofrenii wzrosły,  dy powszechne stało się posiadanie kotów. Gdy na le pojawiają się zmiany 

zachowania bez wcześniejsze o urazu móz u, to jest to wtedy: parazytoza neurolo iczna. 

 

  

 

Spacerując po dziczy, należy trzyma  się z dala od ciepłych zbiorników stojącej, ciepłej wody. Te małe stawy mo ą 

by  źródłem ameb z  atunku Nae leria fowleri, które lubią smak ludzkiej tkanki móz owej. Nae leria fowleri może 

spędzi  dłu i czas w środowisku pod postacią cysty – małej, opancerzonej „kulki” odpornej na ciepło, zimno i inne 

warunki atmosferyczne. Gdy taka cysta zetknie się z or anizmem  ospodarza, wyrastają z niej małe wypustki zwane 

pseudopodiami i dochodzi do transformacji w formę zwaną trofozoitem. Pod taką postacią N.fowleri wędruje prosto 

do móz u. Gdy ameba się dzieli, porusza się coraz  łębiej tkanki móz owej, a nosiciel może zapaś  w śpiączkę w 

cią u zaledwie kilku  odzin. Objawy infekcji; zmiany w odczuwaniu smaków i zapachów,  orączka,  paraliż. Osoby te 

zaczynają czu  się zdezorientowane, mają trudności ze skupieniem i pojawiają się u nich halucynacje. Dochodzi do 

nich do ataków a resji i utraty przytomności – móz  traci kontrolę nad or anizmem. Dwa ty odnie później – bez 

interwencji medycznej – ofiara ginie. Mucha tse-tse uwielbia smak ludzkiej krwi i często ukrywa w sobie pasożyta 

zwane o Trypanosoma (świdrowca). Pierwotniaki te zaczynają swoje życie w jelitach bezkrę owych  ospodarzy, ale 

szybko przechodzą przez serię coraz bardziej złożonych form,  dy wejdą w kontakt z płynami fizjolo icznymi ssaków. 

Trypanosoma cruzi: w pierwszym etapie infekcji – tzw. etapie hemolimfatycznym – pasożyty żyją w krwi i węzłach 

chłonnych,  dzie przemieniają się z owalnych postaci w dłu ie, wyposażone w wici formy. W miarę dojrzewania 

pasożyty przekraczają barierę krew-móz  i wchodzą w kolejny etap zwany encefalitycznym. Świdrowce zmieniają 

strukturę i funkcje komórek móz owych  ospodarza. Pasożyty szcze ólnie dobrze czują się w podwz órzu, czyli 

rejonie móz u re ulującym nasz nastrój oraz cykl spania i budzenia. Osoby w takim stanie zaczynają czu  się dziwnie 

– występują u nich bóle  łowy i problemy ze snem, często budząc się o dziwnych porach, z powodu zmian 

powodowanych przez pasożyta. To jednak nie koniec, bo wkrótce pojawiają się kolejne objawy neuropsycholo iczne 

– od zmian apetytu, przez depresję po niekontrolowane swędzenie i drżenie. Przez kolejne lata nieleczony pasożyt 

prowadzi do śpiączki i śmierci.   Chociaż istnieje lekarstwo na trypanosomatozę, rodzina i lekarze często nie wyłapują 

choroby wystarczająco wcześnie z proste o powodu. Sam zasię  i niejednorodnoś  objawów infekcji sprawia, że 

bardzo trudno ją rozpozna . Móz  jest „uprzywilejowany miejscem” dla wielu pasożytów. A to podważa koncepcję 

wolnej woli. Kto decyduje o naszym zachowaniu?  My czy pasożyt ukrywający się w naszym móz u? 

https://whatnext.pl/pasozyty-ktore-moga-przejac-kontrole-nad-twoim-umyslem/ 

 

https://wamiz.pl/kot/p

orady/8149/choroby-

przenoszone-przez-

koty-czym-mozemy-sie-

zarazic-od-kota 

    

http://ptaki.info/index.php
https://whatnext.pl/pasozyty-ktore-moga-przejac-kontrole-nad-twoim-umyslem/
https://wamiz.pl/kot/porady/8149/choroby-przenoszone-przez-koty-czym-mozemy-sie-zarazic-od-kota
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https://wamiz.pl/kot/porady/8149/choroby-przenoszone-przez-koty-czym-mozemy-sie-zarazic-od-kota
https://wamiz.pl/kot/porady/8149/choroby-przenoszone-przez-koty-czym-mozemy-sie-zarazic-od-kota
https://wamiz.pl/kot/porady/8149/choroby-przenoszone-przez-koty-czym-mozemy-sie-zarazic-od-kota


https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2
023-02-14/nastolatek-zakazil-sie-
bablowica-wycieli-mu-torbiel-z-mozgu/ 

Lekarze wycięli niepokojącą narośl z mózgu 14-latka. Chłopiec wcześniej przez miesiąc skarżył się na ból 

głowy i wymioty. U nastolatka zdiagnozowano bąblowicę - groźną chorobę zakaźną wywoływaną przez 

tasiemce. By wyciąć torbiel, chirurdzy musieli usunąć fragment kości czaszki. 

- Po spożyciu larw tasiemca, trafiają one zazwyczaj do wątroby lub płuc. Bardzo rzadko przedostają się do 

krwioobiegu. Torbiel tworzy się w mózgu pacjenta zaledwie w ok. 2 proc. Przypadków. 

14-latek skarżył się na ból głowy. W jego mózgu wykryto torbiel 

Aby wyciąć torbiel, chirurdzy musieli wykonać zabieg kraniotomii, czyli usunięcia fragmentu kości 

czaszki. Lekarzom udało się usunąć cystę w całości. - W takim przypadku ważne jest, aby ostrożnie 

oderwać torbiel od tkanki mózgowej, nie rozrywając jej - podkreślił dr Sumit Thakar. - Wyciek płynu z 

torbieli może spowodować rozprzestrzenianie się lub nawrót choroby, a czasem reakcję alergiczną 

zagrażającą życiu. Lekarze przekazali, że choroba nie spowodowała trwałych uszkodzeń w mózgu 

chłopca. Po dwóch tygodniach od wypisania ze szpitala 14-latek wrócił do szkoły. 

Bąblowica. Choroba rozwija się na skutek zakażenia larwami tasiemca 

Torbiel w mózgu może powodować drgawki, ból głowy, wymioty i osłabienie. Objawy choroby nasilają się, 

gdy patologiczna narośl powiększa się i uciska na mózg. - Jeśli infekcja nie jest leczona, mogą wystąpić 

komplikacje z powodu podwyższonego ciśnienia w mózgu spowodowanego powiększającą się torbielą. 

Ludzie zarażają się poprzez połknięcie jaj tasiemca, bliski kontakt z żywym inwentarzem lub poprzez 

spożycie wody zanieczyszczonej odchodami zwierząt - wyjaśnił lekarz.

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-14/nastolatek-zakazil-sie-bablowica-wycieli-mu-torbiel-z-mozgu/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-14/nastolatek-zakazil-sie-bablowica-wycieli-mu-torbiel-z-mozgu/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-02-14/nastolatek-zakazil-sie-bablowica-wycieli-mu-torbiel-z-mozgu/


https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2
015-11-05/mezczyzna-umarl-bo-jego-
tasiemiec-mial-raka-naukowcy-to-
pierwszy-taki-przypadek/ 

 

Zarażony wirusem HIV 41-letni Kolumbijczyk zmarł, bo jego organizm nie 
potrafił obronić się przed komórkami rakowymi tasiemca żyjącego w jego 
ciele. Układ odpornościowy mężczyzny był zbyt osłabiony.  

To pierwszy przypadek, w którym komórki 
rakowe rozwinęły się na pasożycie. 

Lekarze w Kolumbii nie potrafili zdiagnozować rodzaju nowotworu, który 
rozwijał się w ciele pacjenta.  Historią zainteresowali się lekarze z Centrum 
Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w Stanach Zjednoczonych oraz Muzeum 
Historii Naturalnej w Londynie. Jak wykazały pierwsze badania, mężczyzna miał na 
płucach i wątrobie czterocentymetrowe guzy. W późniejszych testach okazało się 
jednak, że chore komórki były dziesięć razy mniejsze od zdrowych.                                                                               
Dopiero badania DNA wykazały obecność komórek tasiemca w guzach.                                      
Pacjent nie mógł już być poddany dalszemu leczeniu                                                                             
ze względu na znaczne osłabienie organizmu.                                                                          
Zmarł trzy dni po odkryciu pochodzenia raka. 
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"Sam  n ś " Kazanie - ks. Krzysztof Pawlina 
 

     
https://youtu.be/hqj_1F3UsGw 
 

 
 

W Niemczech istnieją specjalne firmy, które zajmują się zor anizowaniem po rzebu bez udziału rodziny                       
–  tylko dlate o, by bliscy po śmierci członka rodziny nie musieli zajmowa  się „tymi” sprawami.  
 

W Czechach natomiast coraz częstsza jest sytuacja, w której rodzina w o óle nie odbiera ciała z kostnicy.  
 

„Samotnoś  stanowi smutną rzeczywistoś  współczesne o świata”. Jeśli nie zaczniemy zadawa  sobie 
poważnych pytań o istotę nasze o człowieczeństwa, o to, czy aby nie za daleko zabrnęliśmy w traktowaniu 
relacji międzyludzkich bardziej jako transakcji, a nie jako więzów – czeka nas, jako społeczeństwa, rychły 
koniec.    https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/ 

 

https://youtu.be/hqj_1F3UsGw
https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/


 

 
 

Ogólnopolski program 

wsparcia opiekunów 

dorosłych osób 

niepełnosprawnych 
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce
_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB

 

 

 

Taka  

Tabliczk

a 

Jest 

W 

Domu 

Chorej 

W 

Rabce 

Zdroju 

Nie pracujesz i opiekujesz się dorosłą osobą niepełnosprawną 

NIE POBIERASZ ŻADNEGO ZASIŁKU NA OPIEKĘ 

 

OTRZYMASZ 2119 zł miesięcznie 

Jako jedyni w Polsce pomagamy również opiekunom pobierającym rentę, a także 

rolnikom.  JESTEŚ RENCISTĄ LUB ROLNIKIEM POBIERASZ ZASIŁEK 

620 zł rocznie OTRZYMASZ 2119 zł miesięcznie 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB


Historia Sukcesu Pani Ani 
Pani Ania zaufała Naszemu wieloletniemu doświadczeniu i może cieszy  się 
świadczeniem pielę nacyjnym w kwocie 2119 zł . Dla nas za każdym 
podopiecznym stoi je o historia. Walczymy o  odne życie dla Opiekunów - 
którzy każde o dnia oddają swoje serce i poświęcają się opiece nad bliskimi. 

Historia Sukcesu Pani Haliny 
Pani Halina otrzymała świadczenie w kwocie 19 1 zł jako emerytka. Dzięki temu, 
że zaufała naszym usłu om będzie pobierała 2119 zł miesięcznie. 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yME
DzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB


Rodzaje (i cele) opieki:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cele opieki zdrowotnej dla większości z nas wydają się doś  oczywiste. Leczymy się po to, by wyzdrowie . 
Jednak z bie iem lat sprawy zaczynają się komplikowa  – nie wszystkie choroby da się wyleczy , a 
zażywanie niektórych leków może powodowa  skutki uboczne. Cele opieki da się z  rubsza podzieli  na: 

1. Leczenie –  dy jesteśmy młodzi za oczywisty uznajemy fakt, że proces leczenia powinien prowadzi  
do całkowite o wyzdrowienia. I większoś  znanych nam z codzienne o życia dole liwości faktycznie 
nie powoduje trwałych ubytków zdrowotnych –  rypa, przeziębienie, ospa wietrzna, czy złamana 
no a nie stanowią problemu dla współczesnej medycyny. 

 

 

 

 

 

 

2. Stabilizacja – czasami celem terapii jest ustabilizowanie stanu pacjenta. Dobrym przykładem na 
terapię prowadzącą do utrzymania kruche o stanu równowa i jest leczenie cukrzycy. Nie 
wynaleziono do tej pory żadne o skuteczne o leku na cukrzycę, a skuteczna kuracja pole a po 
prostu na podawaniu insuliny. 

3. Zapewnienie komfortu – ten sposób terapii zapewniają hospicja i centra opieki paliatywnej. Celem 
te o rodzaju leczenia jest zminimalizowanie ne atywnych skutków określonej choroby. Uśmierzenie 
bólu, czy oczyszczenie chorej osoby może wydatnie zwiększy  komfort osoby w ostatnich dniach 
życia. 

Wymienione wyżej cele terapii mo ą ze sobą współistnie  – na przykład pacjent może by  leczony 
równocześnie na zapalenie cewki moczowej i stwardnienie rozsiane. W jednym, jak i w drugim przypadku 
sposoby i cele leczenia będą odmienne. Należy jednak pamięta , by w takich sytuacjach unika  
interferencji. Czytaj więcej: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Sakrament_Chorych.pdf 

 

  Maść Butapirazol stosowana jest w leczeniu 
wspomagającym stanów zapalnych oraz bólu w: 
· reumatoidalnym zapaleniu stawów 
· zesztywniającym zapaleniu stawów krę osłupa 
· zapaleniu tkanek okołostawowych 
· dyskopatiach 
· ostrym napadzie dny moczanowej 
· zakrzepowym zapaleniu żył

 

Stosowany dwa razy dziennie płyn Sensodyne Cool 

Mint składniki działają wew.zęba, budując warstwę 

ochronną wokół zakończeń nerwowych. Fluorek 

sodu wzmacnia zęby, a miętowy smak pozostawia 

uczucie świeżości i czystości w jamie ustnej. 

Płyn Sensodyne Cool Mint zapobiega stanom zapalnym 

dziąseł i nie posiada alkoholu ani barwników. 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Sakrament_Chorych.pdf


 

Skład - 1 kapsułka Senior Formula zawiera: 
120mg Witamina C 
20m  Liście miłorzębu japońskie o 
20mg Witamina E 
20mg Niacyna 
10mg Cholina 
10mg Inozytol 
10m  Bioflawonoidy z cytrusów 
10mg Cynk 
8mg Kwas para-aminobenzoesowy 
6mg Kwas pantotenowy 
6m  Żelazo 
3.54mg Beta-karoten 
3mg Ryboflawina (Witamina B2) 
3mg Witamina B6 
2.4mg Tiamina (Witamina B1) 
2mg Kompleks hesperydyny 
2mg L-glutation 
2mg Ekstrakt z nasion winogron 
2mg Ekstrakt z kory sosny 
1.6mg Mangan 
1mg Luteina 
0.6m  Miedź 
140µ  Kwas foliowy 
100µ  Biotyna 
100µ  Chrom 
50µ  Molibden 
40µ  Selen 
40µ  Jod 
30µ  Dysmutaza ponadtlenkowa 
2µ  Witamina B12 

 



Przeznaczenie: 

Kasztanowiec pomaga zmniejszyć uczucie ciężkich nóg. Wspomaga 
utrzymanie zdrowego krążenia żylnego w nogach oraz mobilności i 
elastyczności stawów. Ponadto chroni przed działaniem wolnych rodników 
i korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. 

Sposób użycia: 

Zaleca się przyjmowanie po 1 kapsułce 3 razy dziennie, popijając płynem 
Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu. 

 

Producent: 
 
 
 
 
 
Krakowskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w Krakowie SA 
ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków, tel. 12-411-69-11, fax 12 411 58 37 
e-mail:   herbapol@herbapol.krakow.pl,   +    www.herbapol.krakow.pl 

 

mailto:herbapol@herbapol.krakow.pl
http://www.herbapol.krakow.pl/


 

 

    

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/ 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/


 

Joga stała się w Polsce popularną formą aktywności fizycznej. 
Jej ćwiczenie niesie ze sobą wiele pożytków, ale nie jest wolne 
od ryzyka. Dotychczas przestrzegali przed nią głównie 
egzorcyści, sugerując, że to niebezpieczna praktyka duchowa. 
Jednak badania dowodzą, że ta forma treningu ciała może 
powodować bóle mięśniowo-szkieletowe, a nawet groźne urazy. 
SPIS TREŚCI 

1. Bóle, urazy i uszkodzenia nerwów 

2. Joga bardziej pomaga, niż szkodzi 

3. Jak bezpiecznie trenować jogę? 
 

Czy Kościół zabrania jogi? 

 

 

Bardziej radykalni chrześcijanie ze o skłonnościach fundamentalistycznych głosili, 
że praktykowanie jogi w jakiejkolwiek formie prowadzi do demonicznego 
zniew  enia, a nawe  d    ę ania i d a e    es     s   d     d   iekła. 
 
Czytaj też:    Joga a religia – czy joga jest religią? - Joga | Zdrowie | Uważność | Styl Życia    

 

https://www.medonet.pl/zdrowie,uwaga-na-joge--moze-powodowac-urazy,artykul,1724011.html#bole-urazy-i-uszkodzenia-nerwow
https://www.medonet.pl/zdrowie,uwaga-na-joge--moze-powodowac-urazy,artykul,1724011.html#joga-bardziej-pomaga-niz-szkodzi
https://www.medonet.pl/zdrowie,uwaga-na-joge--moze-powodowac-urazy,artykul,1724011.html#jak-bezpiecznie-trenowac-joge


 (fot. vrt.be) 

Katedra pw. św. Jakuba w Antwerpii, wspaniały zabytek architektury gotyckiej i miejsce spoczynku Petera Paula Rubensa został 

miejscem hinduskich praktyk. W towarzystwie barokowych stacji Drogi Krzyżowej, figur świętych i krucyfiksu, na posadzce 

kościoła odbywały się zajęcia z jogi, podczas których medytowano i recytowano mantry. 

„W lipcu i sierpniu 2022 r. w każdą środę wieczorem o 20:00 odbywać się będzie sesja jogi” – czytamy w ogłoszeniu 

zamieszczonym na oficjalnej stronie kościoła św. Jakuba w Antwerpii. Zatytułowana „Joga w kościele: Wpadniesz?” — reklama 

zachwala kościół jako „najfajniejsze miejsce na sesje w Antwerpii”. 

W lokalnych mediach pojawiła się relacja z zajęć. Jak się okazuje, podczas sesji uczestnicy nie ograniczają się jedynie do ćwiczeń 

fizycznych, lecz recytują hinduskie mantry, medytują oraz śpiewają sankirtan (z sanskrytu: san „razem” i kirtana „śpiewać imiona 

Wisznu”) inwokacje do hinduistycznych bóstw, szczególnie popularne w ruchu Hare Kryszna.                                                          

https://pch24.pl/joga-i-mantry-w-gotyckiej-katedrze-poganskie-praktyki-zastepuja-eucharystie/  

  

 
(Fot. Rafal Kuzma/FORUM)   
 

https://pch24.pl/biskupi-przestrzegaja-przed-joga-i-poganska-medytacja-centrum-modlitwy-jest-chrystus/ 

 

 

https://pch24.pl/joga-i-mantry-w-gotyckiej-katedrze-poganskie-praktyki-zastepuja-eucharystie/
https://pch24.pl/biskupi-przestrzegaja-przed-joga-i-poganska-medytacja-centrum-modlitwy-jest-chrystus/


https://pch24.pl/kardynal-paul-cordes-joga-to-zagrozenie-duchowe-a-nie-zwykla-gimnastyka/ 

https://pch24.pl/joga-jest-zagrozeniem-dla-chrzescijanskiej-wiary-hinduscy-biskupi-ostrzegaja/ 

https://pch24.pl/armia-indii-odcina-sie-od-chrzescijanstwa-skreslono-hymn-ktory-odwoluje-sie-do-boga/ 

https://pch24.pl/rod-dreher-nadchodzi-nowy-totalitaryzm-musimy-byc-gotowi-cierpiec-za-wiare/ 

https://pch24.pl/sidla-zastawione-smiertelna-pulapka-internetu-czyha-na-dzieci/ 

                           

(Fot. tung072)  https://pch24.pl/joga-diabelska-pulapka/ 

 

,,  łem w  iek e''. 
Ws  z sa   e świade  w  na  ema     i: 
https://www.fronda.pl/a/bylem-w-piekle-wstrzasajace-swiadectwo-na-temat-jogi,152531.html  
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https://www.fronda.pl/a/demoniczne-
zagrozenia-rodziny-czy-wiesz-czego-sie-
strzec,81322.html 
Czy osoby korzystające z okultyzmu zdają sobie sprawę, co im zagraża? Z 
pewnością – nie. Lecz praktyki okultystyczne łączą się z działaniem złych mocy, 
które w istocie są wrogie        

Demoniczne zagrożenia rodziny. Czy wiesz, czego się strzec? 

Od kilkudziesięciu lat w życie społeczne wysoko cywilizowanych krajów świata 
również Polski - wtargnął szeroką falą okultyzm, czyli korzystanie z nieznanych mocy. 
Łączy się to prawdopodobnie z laicyzacją społeczeństw: im bardziej człowiek oddala 
się od prawdziwego Boga, tym bardziej otwiera się na fałszywe bóstwa i na zabobony. 
Wróżbiarstwo i magia wchodzą dzisiaj przez media do każdego domu. Są w prasie, w 
telewizji, w internecie i telefonii komórkowej. 

W Polsce działa ok. 70 tys. bioenergoterapeutów i 
radiestetów, około 100 tys. wróżek i jasnowidzów.     
Pismo „Wróżka” wychodzi w 70 tysiącach egzemplarzy. 

Polski biznes ezoteryczny posiada kilka portali w internecie, kilkuset doradców 
wróżbitów i 3 miliony klientów. 

Czy osoby korzystające z okultyzmu zdają sobie sprawę, co im zagraża? Z pewnością – 
nie. Praktyki okultystyczne nie łączą się z jakimiś nadzwyczajnymi naturalnymi 
zdolnościami, lecz z działaniem złych mocy, które w istocie są wrogie człowiekowi i 
mają na celu jego zniszczenie. Wyraźnie mówi o tym Pismo Święte. Oto, co Bóg mówi 
przez Mojżesza do Izraelitów w Pwt 18,9-14: 

Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych 
samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by 
przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, 
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał 
się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych 
obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój sprzed twego oblicza> Dochowasz pełnej 
wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały 
wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. 

Praktyki okultystyczne potępiane przez Boga noszą dzisiaj bardzo często naukowe 
terminy: psychotronika, parapsychologia, astrobiologia, astropsychologia, 
homeopatia, metoda Silvy, Systemowe ustawianie rodzin metodą Berta Hellingera, 
bioterapia, medycyna niekonwencjonalna, reiki, radiestezja, chromoterapia, 
regresing, rebirthing, pozainwazyjne metody poznawania człowieka, hipnoza, 
numerologia itd. Firmy ezoteryczne, magowie, bioenergoterapeuci nie informują 
swoich klientów o tym, że praktyki okultystyczne mogą doprowadzić do bardzo 
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uciążliwych zniewoleń demonicznych. Wiele osób, które miały do czynienia z 
okultyzmem, przychodzi do mnie, jako do egzorcysty, skarżąc się na różnego rodzaju 
cierpienia duchowe i fizyczne: złe samopoczucie w kościele, trudności w modlitwie, 
myśli samobójcze, depresje, bóle głowy, bezsenność, bóle żołądka i inne. 

1. Pornografia 

Badania uczonych amerykańskich na temat użytkowników stron pornograficznych w 
Stanach Zjednoczonych wykazały, że 12% stron w internecie ma charakter 
pornograficzny, 40 milionów Amerykanów regularnie ogląda strony pornograficzne, 
25% wszystkich tematów poszukiwanych w wyszukiwarkach internetowych to tematy 
pornograficzne. Dzieci spotykają się z pornografią w internecie przeciętnie w 
jedenastym roku życia. Najliczniejszą grupę oglądaczy pornografii stanowi młodzież 
od 12 do 17 roku życia. 

Oglądanie pornografii prowadzi do uzależnienia tak jak heroina i inne narkotyki. 
Nazywa się ją niekiedy „narkotykiem nowego tysiąclecia”. Pornografia niszczy 
człowieka w sposób powolny, ale niemniej skuteczny, osłabia wolę, a jednym z jej 
skutków jest pociąg do coraz bardziej perwersyjnych sposobów uprawiania seksu. 

Wiele osób uzależnionych od pornografii nie jest tego świadoma. Wmawia sobie, że to 
tylko rozrywka i mogą z tym w każdej chwili skończyć. Jednak nie kończą, a nawet 
szukają coraz to „mocniejszej” pornografii. 

2. Joga 

Mistrzowie jogi twierdzą, że za jej pomocą można otrzymać moce okultystyczne takie 
jak: jasnowidzenie, lewitacja, podróże astralne, moc uzdrawiania, ale jednocześnie 
przestrzegają, że usilne dążenie do posiadania tych mocy, może doprowadzić nawet 
do obłędu. Bardzo wielu ludzi sądzi, że joga jest dobrą metodą relaksu, niestety, nie 
wiedzą, że w zasadzie uczy ona zamierania funkcji ciała, czyli innymi słowy 
przygotowuje do śmierci, po której ma nastąpić reinkarnacja. 

Ze względu na powiązanie jogi z religią hinduistyczną i buddyjską oraz z okultyzmem 
może ona stać się przyczyną zniewoleń demonicznych. 

3. Wschodnie sztuki walki 

Wschodnie sztuki walki są ściśle związane z duchowością Wschodu, której nie można 
pogodzić z chrześcijaństwem. Najstarsze szkoły tej sztuki wywodzą się z dwóch 
środowisk: z buddyjskiej sekty Cz’an (Zen), której celem było doskonalenie ducha i 
ciała poprzez medytację i ćwiczenia fizyczne, oraz z klasztorów taoistycznych, gdzie 
oddawano cześć bożkom i przez praktyki seksualne dążono do zapewnienia sobie 
nieśmiertelności. Szkoły taoistyczne mocno podkreślały czerpanie energii z kosmosu i 
poznawanie sił wszechświata. Pod wpływem tych szkół powstawały nowe sposoby 
walki: karate, jujitsu, aikido, tae kwon do i inne. Żadnego z nich nie można oddzielać 
od wschodnich pojęć o życiu, śmierci, Bogu itd., tak jak nie można oddzielić kwiata 
od korzenia. Mnich buddyjski i mistrz karate Ron Taganashi mówi: „Ludzie 



zapomnieli, że walki Wschodu to religia. Przychodzi się do szkoły kilka razy w 
tygodniu po dwie godziny, spędzając w niej więcej czasu niż kiedykolwiek w kościele. 
Robimy to religijnie. Istotą sztuk walki jest duchowy wymiar. Karate jest wymiarem 
buddyzmu, jego aspektem fizycznym, bramą do duchowego oświecenia”. A wielki 
autorytet w dziedzinie wschodnich sztuk walki Leo Ching Wong mówi: „Aby opanować 
sztukę walki, trzeba zrozumieć jej filozofię. Bez jej ducha ciało jest bezużyteczne”. 
Bardzo ważnym elementem tej filozofii jest pojęcie energii kosmicznej, która jest 
przyczyną wszechświata, która go wypełnia, i która składa się z dwóch 
przeciwstawnych sił: yin (siła destrukcyjna) oraz yang (siła twórcza). W tej filozofii 
nie ma miejsca na stwórcze działanie Boga i na nieśmiertelną duszę. 

R E K L A M A  

O tym powinni wiedzieć młodzi ludzie, którzy się uważają za chrześcijan, a także 
rodzice, którzy zapisują dzieci na ćwiczenia walk wschodnich: są one szkodliwe dla 
chrześcijanina. 

4. Medytacje wschodnie 

Oto, co opowiedziała mi pewna kobieta, która przyszła do mnie z prośbą o 
egzorcyzmy: 

„Cztery lata temu zainteresowałam się medytacjami wschodnimi i kursem 
<<pozytywnego myślenia>>. Wstąpiłam do <<szkoły>>, gdzie tego uczono. Pamiętam, 
że przed rozpoczęciem zajęć dano mi do picia jakiś napój, po którym wpadłam w 
silną wibrację. Po rozpoczęciu medytacji prowadząca kazała nam się skupić na 
trzecim oku - między brwiami (zasiąść na tronie duszy). Następnie zapowiedziała, że 
pośle każdej z osób <<ducha przewodnika>>. Kiedy to usłyszałam, ogarnęły mnie 
obawy, czy to wszystko w ogóle jest bezpieczne. W czasie medytacji nie byłam w 
stanie zapanować nad ruchem nóg. Chciałam uciec, ale nie mogłam wstać. Wiem, że 
mistrzyni starała się przekazać mi <<ducha przewodnika>>. W czasie jednej z 
medytacji zobaczyłam za mistrzynią sylwetkę wschodniego mnicha w białej szacie. 
Siedział w pozycji lotosu, w powietrzu. Po tych medytacjach zaczęło coś nachodzić 
mnie w nocy. Budziłam się z lękiem, miałam wrażenie, że w pokoju ktoś jest, że 
jakaś ciemna chmura zawisa nade mną. Pewnego razu wydawało mi się, że jakiś 
mężczyzna usiłuje mnie zgwałcić. Czułam ból. Bałam się”. (...) 

5. Gry 

Bardzo niebezpieczne jest uzależnienie się od gier strategicznych. Osoby uzależnione 
nie mogą oderwać się od komputera, spędzają przy nim po kilka a nawet kilkanaście 
godzin dziennie, nie mają czasu na przyjmowanie posiłków, zaniedbują swoje 
obowiązki, tracą kontakt z rodziną i w ogóle z rzeczywistością. Jeśli są to gry pełne 
zabijania i przemocy, uzależniony od nich sam staje się agresywny. Niekiedy 
bohaterami gier są mordercy i przestępcy. Internauta wciela się w nich, przyjmuje 
ich zasady życia sprzeczne z moralnością, to ma potem przełożenie na rzeczywistość. 

Poza tym niebezpieczeństwo dla takiego gracza ukrywa się w elementach 
okultystycznych zakodowanych w grze. Nie wszystkie gry dotykają okultyzmu, ale są i 
takie. Na przykład w opisie gry „Warlords 2 Rise of Demons” czytamy: „Wybierz jedną 



z dziesięciu ras, wśród których są ludzie, elfy, orki, trolle, nieumarli lub demony…” A 
w opisie gry „Epic War 5 Hells Gate” czytamy: „Stwórz swoją własna armię, wytrenuj 
jednostki, by zyskały nowe umiejętności, więcej punktów zdrowia, nowe zaklęcia… 
Każdy bohater i bohaterka posiada też inne czary”. W grze „Runes of magic” 
występują magowie, którzy używają czarów do powalenia przeciwników. 

W starych dobrych bajkach dla dzieci też niekiedy występowały czarownice i 
magowie, ale nigdy jako bohaterowie pozytywni. Byli oni przyczyną zła, bohaterowie 
pozytywni musieli się przed nimi bronić. W grach internetowych czary i magia służą 
dobru, podaje się je w ręce gracza, aby zwyciężał. W ten sposób gracz przyzwyczaja 
się korzystać z tajemnych sił, zaczyna się nimi interesować, otwiera się na 
rzeczywisty okultyzm i przestaje oceniać go jako zło. 

Znam przypadek, kiedy młody człowiek, student wyższej uczelni, wpadł w pewnego 
rodzaju rozkojarzenie psychiczne, po tym jak zaczął spędzać wiele godzin przy 
pewnej grze komputerowej. Cała rodzina była przejęta jego dziwnym zachowaniem, 
zmiennym nastrojem, nawet skłonnością do płaczu. Do tej gry był gruby podręcznik. 
Prosiłem, aby mi go pokazał. Był pełen ilustracji przedstawiających diabłów i 
umarlaków. Nie miałem wątpliwości, że to właśnie ta gra zaszkodziła temu młodemu 
człowiekowi. Doradziłem mu więc, żeby już do niej więcej nie wracał. Na jego 
szczęście posłuchał mnie i rozkojarzenie minęło. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak 
bardzo gry komputerowe mogą wpływać na psychikę. 

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

  https://youtu.be/1HwiqlJS9lc 

Cztaj także: https://www.fronda.pl/a/bylem-w-piekle-wstrzasajace-swiadectwo-na-temat-jogi,152531.html 

https://www.fronda.pl/a/joga-to-smiertelne-zagrozenie,104594.html 

https://www.fronda.pl/a/joga-szkodliwy-dla-zdrowia-psychicznego-i-duszy-hinduistyczny-rytual,114335.html 
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Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia, został dzisiaj skazany przez 
sąd w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz nawiązkę w wysokości 15 000 zł. Sprawa 
dotyczy organizacji kampanii społecznej, w ramach której Fundacja informuje Polaków o 
szczegółach tzw. „edukacji seksualnej” dzieci prowadzonej wedle wytycznych WHO, o medycznych 
konsekwencjach praktyk homoseksualnych takich jak np. zachorowania na HIV, oraz o wynikach 
badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Zdaniem sądu, 
publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT. 

Akt oskarżenia przeciwko zarządowi Fundacji Pro-Prawo do Życia skierowała do sądu 
stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, zarzucając zarządowi Fundacji zniesławienie. W oskarżeniu 
podniesiono trzy zarzuty dotyczące kampanii społecznych organizowanych przez Fundację: 

1) Że Fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż 
osoby homoseksualne mają większą skłonność do czynów pedofilskich, 

2) Że Fundacja twierdzi, iż środowiska LGBT oraz organizacje homoseksualne aktywnie zabiegają 
o wprowadzenie edukacji seksualnej, która ma ułatwiać dzieciom podejmowanie decyzji 
dotyczącej stosunków seksualnych z dorosłymi, 

3) Że Fundacja twierdzi, iż homoseksualiści częściej chorują na HIV oraz inne choroby. 

Sąd przychylił się do opinii aktywistów LGBT i uznał, że tego typu stwierdzenia ich zniesławiają 
oraz pomawiają osoby o „orientacji homoseksualnej”, narażając je na poniżenie w oczach opinii 
publicznej, co może im utrudniać m.in. „działalność edukacyjną”. Mariusz Dzierżawski, jako osoba 
odpowiedzialna za działania Fundacji, został skazany na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez 
wykonywanie prac społecznych oraz zapłatę 15 000 zł na cele charytatywne. Wyrok jest 
nieprawomocny, 

– Dzisiejszy wyrok przypomina mechanizmy z czasów totalitarnych. Rzekomo zniesławiające treści, 
które nasza Fundacja upowszechnia w Polsce, to nic innego jak prawda na temat społecznych i 
medycznych konsekwencji praktyk homoseksualnych oraz planów lobby LGBT wobec polskich 
dzieci. Wszystkie informacje, które upowszechniamy w ramach naszej akcji, opierają się na 
dostępnych publicznie badaniach naukowych, a także publikacjach medialnych – mówi Mariusz 
Dzierżawski. 
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– Powszechnie znanym i niepodważalnym faktem, zarówno naukowym jak i 
statystycznym, jest m.in. epidemia HIV wśród homoseksualistów. Wedle oficjalnych 
statystyk z USA, większość zdiagnozowanych przypadków HIV jest związanych z 
praktykami homoseksualnymi. Tymczasem lobby LGBT przeznacza gigantyczne 
środki na to, aby przekonać Polaków do homoseksualnego stylu życia, twierdząc 
jednocześnie, że jest on bezpieczny, radosny i atrakcyjny. Jest to bardzo odległe od 
rzeczywistości. Zdaniem gdańskiego sądu i aktywistów LGBT, ostrzeganie przed 
medycznymi konsekwencjami praktyk homoseksualnych jest zniesławiające – mówi 
Dzierżawski. 

Mariusz Dzierżawski został skazany na ograniczenie wolności również za to, że 
Fundacja informuje o powiązaniach homoseksualizmu i pedofilii. 

– Istnieje szereg badań naukowych wskazujących na nieproporcjonalnie duży 
odsetek pedofilów wśród homoseksualistów. Co więcej, również same środowiska 
LGBT otwarcie wyrażały swój pozytywny stosunek do seksu z dziećmi. Część 
aktywistów LGBT działała na rzecz legalizacji pedofilii. Organizatorzy największej w 
Polsce warszawskiej „parady równości” LGBT publicznie chwalą się tym, że 
uczestnikiem i promotorem „parady” był w przeszłości Volker Beck – niemiecki 
polityk z partii Zielonych, który domagał się legalizacji pedofilii. Tego typu przykłady 
można długo mnożyć, jednak tęczowi rewolucjoniści nie tylko udają, że takie 
sytuacje nie mają miejsca, ale również grożą każdemu, kto przypomni o tym w 
przestrzeni publicznej – komentuje Dzierżawski. 

Dzierżawski został skazany także za to, że Fundacja informuje Polaków, że 
środowisko LGBT prowadzi działania ukierunkowane na przygotowanie dzieci i 
młodzieży do wyrażania zgody na seks i gotowości do podejmowania kontaktów 
seksualnych. 

– Nie wymyśliliśmy sobie tego. Jest to fakt wprost podany w oficjalnych, 
opublikowanych na piśmie standardach, jakimi kierują się tęczowi rewolucjoniści. 
Chodzi o Standardy Edukacji Seksualnej WHO w Europie, wedle których 
organizowana i prowadzona jest tzw. „edukacja seksualna” w szkołach oraz w 
internecie. Każdy może zajrzeć do tego dokumentu, który publicznie dostępny jest w 
sieci, i przeczytać, że już w wieku 6-9 lat dzieci mają rozwijać rozumienie pojęcia 
„akceptowalny seks”, a w wieku 12-15 dziecko ma posiąść umiejętności 
negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego 
seksu – tłumaczy Mariusz Dzierżawski. 

W opinii Dzierżawskiego, dzisiejszy wyrok gdańskiego sądu przypomina mechanizmy 
z czasów totalitarnych i jest w praktyce niczym innym, jak zwykłą cenzurą 
prewencyjną. – Za pomocą ograniczania wolności i surowych kar finansowych 
zamierza się uniemożliwić dotarcie do Polaków z faktami opartymi o badania 
naukowe i dane statystyczne. Nie zamierzamy się ugiąć przed tymi sądowymi 
prześladowaniami – mówi Mariusz Dzierżawski, który zapowiada apelację od 
wyroku, dalszą walkę przed sądami oraz organizację kolejnych, ogólnopolskich 
kampanii społecznych w ramach akcji „Stop pedofilii”.                                                   
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