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Witam Cię w lipcowym numerze 
„Dla ciała i duszy”. 

Lato w pełni, dlatego w tym 
numerze znajdziesz sporo 
tematów inspirowanych 
właśnie tą porą roku.  

Poza tym przygotowaliśmy 
dla Ciebie coś z dziedziny 

związków, pracy i zarabiania 
oraz magii i wróżb. 

Zapraszam Cię serdecznie, życząc 
przyjemnej i inspirującej lektury. 

Pozdrawiam, 
Sławomir Mika 
Redaktor Naczelny 
„Dla ciała i duszy”

Nasza Misja: 

Naszym celem jest podnoszenie jakości Twojego życia na 
wielu polach. 

Chcemy otulić Cię dobrym słowem, inspiracją i wiarą, że 
masz ogromny wpływ na to jak żyjesz i jak się czujesz. 

Chcemy motywować Cię do działania i zachęcić, byś zadbał o 
to co masz najcenniejszego - o samego siebie. Od tego 

wszystko się zaczyna i uruchamia lawinę wspaniałych zmian, 
o których może nawet nie marzyłeś. Zależy nam na tym, byś 

po prostu lubił do nas wracać…
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Zdjęcie: iStock.com
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ABC Zdrowego 
Opalania 
Strona 23 

Naturalnie  
na owady 
Strona 30 

Ciało człowieka  
i jego duchowe 
znaczenie - 
Mózg 
Strona 34
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Kakao Zdrowa 
Przyjemność 
Strona 10 

Proste przepisy 
na Letnie 
Koktajle 
Strona 17 

Nagrania 
Audio

Afirmacje 
Obfitości 
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z naszego studia nagrań
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Pozytywny 
Horoskop 
Strona 51 

Numerologiczna 
Ósemka  
i jej niezwykła 
osobowość 

Strona 58 
Uzdrawianie 
związków 
karmicznych 

Strona 64
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Jak przyciągnąć 
Idealnego 
Partnera? 

Strona 40 

Odkrywanie 
Pracy Życia 
Skutecznie 
Ćwiczenia 

Strona 46 
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Zdrowe
W zdrowym ciele zdrowy duch. Dróg 

prowadzących do tego, by czuć się dobrze na 
ciele i w duchu jest wiele. Chcemy pokazać Ci 

niektóre z nich i poszerzyć Twoje horyzonty. 
Dlatego w tym dziale znajdziesz szeroką wiedzę z 

zakresu zdrowego odżywiania, a wszystko to w 
oparciu o fakt, że ciało i umysł to dwie różne 

części, ale wciąż jednej całości.

Odżywianie

Zdjęcie: iStock.com/marilyna
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Kakao 
Zdrowa 

Przyjemność

Zdjęcie: iStock.com
/igoriss

              ZDROWE ODŻYWIANIEKliknij po darmową 
prenumeratę!
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Kakao, a dokładniej 
powstająca z niego czekolada 
to ogromna przyjemność dla 
wielu z nas. Okazuje się, że 
kakao samo w sobie posiada 
sporo cennych wartości 
prozdrowotnych, a także 
wykorzystywane jest na wiele 
innych sposobów, niż tylko  
do produkcji czekolady - i to 
nie tylko w przemyśle 
spożywczym. 

Kakao w połączeniu z 
wartościowymi dodatkami to 
przyjemność dla zmysłów, ale  
i wysoko odżywczy pokarm 
dla naszego ciała. Poznaj jego 
cenne właściwości. 

Pochodzenie 
kakao 
Kakao przywędrowało do nas z 
Ameryki Środkowej i 
Południowej, a dokładniej z 
położonych w tych rejonach 
wilgotnych lasów tropikalnych. 
Obecnie uprawiane jest również 
w wielu innych rejonach świata,  

na przykład w Afryce, gdzie 
znajduje się duża część upraw 
kakaowca. 

Proces 
pozyskiwania 
kakao 
Kakao pozyskiwane jest z nasion 
owoców kakaowca, które kolejno 
poddawane są procesowi 
fermentacji, płukania, osuszania i 
prażenia. Dzięki temu nasiona 
nabierają niepowtarzalnego 
aromatu, intensywnej barwy i 
pozbywają się substancji 
goryczkowatych. 

Prażenie pozwala na sprawne 
usunięcie łupin z nasion i 
pozostawia to, co najcenniejsze, 
czyli ich wnętrze, z którego po 
zmieleniu otrzymuje się gęstą 
masę kakaową składającą się w 
ponad połowie z tłuszczu. 

Z masy kakaowej w takiej postaci 
po dodaniu kilku innych 
składników - najczęściej cukru, 
mleka w proszku i przypraw, 
produkuje się czekoladę. 
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W celu otrzymania kakao w 
proszku masę kakaową poddaje 
się dalszej obróbce, a dokładniej 
za pomocą specjalnych filtrów 
wytłacza się niej tłuszcz, czyli 
niezwykle cenne masło kakaowe. 
Zawartość pozostałego tłuszczu 
w proszku kakaowym reguluje się 
poprzez stopień odfiltrowania 
tłuszczu z masy kakaowej. 
Dlatego w sklepach dostępne 
jest zarówno kakao w proszku 
pełnotłuste, jak i odtłuszczone. 

Otrzymane w ten sposób kakao 
w proszku bardzo często 
poddawane jest jeszcze 
procesowi alkalizacji, który 
polepsza jego walory smakowe, 
kolorystyczne i ułatwia 
rozpuszczanie, jednak pozbawia 
też niektórych cennych wartości 
odżywczych. 

Wartości 
odżywcze 
kakao 
Kakao to bogate źródło błonnika 
pokarmowego oraz 
korzystnych dla nas tłuszczów. 

Zawiera w sobie spore ilości 
wapnia, magnesu, żelaza, 
fosforu, a także chrom, potas, 
sód, cynk, mangan oraz miedź. 
Witaminy, w które obfituje kakao 
to witamina A, K, E oraz 
witaminy z grupy B. 

Ponadto kakao zawiera w sobie 
cenny tryptofan, substancje 
antyutleniające (flawonoidy) 
oraz niewielką ilość kofeiny. 

Warto 
wiedzieć…  
Surowe kakao, czyli takie, które 
nie zostało poddane ani 
procesowi prażenia, ani 
alkalizacji, a jedynie wysuszone, 
zachowuje w sobie najwięcej 
wartości odżywczych, zwłaszcza 
flawonoidów, w które surowe 
kakao jest niezwykle bogate. 

‣ Surowe kakao  

jest nieco bardziej wyraziste i 
kwaśne w smaku w porównaniu 
do kakaa prażonego i 
alkalizowanego. 

�12

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/
https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/


Cenne 
właściwości 
kakao: 
❖ korzystnie wpływa na układ 

krążenia i na pracę serca, 

❖ zmniejsza ilość złego 
cholesterolu, 

❖ obniża ciśnienie krwi, 

❖ zwiększa ukrwienie mózgu, 
przez co poprawia pamięć i 
koncentrację, 

❖ pozytywnie wpływa na pracę 
układu trawiennego, 
hormonalnego, nerwowego 
i odpornościowego, 

❖ łagodzi stany zapalne, 

❖ dzięki właściwościom 
moczopędnym, pomaga 
pozbyć się nadmiaru wody z 
organizmu, 

❖ działa pobudzająco i 
orzeźwiająco (obecność 
kofeiny i teobrominy), 
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❖ przyspiesza regenerację 
zarówno zmęczonego 
umysłu, jak i mięśni, 

❖ zwiększa wydajność mięśni i 
zapobiega skurczom, 

❖ przeciwdziała 
przedwczesnym procesom 
starzenia się komórek ciała, 

❖ dzięki tryptofanowi 
poprawia nastrój, uspokaja, 
rozluźnia oraz redukuje 
stres, 

❖ wykorzystywane jest w 
leczeniu przewlekłego 
kaszlu - hamuje odruch 
kaszlenia, 

❖ kakao to naturalny 
afrodyzjak - wzmacnia 
libido. 

Zastosowanie 
masła  
kakaowego  
w kosmetyce: 

❖ jako składnik luksusowych 
kosmetyków do pielęgnacji 
skóry doskonale ją nawilża i 
delikatnie natłuszcza, 

❖ spowalnia procesy starzenia 
naskórka, 

❖ łagodzi stany zapalne i 
podrażnienia, 

❖ jako naturalny filtr UV 
wykorzystywane jest w 
preparatach do opalania, 

❖ pomaga w pozbyciu się 
blizn i rozstępów, 

❖ wykorzystywane także w 
kosmetykach do pielęgnacji 
włosów (szamponach, 
odżywkach) - wygładza 
włosy, nadaje im miękkość i 
blask. 

Czy wiesz, 
że…  
z niewielkiej ilości kakao w 
proszku zmieszanego z odrobiną 
np. oleju kokosowego lub innego  
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olejku, możesz samodzielnie 
wyczarować domowej roboty 
naturalny preparat poprawiający 
koloryt skóry?  

Możesz stosować go do 
pielęgnacji całego ciała,  
a także twarzy. 

Zdrowe 
dodatki 
By w pełni wykorzystać 
dobroczynne właściwości kakao 
w kuchni, warto dobierać do 
niego równie wartościowe, 
zdrowe dodatki.  

Jeśli słodzić to np. miodem,  
a smakowity napój czekolady z 
powodzeniem przygotujesz na 
bazie mleka owsianego lub 
orzechowego, najlepiej własnej 
roboty. 

Przeciwwskazania 
Nawet tak wartościowy produkt 
jak kakao, w nadmiernych 
ilościach nie jest wskazany. 

Ponieważ zawiera sporo błonnika, 
może wywoływać zaparcia. Warto 
pamiętać, że kakao jest 
alergenem, dlatego nie nadaje 
się dla osób na nie uczulonych. 
Ze względu na obecność kofeiny, 
nadmiernych ilości kakao 
powinny unikać osoby mające 
wysokie ciśnienie. Kakao może 
także wywoływać zgagę u osób z 
tendencją do występowania tej 
przypadłości. 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Proste Przepisy 
na Letnie 
Koktajle
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              ZDROWE ODŻYWIANIEKliknij po darmową 
prenumeratę!
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Lato to bogactwo świeżych 
warzyw, zieleniny i owoców - 
łatwo dostępnych i niedrogich. 
Wykorzystuj je w swojej diecie 
na wszystkie możliwe sposoby, 
smacznie i z pomysłem. Kiedy, 
jeśli właśnie nie teraz? Zobacz 
nasze pomysły na smaczne, 
łatwe, prozdrowotne koktajle. 

Koktajl 
śniadaniowy 
Syci, odżywia, odchudza, a przy 
tym dobrze smakuje. Dodatkowo 
pomaga w regulacji cyklu 
wypróżnień, ponieważ działa 
lekko przeczyszczająco na jelita.  

Do jego 
przygotowania 
potrzebujesz: 
• kubek kefiru lub maślanki 

(naturalnych - nie 
smakowych), ewentualnie 
jogurtu naturalnego, 

• kilka suszonych śliwek lub 
moreli - możesz je wcześniej 
namoczyć, by lekko zmiękły, 

• około 2 łyżek naturalnych 
płatków zbożowych, np. 
owsianych lub orkiszowych, 
możesz zamiennie 
wykorzystać dowolne otręby 
w tej samej ilości, 

• opcjonalnie do smaku miód / 
syrop klonowy lub z agawy, 

• opcjonalnie podkręcające 
metabolizm przyprawy, np. 
cynamon, szczypta pieprzu 
cayenne lub pieprzu 
czarnego. 

Wszystko razem miksujemy w 
blenderze do uzyskania gładkiej 
konsystencji.  

Jeśli nie zdążyłeś namoczyć 
suszonych owoców, przed 
miksowaniem warto je pociąć na 
mniejsze kawałeczki.  

Na zdrowie! 
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Zielony 
koktajl 
oczyszczający 
Doskonale odtruwa i odkwasza 
organizm. Działa moczopędnie, 
więc pomaga w pozbyciu się 
nadmiaru wody z organizmu. 

By go 
przyrządzić 
przygotuj: 
• około 300 ml wody lub 

łagodnego soku owocowego, 
na przykład jabłkowego, 
najlepiej tłoczonego (nie z 
koncentratu), 
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• dostępną zieleninę - około 2 
garści - może to być dowolna 
sałata, szpinak, jarmuż, 
wszelakie natki, liście 
botwinki, zioła - jak bazylia, 
melisa, mięta i ich różne 
kombinacje, 

• opcjonalnie możesz pokroić 
na mniejsze części łodygę 
selera naciowego lub 
niewielki ogórek, 

• opcjonalnie do smaku miód / 
syrop klonowy lub z agawy. 

Wszystkie składniki zmiksuj ze 
sobą na gładką konsystencję i 
wypij zaraz po przygotowaniu. 

Słoneczny 
koktajl 
energetyzujący 
Wzmacnia, pozytywnie wpływa 
na nastrój i dodaje energii. 

Składniki: 
• około 300 ml soku 

pomarańczowego lub wody 
kokosowej, 

• około 2 garści owoców - 
możesz dodać do wyboru: 
banana, kiwi, jabłko, gruszkę, 
grejpfruta, melon, ananas, 
mango i ich najróżniejsze 
kombinacje, 

• opcjonalnie jako ekstra 
dodatki wykorzystaj kawałek 
awokado, starty na tarce 
imbir, sok z cytryny, miód, 
kilka fig lub daktyli (wcześniej 
namoczonych lub drobno 
pokrojonych), a także 
szczyptę kurkumy. 

Zmiksuj wszystko razem na 
jednolitą konsystencję.  

Poeksperymentuj i sprawdź jakie 
smaki i proporcje najbardziej Ci 
odpowiadają.  

Smacznego! 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Kliknij i dowiedz  się więcej > 
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Znajdziesz tu wszystko, co dotyczy zdrowego stylu życia, 
a nie jest odżywianiem. Na to jak się czujesz i jak 

funkcjonujesz wpływa wiele czynników - Twoje otoczenie, 
ruch, to w jaki sposób dbasz o swoje ciało. Chcemy 

zachęcić Cię do umiejętnej współpracy z naturą, Twoim 
ciałem, otoczeniem. Wszystko po to, byś z łatwością i 
przyjemnością czerpał z życia to, co najlepsze. Kiedy 

współpracujesz, korzystasz z potężnego wsparcia 
Wszechświata, które jest w zasięgu Twojej ręki. Nie 

opieraj się mu dłużej.

Zdrowy
Styl Życia

Zdjęcie: iStock.com
/LarsZahnerPhotography
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Słońce to życie, lecz 
największych korzyści 
doświadczysz korzystając  
z niego z umiarem. Opalanie  
i wystawiania skóry  
na promienie słoneczne 
oprócz oczywistych walorów 
estetycznych posiada cały 
szereg innych zalet. Nie warto 
rezygnować z kąpieli 
słonecznych, pod warunkiem, 
że dobrze się do nich 
przygotujesz. 

Ciekawostka!  
Czy wiesz, że jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu opalona skóra była 
symbolem niższego statusu 
społecznego i charakteryzowała 
ludzi pracujących fizycznie? 
Osoby zamożne unikały słońca. 
Mleczny odcień skóry uchodził 
wówczas za bardziej szlachetny. 

Do 
niewątpliwych 
zalet opalania 

poza walorami 
estetycznymi 
należą: 
✴ synteza witaminy D w skórze 

pod wpływem promieni 
słonecznych - warto dodać, 
że to podstawowy sposób 
pozyskiwania tej witaminy 
przez organizm człowieka, 

✴ opalanie poprawia nastrój - 
słońce, to światło, światło to 
radość, życie i dobre 
samopoczucie, 

✴ kojące działanie na skórę - 
niezastąpiona pomoc w 
wielu problemach natury 
dermatologicznej, 

✴ korzystne działanie na układ 
krążenia, 

✴ korzystne działanie na układ 
oddechowy, 

✴ wzmocnienie odporności, 

✴ pozytywny wpływ na wiele 
innych procesów życiowych 
zachodzących w ludzkim 
organizmie. 
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Promieniowanie 
słoneczne  
zawiera w sobie dwa główne typy 
promieniowań ultrafioletowych 
UVA i UVB. 

Promieniowanie 
UVA  
to około 95% promieniowania 
ultrafioletowego, które dociera 
na ziemię. Jest obecne przez cały 
rok. Przenika przez chmury i 
szyby. Wnika w głębsze warstwy 
skóry i uwidacznia pierwsze 
oznaki opalenizny - zaróżowienie 
skóry. Odpowiada za starzenie 
naskórka oraz występowanie 
nietolerancji i przebarwień 
spowodowanych słońcem. 

Promieniowanie 
UVB  
to pozostałe 5% promieniowania 
ultrafioletowego, które ma do 
nas dostęp. Jest jednak w dużym 
stopniu blokowane przez chmury 
i szyby. Koncentruje się bardziej 
na wierzchniej warstwie naskórka, 
tworzy opaleniznę długotrwałą 

(skóra, która już uległa 
zbrązowieniu), lecz w 
nadmiernych ilościach to właśnie 
ono powoduje poparzenia. 
Odpowiada też za występowanie 
reakcji alergicznych na słońce. 

Opalenizna  
z kolei to nic innego jak reakcja 
ochronna skóry przed przyjęciem 
zbyt dużej dawki promieni 
słonecznych w krótkim czasie. 
Mechanizm ten działa nieco 
inaczej u różnych osób i zależy 
od cech indywidualnych takich 
jak: wiek, karnacja, stan zdrowia, 
kondycja skóry, czas przebywania 
na słońcu, czy intensywność 
promieni słonecznych. 

Zbyt duża 
ekspozycja 
skóry na słońce  
może powodować jej nadmierne 
wysuszenie, starzenie, 
występowanie zmarszczek, 
przebarwień, czy pękanie 
naczynek krwionośnych. W 
skrajnych przypadkach może 
dojść do poparzenia skóry,  
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nietolerancji, alergii, pojawienia 
się bąbli oraz zrogowacenia 
naskórka. 

A co jeśli już 
zdarzy nam się 
przesadzić z 
opalaniem? 
Na poparzoną skórę pomoże 
nałożenie żelu chłodzącego, 
kremu nawilżającego, a także  

maślanki lub jogurtu, najlepiej z 
dodatkiem soku z cytryny. Poza 
tym ważne, by nawadniać się od 
środka - dużo pić, jeść warzywa i 
owoce. Pamiętaj, że skóra po 
poparzeniu słonecznym jest 
szczególnie delikatna i wrażliwa, 
dlatego na początku warto ją 
zasłaniać i dobrze zabezpieczać 
podczas nawet krótkiego 
wystawienia na słońce. 
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Jak skutecznie 
chronić skórę  
w czasie 
długotrwałego 
opalania? 
Za pomocą odpowiednio 
dobranych preparatów do 
opalania. Ich szeroka gama, 
zróżnicowana ze względu na 
konsystencję, jak i stopień 
ochrony przed poparzeniem, jest 
dostępna praktycznie w każdym 
sklepie z kosmetykami, zwłaszcza 
w okresie letnim. 

Na czym  
polega ochrona 
preparatów  
do opalania  
i jak je dla 
siebie dobrać? 
Kremy i olejki do opalania 
zawierają w sobie specjalne filtry 
ochronne SPF o różnych 
wartościach. Zasada jest taka, że 
im wyższa wartość filtru, tym 
dłużej możesz przebywać 
bezpiecznie na słońcu po jego 
nałożeniu na skórę. 

Orientacyjnie, jeśli na przykład 
możesz bezpiecznie przebywać 
na słońcu przez 20 minut i w tym 
czasie Twoja skóra nie ulegnie 
poparzeniu, to po nałożeniu 
preparatu z filtrem SPF 10 ten 
czas wydłuża się razy 10 (wartość 
SPF), czyli do 200 minut (ponad 3 
godziny). 

Warto 
wiedzieć! 
Filtry zawarte w preparatach do 
opalania chronią naszą skórę 
przed poparzeniem słonecznym, 
ale także w znacznym stopniu 
hamują produkcję witaminy D w 
skórze.  

Dlatego jeśli planujesz 
przebywać na słońcu przez krótki 
czas, bezpieczny dla Twojej skóry, 
nie stosuj preparatów do 
opalania. Dzięki temu Twój 
organizm będzie mógł bez 
przeszkód syntetyzować tę ważną 
witaminę, do pozyskania której 
słońce jest konieczne. 
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ABC 
rozsądnego 
opalania: 
a. na początku sezonu 

zachowaj umiar i rozsądek - 
stopniowo przyzwyczajaj 
skórę do słońca, 

b. podczas pierwszych 
kąpieli słonecznych zastosuj 
preparat z wyższym filtrem, 

c. po około tygodniu 
opalania, kiedy skóra zdąży 
się już zahartować, możesz 
zmniejszyć wartość filtra, 

d. preparat z filtrem 
najlepiej nałóż na skórę na 
około pół godziny przed 
opalaniem, by zdążył dobrze 
się wchłonąć, 

e. szczególnie zabezpiecz 
wrażliwe miejsca rzadko 
wystawiane na słońce lub te 
najbardziej na nie 
wyeksponowane, jak: nos, 
szyja, dekolt, ramiona, 

pośladki, tyły nóg, czy 
grzbiety stóp, 

f. na cienką skórę warg 
zaaplikuj pomadkę ochronną 
z filtrem, 

g. na przesuszone usta 
zastosuj mieszankę miodu z 
twarożkiem - skutecznie 
nawilży i zregeneruje, 

h. noś na słońcu okulary 
słoneczne, koniecznie z 
filtrem UV, 

i. wybieraj do opalania lekkie 
preparaty nawilżające - przez 
nie skóra lepiej oddycha, 

j. cięższe preparaty 
natłuszczające stosuj do 
skóry suchej lub na 
wyjątkowo intensywne 
słońce, 

k. preparatów 
wodoodpornych nie musisz 
nakładać po każdym 
pływaniu, chyba że 
naprawdę długo przebywasz 
w wodzie lub gdy jest to 
woda z chlorem, 
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l. pozostałe preparaty - nie 
wodoodporne, nakładaj 
ponownie po każdej kąpieli. 

 

Ciekawostka!  
Jeśli chcesz uzyskać piękny 
koloryt skóry bez względu na 
słońce i porę roku, pij regularnie 
dwie szklanki soku z marchwi 
dziennie. Dzięki naturalnemu 
beta-karotenowi Twoja skóra 
nabierze zdrowy ciemniejszy 
odcień oraz blask. 

Głęboko 
odżywcza  
i regenerująca 
kuracja  
dla skóry: 
Wymieszaj zawartość 1 kapsułki 
witaminy E z kilkoma łyżkami 
oliwy z oliwek, oleju 
sezamowego, z awokado lub 
innego, najlepiej tłoczonymi na 
zimno oraz z odrobiną soku z 
cytryny. 

To doskonała kuracja dla skóry 
wysuszonej, zarówno przed, jak i 
po opalaniu, ale również w 
przypadku wysuszenia 
centralnym ogrzewaniem, czy 
warunkami atmosferycznymi jak 
wiatr, czy mróz. Świetnie sprawdzi 
się także zimą, na przykład na lub 
po nartach. 

A jak radzić sobie w chłodniejsze 
pory roku, kiedy trudno opalać 
się na zewnątrz na słońcu? Można 
skorzystać ze sztucznego słońca, 
lecz z rozwagą. W rozsądnych 
ilościach nie tylko poprawi 
koloryt skóry. Pozytywnie wpłynie 
również na nastrój. Pamiętaj, by 
po takim opalaniu dobrze 
nawilżyć skórę. 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+ 
Dodaj swoją reklamę  

Napisz do nas na adres: 
poczta@dlacialaiduszy.pl
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Letnia aura sprzyja  
wzmożonej aktywności 
większości owadów, które 
choć są maleńkie, nieraz 
potrafią skutecznie uprzykrzyć 
nam życie i codzienne 
czynności. 

Na rynku dostępny jest szeroki 
wybór różnorodnych środków 
odstraszających owady, z których 
z powodzeniem możesz 
korzystać. Jednak także w 
przyrodzie istnieją pewne 
substancje i zapachy, których 
owady nie lubią i których unikają. 

Zobacz, jak naturalnie pozbyć się 
niechcianych insektów! 

Muchy  
nie lubią zapachu lawendy, 
paczuli, mięty, eukaliptusa i 
cytryny. 

Komary  
także skutecznie odstraszy 
aromat lawendy, paczuli, mięty, 
eukaliptusa, cytryny, a 

dodatkowo cynamonu, wanilii, 
goździków, anyżu, czosnku, 
tymianku, rozmarynu, kokosa, 
sosny, kocimiętki, nagietka i 
pomarańczy. 

Kleszcze  
nie tolerują zapachu cedru, 
lawendy, drzewa 
herbacianego oraz geranium. 

Praktycznie wszystkie te zapachy 
możesz łatwo zdobyć i na wiele 
różnych sposobów wykorzystać w 
postaci olejków eterycznych.  

Jednak wiele z nich możesz także 
stosować w nieprzetworzonej 
postaci, na przykład zaopatrując 
się w konkretne rośliny jak mięta, 
nagietek, kocimiętka, tymianek, 
rozmaryn i ustawiając je w 
najczęściej odwiedzanych przez 
owady miejscach. Doskonałą 
rośliną o wszechstronnym 
działaniu jest tutaj lawenda. 
Odstrasza większość owadów! 

Dobrym sposobem jest 
porozstawianie w miseczkach 
mieszanki aromatycznych  
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przypraw, których nie lubią 
owady, jak wanilia, cynamon, 
goździki, anyż, czosnek, czy 
tymianek. Sprawdzi się też 
rozmaryn i szałwia.  

Możesz pokusić się o rozkrojenie 
aromatycznych owoców - cytryny, 
pomarańczy lub kokosa i 
ułożenie ich w pomieszczeniu.  

A oto  

prosty przepis 
na spray 
przeciw 
popularnym 
insektom: 
Potrzebujesz: 

✓około pół szklanki wody, 

✓po około 20 kropli olejków 
eterycznych: lawendy, 
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cytryny (lub cytronelli, 
ewentualnie trawy 
cytrynowej) i mięty,  

 ✓dodatkowo po około 15 
kropli olejku: 
tymiankowego lub z szałwii, 
z drzewa herbacianego, 
eukaliptusa i goździków. 

Wszystko razem wymieszaj, 
dokładnie wstrząsając i umieść w 
butelce z atomizerem. Spryskuj 
odpowiednio przestrzeń lub 
konkretne powierzchnie 
uczęszczane przez insekty.  

Możesz także spryskać nim swoje 
ubranie lub skórę, pod 
warunkiem, że użyte olejki nadają 
się do bezpośredniego kontaktu 
ze skórą. 

W tym przepisie nie musisz 
stosować wszystkich olejków 
jednocześnie. Wypróbuj według 
potrzeb ich różne kombinacje lub 
wzbogać swój spray o inne 
wymienione wcześniej aromaty, 
których nie lubią owady. Tego 
typu spray poza owadami 
latającymi sprawdzi się także na 
mrówki. 

A jeśli chcesz stworzyć własny 
preparat do ciała odstraszający 
insekty, wymieszaj kilka łyżek 
oleju jadalnego z kilkoma 
kroplami olejków eterycznych o 
zapachach, których nie lubią 
owady i wetrzyj w skórę w kilku 
miejscach, które zazwyczaj są 
odsłonięte.  

Pamiętaj, by do tego domowego 
preparatu użyć olejków 
bezpiecznych dla skóry.  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Ciało człowieka i jego 
duchowe znaczenie
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                   ZDROWY STYL ŻYCIAKliknij po darmową 
prenumeratę!
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Wszystkie narządy 
wewnętrzne w ciele człowieka 
oprócz spełniania swoich 
podstawowych funkcji, mają 
także znaczenie duchowe. 
Istnieją bardzo ścisłe 
zależności pomiędzy różnymi 
narządami wewnętrznymi oraz 
ewentualnymi problemami z 
nimi, a przeżywanymi przez 
nas emocjami, naszymi 
wyobrażeniami, 
przekonaniami, czy wzorcami 
myślowymi, tymi świadomymi 
lub schowanymi głęboko w 
naszej podświadomości. 

Bardzo duży wpływ na kondycję 
narządów wewnętrznych ma 
również stan czakry, która z nimi 
sąsiaduje, stopień jej otwarcia 
oraz ewentualne blokady na niej. 

Dziś bliżej przyjrzymy się 
mózgowi oraz jego duchowemu 
znaczeniu w życiu i ciele 
człowieka. 

Mózg  
to centrum dowodzenia i 
zarządzania całym organizmem.  

Duchowo mózg symbolizuje 
świadomość własnego ja i 
przede wszystkim kontakt z nim.  

Problemy  
z mózgiem  
świadczą o utracie 
indywidualności i poczucia 
własnej niepowtarzalności. 
Osoba nie wie kim i jaka 
naprawdę jest oraz jaka chciałaby 
być, bo zamiast wsłuchać się w 
siebie stara się spełniać 
oczekiwania innych. Problemy z 
mózgiem mogą być także 
sygnałem, że to co o sobie 
myślisz i jak siebie widzisz, 
zupełnie nie pokrywa się z tym, 
kim w istocie jesteś. Problemy z 
mózgiem to również duży upór i 
niechęć do zmiany utartych, 
zakorzenionych wzorców i 
przekonań. 

Opony 
mózgowe  
to błony umiejscowione wokół 
mózgu, które pełnią dla niego 
funkcję ochronną. 
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Problemy  
z oponami 
mózgowymi  
oznaczają, że osoba przeżyła 
jakieś niespodziewane, bardzo 
trudne dla niej wydarzenie, które 
wiąże się z doświadczaniem  

intensywnych emocji, jak złość, 
żal i rozpacz. Osoba taka próbuje 
zracjonalizować i ogarnąć 
sytuację, by zrozumieć co się 
dzieje, ale jest to dla niej trudne z 
powodu przeżytego wstrząsu. To 
także oznaka przeżywania 
trudnych emocji, chaosu i ciągłej  
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dysharmonii w najbliższym 
otoczeniu, najczęściej w domu. 

Przysadka 
mózgowa  
to niewielki gruczoł 
umiejscowiony w pobliżu mózgu. 
W wymiarze duchowym 
odpowiada za umiejętność 
łączenia tego co materialne ze 
światem duchowym, zwłaszcza w 
zakresie własnego ja. Ponadto 
odpowiada za kontrolę. 

Problemy  
z przysadką 
mózgową  
to oznaka niskiej samooceny, 
niedoceniania siebie oraz brak 
świadomości swojej wartości. To 
brak kontaktu z własną pełnią i 
doskonałością. To zbyt 
przyziemne patrzenie na życie 
oraz samego siebie i 
nieumiejętność głębszego 
wglądu w duchowy aspekt 
własnej osobowości. 

Szyszynka  
to również niewielki gruczoł 
umiejscowiony koło mózgu, z 
przodu głowy, niekiedy nazywany 
„trzecim okiem”. Z tą właśnie 
czakrą symbolicznie jest 
utożsamiany. 

Problemy  
z szyszynką  
najczęściej oznaczają 
niedostrzeganie, niedocenianie i 
co za tym idzie nie 
wykorzystywanie swoich 
naturalnych talentów, zdolności i 
umiejętności. To znów przejaw 
braku wiary w samego siebie i 
własną wyjątkowość. Zdarza się 
jednocześnie, że problemy z tym 
gruczołem oznaczają coś 
przeciwnego, a mianowicie zbyt 
forsowne, wręcz obsesyjne i 
napięciowe doskonalenie siebie i 
swoich umiejętności. Warto 
wtedy się rozluźnić. To, co 
najlepsze przychodzi z lekkością. 
W okolicy trzeciego oka często 
odkładają się też blokady 
energetyczne pochodzące z 
obciążeń hipnotycznych. 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Rozwój
Praca, związki partnerskie, relacje z ludźmi, samoocena, 
zarabianie… Wszystko, co Was ciekawi i co Was dotyczy. 

Bardzo często jedna z dziedzin życia silnie wpływa na 
dragą. Łączy je to, że w tym wszystkim bardzo wiele 

zależy od Ciebie i sam, krok po kroku jak artysta plastyk 
możesz dowolnie rzeźbić i tworzyć swoją rzeczywistość. 
Chcemy Ci w tym towarzyszyć, być przy Tobie - wspierać 
i inspirować, a przede wszystkim nieustannie zapewniać, 
że nie ma w Tobie żadnych ograniczeń, których nie jesteś 

w stanie przezwyciężyć.

Osobisty

Zdjęcie: iStock.com
/evgenyatam

anenko
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„Prawdziwy Przyjaciel to ktoś, kto nie 
przeżyje za Ciebie życia, ale rozświetla 

Twoją drogę swoją obecnością.

Dziękuję Ci mój Przyjacielu, że jesteś. 
Jesteś dla mnie ważny i potrzebny. Jestem 
wdzięczny i z radością obdarowuję Cię tym, 

co mam w sobie najlepszego.”
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Jak przyciągnąć 
Idealnego 
Partnera?
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                    ROZWÓJ OSOBISTYKliknij po darmową 
prenumeratę!
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Jeśli wierzysz, że znajdziesz 
idealnego dla siebie partnera, 
to tak właśnie się stanie. A jeśli 
wierzysz, że nie znajdziesz, to 
też prawdopodobnie tak 
będzie. 

Jeśli jeszcze nie masz idealnego 
dla siebie związku, warto znaleźć 
przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Warto się dowiedzieć, dlaczego 
Twoja podświadomość blokuje 
Ci stworzenie związku, który 
może dać Ci 
radość, 
szczęście i 
spełnienie. 

Ważne jest, by 
zrozumieć 
czego w związku 
z tym tak 
naprawdę boi 
się Twoja 
podświadomość 
- utraty 
wolności,  ograniczenia, porażki, 
cierpienia itp. Kiedy już to 
odkryjesz, trzeba byś przemienił 
wszystkie swoje negatywne 
skojarzenia, przekonania i 
wyobrażenia dotyczące związków 
w nowe pozytywne, przepełnione 

miłością oraz zaufaniem 
przekonania i wyobrażenia. Tylko 
wtedy będziesz mógł stworzyć 
fantastyczny, satysfakcjonujący 
związek o jakim marzysz. 

Jeśli jeszcze nie masz idealnego 
związku o jakim marzysz, znaczy 
to, że Twoja podświadomość cały 
czas Cię od niego odsuwa. Twoje 
zadanie polega na tym, by 
dowiedzieć się, dlaczego tak się 
dzieje. 

Inną rzeczą, którą warto zrobić 
kreując swój idealny związek, to 
jasno i wyraźnie określić czego 
chcesz w tym nowym związku, a 
czego nie chcesz. Możesz nawet 
wypisać to na kartce i czytać 
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Jeśli jeszcze nie masz idealnego  
związku o jakim marzysz, znaczy to,  
że Twoja podświadomość cały czas  

Cię od niego odsuwa. Twoje zadanie 
polega na tym, by dowiedzieć, się 

dlaczego tak się dzieje.
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sobie od czasu do czasu. Dzięki 
temu Twój umysł szybciej 
przyswoi sobie Twoje preferencje 
i przyciągnie do Ciebie właśnie 
takiego partnera, który będzie 
najbardziej z Tobą harmonizował. 

Wizualizuj też często i wyobrażaj 
sobie swój idealny związek i to, 
jak Ty się w nim czujesz, w 
najmniejszych możliwych 
detalach. Pozwól by te marzenia 
zakorzeniły się na tyle mocno w 
Twojej podświadomości, aż w 
końcu płynnie przeistoczą się w 
Twoją naturalną rzeczywistość. 

Zrób miejsce dla nowej osoby w 
Twoim życiu, zarówno w 
wymiarze duchowym jak i 
fizycznym - w Twoim domu, a 
nawet w Twojej szafie. 

Zamanifestuj w ten sposób 
Wszechświatowi, że jesteś 
otwarty i gotowy na przyjęcie 
nowej osoby do swojego życia. 

Możesz wykonywać regularne 
medytacje nad różnymi cechami, 
które chciałbyś, by miał Twój 
wymarzony partner. Koncentracja 
na tych cechach sprawi, że 
przyciągniesz je do swojego 
życia. Pamiętaj przy tym jednak o 
jednej ważnej rzeczy. Nie szukaj 
w swoim partnerze czegoś, co 
sam powinieneś sobie dać. Na 
przykład kiedy sam nie kochasz 
siebie, nie oczekuj, że miłość 
partnera nadrobi w tym 
względzie wszystkie Twoje braki. 
Najpierw musisz sam prawdziwie 
pokochać siebie, byś potrafił 
otworzyć się na miłość drugiej 

osoby. W 
przeciwnym 
wypadku 
Twoje 
niezdrowe 
oczekiwania 
będą 
powodem 
konfliktów 
zamiast 
harmonii. 
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Zrób miejsce dla nowej osoby  
w Twoim życiu, zarówno w wymiarze 
duchowym jak i fizycznym - w Twoim 

domu, a nawet w Twojej szafie.
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Najpierw musisz nauczyć się być 
szczęśliwy sam ze sobą, by móc 
stworzyć szczęśliwy i harmonijny 
związek. 

Nie jesteś w stanie stworzyć 
harmonijnego związku, jeśli 

wcześniej nie uzdrowisz relacji 
z sobą samym i nie dostarczysz 

sobie wszystkich tych uczuć, 
których potrzebujesz. 

Dlatego pamiętaj, by nie szukać 
w swoim partnerze wybawienia 
od swoich problemów czy 

emocji. Takie zachowanie rodzi 
tylko nieporozumienia, presje i 
oczekiwania, a w końcu pretensje 
i niepotrzebne żale. 

Twoje szczęście, spokój  
i spełnienie są niezależne  

od nikogo i od niczego  
i w myśl tej zasady powinieneś 
budować swój nowy związek. 

A jeśli chcesz by ukochana osoba 
przejawiała pewne określone 
cechy, najpierw upewnij się, czy 
aby na pewno przejawiasz je 
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sam. Nie możesz przecież 
wymagać od drugiego człowieka 
by był wobec Ciebie czuły, dobry, 
czy szczery, skoro sam taki nie 
potrafisz być. 

Naucz się dawać drugiej osobie 
wszystko to, czego sam chcesz 
doświadczać i czym chcesz być 
obdarzany. 

Bo miłość i związek to dzielenie 
się tym, co masz w sobie 
najlepszego. To wzajemne 
obdarzanie się miłością, radością 
oraz wsparciem i cieszenie się 
tym.  

Prawdziwa miłość nie ma nic 
wspólnego z oczekiwaniami czy 
wymaganiami. 

Nie zastanawiaj się gdzie, jak i 
kiedy znajdziesz swojego 
idealnego partnera. Zaufaj 
Wszechświatowi i doskonałemu 
prowadzeniu, a idealny dla 
Ciebie partner pojawi się na 
Twojej drodze w najlepszym dla 
Ciebie momencie. 

A kiedy już będziesz miał przy 
sobie taką osobę, pamiętaj że o 
każdy związek warto dbać. 
Dlatego obdarzaj ukochaną 
osobę tym co najlepsze, 
nieustannie otaczaj ją 
szacunkiem i miłością, a także 
sam bądź otwarty na 

przyjmowanie 
tego, co 
najlepsze od 
niej. 

Nigdy nie 
próbuj 
manipulować 
drugą osobą 
dla własnych 
korzyści i nie 
próbuj jej 
zmieniać. 

Zamiast tego kochaj, akceptuj i 
pozwalaj jej być taką jaką chce 
być. To jest oznaka prawdziwej 
miłości. Nie ograniczaj jej  
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Miłość i związek to dzielenie się  
tym, co masz w sobie najlepszego.  

To wzajemne obdarzanie się  
miłością, radością oraz wsparciem  

i cieszenie się nimi.
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wolności, tak samo jak nie 
chcesz, by ktokolwiek ograniczał 
Twoją wolność. 

Pamiętaj, że Twój partner jest 
Twoim zwierciadłem, 
reprezentacją Wszechświata, 
który zawsze jest odbiciem 
Ciebie samego i doskonale 
pokazuje Ci wszystko, co masz 
jeszcze w sobie do uzdrowienia. 
Doceń to i bądź za to wdzięczny. 

A jeśli zdarzy się tak, że chciałbyś 
bezkonfliktowo zakończyć jakiś 
związek, wystarczy, że wykonasz 
bardzo prostą modlitwę. Poproś 
w stanie głębokiej medytacji i 
relaksu, by osoba z którą jesteś, 
zakochała się w kimś innym i 
sama zechciała odejść.  

Jeśli modlitwa ta będzie w 
zgodzie z najwyższym dobrem 
Twoim i tej osoby, to tak właśnie 
się stanie i Wasz związek 
zakończy się w naturalny, 
spokojny i bezbolesny dla obu 
stron sposób. 

A oto kilka Afirmacji 
wspierających 
proces przyciągania 
do swojego życia 
Idealnego Partnera: 
Już dziś otwieram się  
na idealny dla mnie 
związek. 

Ja w pełni zasługuję  
na idealnego dla mnie 
partnera i doskonały 
związek przepełniony 
miłością, życzliwością  
i wzajemnym szacunkiem. 

Już teraz uwalniam się  
od wszystkich błędnych, 
negatywnych wyobrażeń 
dotyczących związków. 

Już teraz przebaczam 
wszystko, wszystkim 
moim dotychczasowym 
partnerom. 

Dziękuję za doskonały 
związek i idealnego  
dla mnie partnera. 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Ćwiczenie 1 
Znajdź przyjemne i spokojne 
miejsce. Zapal świeczkę i jeśli 
masz ochotę kadzidełko. Włącz 
odprężającą muzykę. Połóż się na 
plecach i zrelaksuj. Weź 5 
głębokich oddechów.  

Do tego ćwiczeni koniecznie 
wejdź w głęboki relaks. Możesz 
to zrobić rozluźniając po kolei 
wszystkie części ciała. Oczy miej 
wtedy zamknięte i oddychaj 
głęboko. Wyobrażaj sobie, że 
każda rozluźniana część Twojego 
ciała wypełnia się czystą świetlistą 
energią przyjemności i radości. 
Oto kolejność rozluźniania części 
ciała: 

Rozluźnij teraz stopy,  
Rozluźnij łydki, 
Rozluźnij uda, 
Rozluźnij podbrzusze i 
pośladki, 
Rozluźnij brzuch, 
Rozluźnij klatkę piersiową, 
Rozluźnij barki i ramiona, 
Rozluźnij przedramiona, 

Rozluźnij dłonie i palce u rąk, 
Rozluźnij plecy, 
Rozluźnij szyję i kark, 
Rozluźnij żuchwę, 
Rozluźnij mięśnie twarzy, 
Rozluźnij mięśnie oczu, 
Rozluźnij czoło, 
I rozluźnij wszystkie 
pozostałe mięśnie. 

Oczy są zamknięte. 
Wyobraź sobie, że jesteś tak 
szczęśliwy, jak zawsze 
marzyłeś. 
Wyobraź sobie, że jesteś 
bogatą, radosną, pełną 
miłości, spokoju i harmonii 
osobą. 
Zobacz, jak przyjemnie Ci się 
żyje. Masz już wszystko. 
Masz wszystko, za czym 
biegałeś, o co się starałeś. 
Jesteś bogatą osobą. 
Jesteś szczęśliwą istotą. 
Zobacz jak żyjesz, zobacz 
jacy ludzie Cię otaczają. 
Zobacz co robisz. Zobacz 
czym się zajmujesz. 
Zobacz, co jest Twoją 
największą radością. 
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Już nic nie musisz. Zobacz, 
co wtedy uwielbiasz robić.  
Zobacz jak przejawiasz w 
świecie swoją radość i 
przyjemność. 
Może uczysz tego ludzi? 
Może robisz coś innego? 

Pozwól by przyszły do Ciebie 
najwspanialsze pomysły na 
to, czym się zajmujesz jako 
osoba szczęśliwa i otoczona 
wszelką obfitością.  

To co najpiękniejszego 
przyjdzie Ci do głowy jest 
zgodne właśnie z Twoją 
PRACĄ ŻYCIA. 

W tym miejscu ćwiczenie się 
kończy. Możesz powoli otworzyć 
oczy. Zapamiętaj i zapisz 
wszystkie wspaniałe pomysły na 
PRACĘ ŻYCIA, jakie do Ciebie 
przyszły w trakcie jego 
wykonywania. 
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Ćwiczenie 2 
To ćwiczenie grupowe. Możesz 
nim urozmaicić jakieś spotkanie 
towarzyskie lub wykonać w 
gronie przyjaciół. Oprócz dobrej 
zabawy i poznawania siebie, 
wielu z Was przyniesie ono realne 
korzyści. 

Każda osoba w grupie dostaje 
kartkę i coś do pisania. Na tych 
kartkach wszyscy zupełnie 
anonimowo piszą, w jakiej pracy 
siebie nawzajem widzą, do czego 
poszczególne osoby nadają się 
najbardziej i w czym ich zdaniem 
są świetne. Nie ma żadnych 
sztywnych ograniczeń formy, ani 
treści. 

Każdy ma swoją osobistą kartkę. 
Może opisać ja swoim imieniem. 
Każdy podchodzi do każdego, 
wymieniają się swoimi arkuszami 
i piszą nawzajem, co dobrego w 
sobie widzą. Następnie zwracają 
sobie swoje kartki. I tak dalej, aż 
każda osoba spotka się z 
wszystkimi pozostałymi. 

Nie czytaj przed zakończeniem 
ćwiczenia tego, co masz  

napisane na swojej kartce. 
Zróbcie to po kolei w grupie i na 
głos po jego zakończeniu. To 
wielka przyjemność i świetna 
zabawa, a dla niektórych 
uzdrawiające doświadczenie - 
przeczytać na głos przed innymi 
tyle dobrych słów na swój temat. 

Wyniki tego ćwiczenia zwykle są 
zaskakujące. Często pojawiają się 
pomysły, na jakie dana osoba 
sama by nie wpadła. Bardzo 
często te wskazówki odkrywają i 
pokazują komuś coraz wyraźniej 
idealną dla niego PRACĘ ŻYCIA i 
są kolejnym krokiem w jej 
kierunku. 

Zwykle z zewnątrz  
widać lepiej.  

To niezwykle korzystne i 
odświeżające ćwiczenie, 
ponieważ sami patrzymy na 
siebie poprzez własne filtry w 
umyśle. Widzimy siebie ze 
swojego często błędnego i 
ograniczonego punktu widzenia. 
Świat zewnętrzny natomiast 
zauważa więcej. Przekonaj się 
sam! 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Magia
Bez wątpienia jesteśmy połączeni z całym 

Wszechświatem. Magia i Wróżby to fascynująca 
wiedza, poprzez którą Wszechświat komunikuje się z 

nami w subtelny, lecz sugestywny sposób. W tym 
dziale znajdziesz same pozytywne i inspirujące treści. 

Strach jest przeciwieństwem Miłości, dlatego my 
piszemy tylko o tym, co buduje i wzmacnia. Właśnie to 

mieści się w naszej filozofii, którą chcemy się z Tobą 
dzielić i Ciebie obdarzać.
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     Wodnik 

To dla Ciebie korzystny czas. 
Zachowaj niezbędną 
równowagę wewnętrzną, umiar 
i opanowanie, szczególnie w 
sprawach rodzinnych. 
Przebywanie z bliskimi ludźmi 
jeszcze bardziej wzmocni Twój 
dobry nastrój. To także 
doskonały czas na poszerzanie 
horyzontów. Może jakaś 
fascynująca podróż, nowe 
hobby lub nuta romantyzmu w 
codziennym życiu? To 
dodatkowo Cię ożywi i 
odświeży Twoją energię. 

       Ryby 

Twoja dusza pragnie kontaktu z 
ludźmi. Otaczaj się osobami, 
przy których dobrze się czujesz 
i wzmacniaj bliskie relacje. 
Zadbaj także o siebie. Spójrz 
na ważne dla Ciebie sprawy w 
nowy sposób i uwolnij się od 
tego, co Cię smuci lub męczy. 
Już teraz możesz żyć pełnią 
życia i czerpać z niego to, co 
najlepsze. To tylko Twój wybór, 
bez względu na okoliczności 
zewnętrzne. 
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Poznaj pozytywne wskazówki i inspiracje dla siebie 
oraz Twoich bliskich na zbliżający się miesiąc.
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      Baran 

Wyzwól się z dawnych 
stereotypów, które już Ci nie 
służą i zacznij działać w nowy 
sposób. Twoja natura to 
wolność i swoboda. 
Potrzebujesz ich, by w pełni 
cieszyć się życiem i nie tracić 
energii. Masz wokół siebie 
mnóstwo możliwości. Wybieraj 
mądrze. Ktoś życzliwy okaże Ci 
swoją pomoc, a Twoja 
wdzięczność będzie dla niego 
wspaniałą nagrodą. 

        Byk 

Jesteś teraz bardzo blisko 
najlepszej wersji samego 
siebie. Z pewnością to 
odczuwasz i dobrze Ci z tym. 
Delektuj się tym spokojem, 
harmonią i rozluźnieniem. 
Wyjdź gdzieś ze znajomymi. 
Daj się gdzieś zaprosić. Dobrze 
Ci to zrobi. I pamiętaj, by nie 
ulegać iluzji, że inni mają lepiej. 
To świetny czas na podróż. 
Istnieje też możliwość 
pojawienia się okazji, by 
dobrze zarobić. 
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   Bliźnięta 

To czas uroczystych spotkań 
rodzinnych i zmian w sferze 
prywatnej. Pamiętaj, by 
zachować zdrowy rozsądek i 
nie dać się przytłoczyć. Kiedy 
tylko poczujesz wewnętrzną 
presję, zatrzymaj się i weź kilka 
głębokich oddechów. Spokój i 
umiar to najlepsi doradcy. 
Mądrze prowadź konwersacje i 
gdy trzeba unikaj drażliwych 
tematów. 

         Rak 

Nie rywalizuj z innymi. Pozwól 
im myśleć tak jak chcą myśleć. 
Każdy ma prawo do własnej 
prawdy. I nie znaczy to, że 
jedna opinia jest lepsza od 
drugiej. Uszanuj to. Zafunduj 
sobie małe domowe spa i 
wycisz się. Chwilowe wycofanie 
z życia towarzyskiego dobrze 
Ci zrobi. Zregenerujesz się i 
złapiesz zdrowy dystans. Bądź 
uważny w sprawach 
finansowych. 
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      Lew 

To intensywny i niezwykle 
przyjemny czas. Możliwe, że 
otrzymasz bardzo korzystną 
propozycję. Ciesz się życiem. 
Przejawiaj swoje talenty, otaczaj 
się pozytywnymi ludźmi, którzy 
Cię wspierają, próbuj nowych 
rzeczy i dbaj o siebie. Kiedy 
trzeba, nie wahaj się zasięgnąć 
porady od kogoś, kogo cenisz. 
Odrzuć to co zbędne i 
przeznaczaj swój czas tylko na 
to, co prawdziwie Ci służy. 
Dość stagnacji. Nabierasz 
wiatru w żagle. 

      Panna 

W najbliższym czasie zadbaj o 
ciało i kondycję fizyczną. Jesteś 
teraz bardzo silny psychicznie i 
wiele przychodzi Ci z łatwością. 
Pamiętaj, że prawdą zawsze 
wygrywasz. Uważaj na uczucia 
innych. W Twoim związku 
przyda Ci się nieco więcej 
cierpliwości, tolerancji, dobrej 
woli i zrozumienia. 
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    Waga 

Zaplanuj wyjątkowy 
wypoczynek. Twoje finanse 
pozwolą Ci nawet na odrobinę 
ekstrawagancji. W chwilach 
zwątpienia, czy słabości, 
pamiętaj, że masz grono 
oddanych przyjaciół, na 
których zawsze możesz liczyć i 
którzy okażą Ci potrzebne 
wsparcie. Wykorzystuj swoje 
świetne pomysły. Po prostu 
pozwól sobie czuć się dobrze 
bez względu na wszystko. 

    Skorpion 

Postępuj tak, by i Tobie i innym 
było dobrze. Odrobina taktu i 
delikatności, spokoju i 
zrozumienia może zdziałać 
cuda w kontaktach z innymi. 
Odłóż na bok obawy 
zawodowe. Wszystko jest w 
porządku. Korzystaj z lata. Bądź 
aktywny i rób to, na co zwykle 
brakuje Ci czasu. Może coś 
nowego i ekscytującego? Masz 
w swoim zasięgu mnóstwo 
ciekawych możliwości, tylko je 
dostrzeż. 
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   Strzelec 

Pewne sprawy, które ciągnęły 
się tygodniami zmierzają do 
pomyślnego finału. Nie ulegaj 
zbytnio wahaniom nastroju. 
Zachowaj spokój, takt i szanuj 
poglądy innych. Skup się na 
tym, co naprawdę ważne. Nie 
pozwól, by rozpraszały Cię 
nieistotne drobiazgi. Umiar w 
jedzeniu i aktywnościach 
dobrze Ci zrobi. Oczyścisz 
umysł i zyskasz klarowniejszy 
obraz obecnej sytuacji. 

 Koziorożec 

Postaw na więcej akceptacji i 
tolerancji wobec innych oraz 
ich odmienności. Kiedy inni 
czują się z Tobą dobrze, tylko 
na tym zyskujesz. Wsłuchaj się 
w siebie i zaplanuj czas 
odpoczynku oraz regeneracji 
bez względu na to, czy możesz 
pozwolić sobie na urlop, czy 
nie. Nikt nie zadba o Ciebie 
lepiej, niż Ty sam. Bądź 
optymistą i śmiało patrz w 
przyszłość. 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Jeśli nie wiesz jaka jest 
Twoja Numerologiczna Cyfra 
Urodzenia, wystarczy, że 
dodasz do siebie wszystkie 
cyfry składające się na pełną 
datę Twojego urodzenia. Na 
przykład dla osób 
urodzonych 18 czerwca 
1973 roku wykonuje się 
działanie: 

1 + 8 + 6 + 1 + 9 + 7 + 3 = 35  

Otrzymany wynik zredukuj do 
jednej cyfry w następujący 
sposób: 3 + 5 = 8 

Osoba urodzona tego dnia to 
Numerologiczna Ósemka. 

Teraz już z łatwością możesz 
sprawdzić w jaki sposób siła liczb 
określa Twoje (lub bliskich Ci 
osób) naturalne cechy, talenty, 
zdolności i wrodzone 
predyspozycje w różnych sferach 
życia. 

Numerologiczna 
Ósemka i jej 
osobowość 
Osoby o wibracji 
numerologicznej Ósemki 
charakteryzują się dużą odwagą i 
siłą charakteru. Często piastują 
wysokie stanowiska, sprawują 
władzę, cieszą się sławą i 
popularnością. Cenią sobie życie 
w luksusie. 

Są przy tym pewne siebie i 
świadome własnych możliwości. 
Raczej nie miewają kompleksów. 
Wiedzą, że to co w życiu 
osiągnęły zawdzięczają sobie. 
Wyróżnia je duże opanowanie 
oraz odporność zarówno 
fizyczna, jak i psychiczna. Nie 
znoszą za to krytyki. 

Ósemki zdecydowanie należą do 
osób kochających życie i 
celebrujących je. Są dynamiczne i 
żywiołowe. Dostrzegają wokół 
siebie mnóstwo możliwości i nie 
ma dla nich rzeczy niemożliwych. 
To co je napędza, to chęć 
pomagania i wspierania innych, 
również na szeroką skalę. 
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Ósemki biorą życie w swoje ręce. 
To kreatorzy i twórcy 
rzeczywistości, w pełni świadomi 
własnej mocy. Osiąganie 
sukcesów jest dla nich naturalne.  

Wytrwale i ambitnie dążą do 
wyznaczonych celów, a porażki 
kompletnie ich nie demotywują, 
wręcz przeciwnie - zachęcają do 
podejmowania kolejnych działań. 
Przeszkody i problemy dla nich 
nie istnieją. To tylko kolejne 
sprawy i zadania do wykonania. 

Kiedy trzeba Ósemki potrafią 
zachować zimną krew. To ludzie 
czynu, nie pozwalający na to,  

by chwilowe emocje miały wpływ 
na ich decyzje. Są zorganizowani 
i zawsze działają według 
określonego planu.  

Ósemki to 
praktyczni 
realiści. 
Obiektywnie 
oceniają każdą 
sytuację. Nie 
oszukują ani 
siebie, ani 
innych. 
Uważają, że 
wysiłek się 
opłaca.  

Nie akceptują 
słabości, ani u siebie, ani u 
innych, co może okazać się 
problematycznie w przypadku 
osób bardziej delikatnych i mniej 
zdeterminowanych, niż Ósemka. 
Nie każdy przecież ma tyle siły i 
energii, co ona. 

To urodzeni przywódcy, którzy 
swoją charyzmą z łatwością 
zjednują sobie ludzi. To osoby 
wpływowe i podziwiane. Są przy 
tym dobrymi mówcami.  

�60

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ósemki biorą życie w swoje ręce.  
To kreatorzy i twórcy rzeczywistości,  

w pełni świadomi własnej mocy. 
Osiąganie sukcesów jest  

dla nich naturalne.

https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/
https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/


Z pozoru Ósemka może 
wydawać się nieco zarozumiała, 
ale tak naprawdę ona tylko 
bardzo wierzy w siebie i swoje 
przekonania. 

Numerologiczna 
Ósemka i jej 
relacje z ludźmi 

Numerologiczna Ósemka ma 
wokół siebie wielu ludzi. Jako 
przyjaciel jest oddana i 
wspierająca. Chętnie doradzi i 
pomoże w potrzebie.  

Czuje radość z niesienia pomocy 
osobom mniej zaradnym i 
zdecydowanym, niż ona sama. W 
gronie znajomych szybko staje 
się autorytetem.  
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To wielkoduszny dobroczyńca, 
dla bliskich gotowy nawet do 
poświęceń. 

Zdarza jej się wdawać w konflikty 
z ludźmi z powodu tego, że tylko 
swoje racje uważa za słuszne. 
Warto by czasem trochę 
odpuściła, poszła na kompromis i 
przestała wszystko i wszystkich 
kontrolować.  

Inni też mają swoją własną 
intuicję oraz mądrość, którym 
mogą bezpiecznie zaufać. Z kolei 
dla nieprzyjaciół Ósemka potrafi 
być zimna i bezwzględna. 

Numerologiczna 
Ósemka i miłość 
Ósemka przyciąga płeć 
przeciwną swoją wewnętrzną siłą. 
W związku potrzebuje miłości, 
zaufania, czułości, lojalności, a 
także pasji i namiętności.  

Jest wymagająca i najlepiej 
odnajdzie się przy partnerze jak 
ona sama, ambitnym i 
realizującym się w życiu.  

Numerologiczna Ósemka 
szczerze i oddanie kocha, ale 
zraniona z trudnością wybacza. 

Potrafi być zazdrosna i zaborcza. 
Chciałaby dominować w związku, 
choć lepiej dla jej relacji będzie, 
jeśli Ósemka rozwinie w sobie 
nieco więcej tolerancji i 
wyrozumiałości.  

Nie mniej jednak decydując się 
na związek z tą wibracją trzeba 
liczyć się z faktem, że czasem 
trzeba będzie pójść na 
ustępstwa. Warto też znaleźć 
sobie ciekawe rozrywki na własną 
rękę.  

Ósemka dużo pracuje, dlatego 
jej partner spędzi niejeden 
wieczór w pojedynkę. 

Numerologiczna 
Ósemka i jej 
życie zawodowe 
Numerologiczne Ósemki to 
sumienni i zdyscyplinowani tytani 
pracy. Są wyjątkowo odporni na 
stres oraz twórczy.  
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Warto jednak by od czasu do 
czasu przypominali sobie, że 
choć sukces jest ważny, to nie 
osiągany za wszelką cenę. 

To doskonali lekarze, 
prawnicy, 
sędziowie, politycy, 
ekonomiści, 
policjanci - 
koniecznie na 
wysokich 
szczeblach. Ósemka 
to także urodzony 
biznesmen stojący 
na czele własnej 
firmy.  

To nie lubiący się 
podporządkowywać lider, 
dlatego nie sprawdzi się w pracy 
zespołowej. Co najwyżej może 
zespołowi wydawać polecenia i 
kierować nim. 

Jako przywódca i kierownik jest 
wszechstronnie utalentowany. Na 
pewno wkłada w realizowany 
projekt całego siebie i intuicyjnie 
potrafi skompletować sobie 
świetny zespół do pracy. Dba o 
swoich ludzi, słucha ich i czuje się 
za nich odpowiedzialny.  

W każdym widzi potencjał i 
potrafi skutecznie motywować. W 
zamian za to wymaga 
zaangażowania, wytężonej pracy, 
mobilizacji oraz posłuszeństwa. 

Numerologiczna 
Ósemka  
i pieniądze 
Numerologiczna Ósemka jak 
mało kto potrafi zarządzać 
pieniędzmi i ma nosa do 
interesów. Nie onieśmielają jej 
bajońskie sumy, którymi obraca. 
Jest przyzwyczajona do życia w 
luksusie. Co ważne nie jest skąpa 
i chętnie dzieli się swoim 
bogactwem z innymi. 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W naszym obecnym życiu 
niezwykle ważną rolę odgrywa 
nie tylko nasza karma 
stworzona na przestrzeni wielu 
wcieleń, ale także 
nasze relacje i 
związki z innymi 
ludźmi 
pochodzące z 
dawnych czasów. 

Zdarza się, że pewne 
niedokończone 
relacje z 
poprzednich 
wcieleń ciągną się za 
nami przez wiele lat. 

Być może Cię zaskoczę, ale jest 
bardzo prawdopodobne, że 
niektóre spośród bliskich Ci osób 
z tego życia – Twoja najbliższa 
rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy i wreszcie 
partnerzy życiowi, to osoby, które 
spotkałeś już wcześniej i które 
odgrywały również bardzo ważną 
rolę w Twoich poprzednich 
wcieleniach. 

Jeśli te relacje są dokończone i 
uzdrowione to wszystko w 
porządku. W towarzystwie takich 
osób czujesz się wówczas dobrze 
i harmonijnie.  

Inaczej jest, kiedy ciągną się za 
Tobą jakieś relacje, które wciąż 
wymagają uzdrowienia.  

Mogą to być relacje typu 
„mistrz i uczeń”, „kat i ofiara”  

i wiele innych. 

Jeśli masz do czynienia z taką 
niedokończoną relacją, 
niezależnie od tego w jakiej roli w 
niej występujesz, to nie czujesz 
się w niej dobrze i swobodnie.  

�65

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jeśli masz z kimś czyste  
relacje karmiczne, to czujesz  
się w towarzystwie tej osoby  

dobrze i harmonijnie.

https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/
https://dlacialaiduszy.pl/darmowa-prenumerata/


Dzieje się tak dlatego, że intencje 
tworzące tę relację nie są czyste i 
oparte na miłości, tylko na jakiejś 
formie uzależnienia.  

W takiej sytuacji nadal 
odgrywane są określone role z 
poprzednich wcieleń, a 
uczestniczące w niej osoby, 
często nie wiedząc dlaczego, po 
prostu są nieszczęśliwe i cierpią, 
a jednocześnie nie potrafią 
zakończyć lub uzdrowić tej relacji. 

Wiadomo, rodziny nie da się 
zmienić. Sprawa zupełnie inaczej 
wygląda w przypadku związków 
partnerskich, zwłaszcza jeśli 
dopiero 
zastanawiasz 
się czy wejść z 
kimś w 
poważniejszą 
relację. Jeśli 
jesteś w takiej 
sytuacji i masz 
wątpliwości, 
warto rozważyć 
czy na Twoją 
relację z daną 
osobą nie 
wpływają jakieś 
obciążenia 

karmiczne, czyli niedokończone, 
nieuzdrowione relacje z 
przeszłości.  

Oczywiście karmiczną czystość 
związku można określać nie tylko 
w relacji z partnerem życiowym, 
ale także z każdą inną osobą, na 
przykład z matką, ojcem, 
dzieckiem itd. 

Uzdrowienie niedokończonej 
relacji karmicznej zwykle polega 
na głębokim zrozumieniu swoich 
intencji, przekonań i wyobrażeń z 
ówczesnego czasu oraz na 
głębokim zrozumieniu intencji, 
przekonań i wyobrażeń tej 
drugiej osoby z tamtego okresu.  
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Zrozumienie uwalnia od 
obwiniania oraz innych 
nieprzyjemnych emocji, przynosi 
ulgę i upragniony spokój. 

Po takim uzdrowieniu relacji od 
razu czujesz się przy tej osobie 

całkowicie lekko i swobodnie. 
Znikają wcześniejsze napięcia i 
emocje. Bardzo często zdarza się, 
że po jakimś czasie relacja taka w 
naturalny sposób kończy się i 
wygasa, a osoba znika z naszego 
obecnego życia.  
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Widać, najważniejsze zadanie 
jakie miała ta znajomość do 
wypełnienia zostało wykonane. 

Na koniec jeszcze jedna ważna 
wskazówka. Nie każda osoba, w 
relacji z którą pojawiają się u 
Ciebie negatywne emocje, 
musiała koniecznie być związana 
z Tobą w poprzednich 
wcieleniach.  

W zasadzie mogłeś wcześniej w 
ogóle jej nie znać, a emocje które 
się w Tobie pojawiają wywołane 
są podobieństwem tej relacji do 
jakiejś innej niedokończonej 
relacji, którą przeżyłeś w jednym 
z poprzednich żyć. 

Jak się tak zastanowić, to 
mechanizm ten jest niezwykle 
korzystny, ponieważ pomaga 
nam dużo szybciej uwolnić coś, 
co wymaga uzdrowienia i 
pochodzi z naszej przeszłości.  

Wszechświat zawsze 
wspiera nas w tym,  

co dobre,  

dlatego  
w naszym otoczeniu 

spontanicznie 
pojawiają się osoby, 

które wywołują w nas 
pewne emocje, 

przypominając coś,  
co ciągle jest do 

uzdrowienia. 
I wcale niekoniecznie muszą to 
być osoby, które były z nami w 
jakikolwiek sposób związane w 
poprzednich wcieleniach. 

Dzięki temu mechanizmowi nie 
musimy spotkać w swoim 
obecnym życiu dokładnie tych 
osób, z którymi kiedyś byliśmy 
związani, by oczyścić i dokończyć 
wcześniejsze relacje z nimi.  

Wystarczy, że w naszym 
otoczeniu pojawi się ktoś, kto 
wywoła w nas emocje i pamięć 
powiązaną z jednym z tamtych 
związków. W takim przypadku 
uzdrowienie i oczyszczenie 
przeszłej relacji jest równie 
skuteczne i wykonane w stu 
procentach. 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