ŚW. HILDEGARDA 1098-1179
– ŚREDNIOWIECZNA ŚWIĘTA NA WSPÓŁCZESNY CZAS

Św. Hildegardę najlepiej
poznać stosując jej
wskazania życiowe
i żywieniowe.

Wiola Urbańska
W okresie letnim obfitym w świeże zioła
warto skorzystać z tego bogactwa by
wspomóc procesy lecznicze organizmu.
Proponuję znakomity, ogólnie dostępny
krwawnik. Tak św. Hildegarda pisze o nim:
„...jest ciepły i suchy i ma szczególne moce
leczące rany. Jeśli człowiek skaleczy się (…),
niech obmyje ranę winem, położy na niej
szmatkę i przymocuje lekko przegotowany w
wodzie i dobrze odsączony krwawnik.
Wówczas zioło oczyści ranę ze zgnilizny i
czerni, tzn. wrzodu. I wyleczy ranę. I niech
robi to tak często, jak długo jest to
konieczne.”
Do przemywania ran używamy czystego wina
gronowego. Następnie kładziemy wyjało-

wiony kompres w postaci kawałkalnianej tkaniny (len ma właściwości leczące skórę).
Krwawnik gotujemy 2-3 min w wodzie, którą
odciskamy i samo zioło kładziemy na
opatrunek. Kiedy rana się zrośnie krwawnik
kładziemy bezpośrednio na ranę – szybciej
się zasklepi.
Krwawnik można spożywać w postaci
herbatek, by goić rany wewnątrz organizmu,
przed i po operacjach, w trakcie stosowania
chemii. Można zrobić go w winie gotując
podobnie jak w wodzie 2-3 min i wypijać
ciepły wywar po odcedzeniu krwawnika.
Pamiętajmy, by zioło zebrać z czystych
terenów, daleko od dróg użytkowych. Dobrze
jest zrobić zapas na czas zimowy.

WAGNERÓWKA

polub ekologicznego
rolnika na facebooku

Nasze gospodarstwo od 2004 roku może się
pochwalić
certyfikatem
gospodarstwa
ekologicznego. Należymy też do Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. W
2010 r. zdobyliśmy I miejsce w województwie
dolnośląskim w konkursie na najlepsze
gospodarstwo ekologiczne w kategorii
„ekologia
–
środowisko”.
Nasze
gospodarstwo otrzymało również liczne
nagrody w zmaganiach kulinarnych, m.in.
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki

Koncentrujemy się na sprzedaży świeżych owoców i warzyw. W sezonie letnim
nadwyżki owoców i warzyw są przetwarzane. Do przetworów stosowane są
dodatki dobrej jakości między innymi cukier trzcinowy (z certyfikatem
ekologicznym) octy winne lub owocowe. Dużą część przetworów stanowią
kiszonki i zakwasy (kiszone ogórki, pa�sony, cukinia, sałatki warzywne, żur
z mąki żytniej).

Regionów, Najlepszy Smak Dolnego Śląska i
w konkursie na najlepszą potrawę z dyni.
Pośród naszych produktów znajdziecie:
cukinię w chilli, pa�sony w chilli, pa�sony,
konfiturę
aroniowo-gruszkową,
żurek,
cukinię w zalewie octowej, powidła
śliwkowe, kapustę kiszoną z chrzanem,
pa�sony w zalewie octowej, sok z aronii i
pigwowca, cukinię kiszoną oraz sałatkę z
cukinii.

Wagnerówka to także miejsce spotkań.
Regularnie gości u nas dr Hubert Czerniak,
Jerzy Zięba, Janusz Nawolski, dr Jerzy
Jaśkowski czy Marta Dul. Już teraz
zapraszamy na dożynki, które odbędą się 30
sierpnia i Aroniadę w dniach 12-13 września.

Lubnów 10; 57-220 Ziębice
tel. 691 146 844

DobreKonopie.pl
DobreKonopie.pl to marka należąca do spółki General Hemp Marke�ng, zaangażowanej
w badania, rozwój, produkcję i sprzedaż produktów z konopi siewnych. Zajmuje się
sprzedażą produkowanej przez nich żywności oraz ekstraktów wytworzonych z tej
cudownej rośliny.
Polska marka DobreKonopie.pl przywraca
nie tylko polską tradycję uprawy konopi
siewnych, ale też pamięć o rodzimych
zwyczajach opartych na dobrej relacji
człowieka z naturą, nie rezygnując jednak z
nowoczesności. Filozofią marki jest chęć
czerpania z mądrości Natury z poszanowaniem dla Matki Ziemi, a jej misją
zagospodarowanie wszystkich części rośliny, zaczynając od nasiona, aż po słomę,
jednocześnie pokazując niesamowity
potencjał prozdrowotny i ochronny dla

człowieka oraz jego środowiska naturalnego. Konopie siewne (Cannabis sa�va L.) są
cenionym źródłem surowców dla celów
spożywczych, farmaceutycznych oraz dla
innych – niezliczonych gałęzi przemysłu.
Obserwacje i coraz to nowe badania
pokazują, że żywność wytwarzana z konopi
jest „pożywieniem idealnym”, wysokobiałkowym, bogatym w minerały, witaminy i
błonnik pokarmowy.

Znajdź nas
www

www.dobrekonopie.pl
www.gmhemp.pl

Pełnia Zdrowia

3[7]/2020
wydawca

15

s i e r p n i a
wystartowała
nasza nowa strona
internetowa. Serdecznie
z a p ra s z a m n a
www.pelniazdrowia.info

Targi Letni Uniwersytet Zdrowia, 1516 sierpnia 2020, MCK Katowice.
Miło mi Was przywitać wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jak i partnerami merytorycznymi:
Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii
Naturalnych, Pełnią Zdrowia, Holis�c, Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii na
Letnim Uniwersytecie Zdrowia.
Bogaty program wydarzenia, publikowany na
www.biolit.pl obejmuje istotne dla zdrowia
tematy: zdrowej kuchni, produktów dla zdrowia, historii zielarstwa i stosowania ziół, licznych warsztatów mentoringowych, treningów fitness life, yogi, pokazów bębniarzy,
gongów i mis tybetańskich.
Życzę wam abyście jak najczęściej doświadczali uczucia radości z życia w świadczeniu
dobra innym.

W dziale wydarzenia przedstawiamy
szerokie kalendarium imprez organizowanych przez nasze środowisko. W
galerii spotkacie zebrane przez nas fotorelacje z kilku ostatnich lat. Zamieściliśmy także wszystkie archiwalne
numery
naszej
Gazetki.
Przede
wszystkim udało się nam zebrać
wszystkich naszych partnerów w Pasażu
Handlowym Pełni Zdrowia. Często nas
pytacie, jakie produkty polecamy. Teraz
zgromadziliśmy je w jednym miejscu, a
oprócz tego wynegocjowaliśmy dla Was
Halina Jurkowska
rabat 5% na każdy produkt!
Bi o l i t E u ro p e organizator targów
KONTAKT
„Letni Uniwersytet
ryszard@rsadlon.pl
602 308 928
Zdrowia”.

Fragment wywiadu ze Zdzisławem Oszczędą
Zdzisław

Poniżej przedstawiam fragment wywiadu, który przeprowadziłem
Oszczęda
ze Zdzisławem Oszczędą, właścicielem marki Nantes. W pierwszej
części bardzo szeroko rozmawialiśmy o wodzie, o jej różnych rodzajach i
zastosowaniach. W drugiej części poruszyliśmy temat zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa, które Zdzisław złożył w prokuraturze w sprawie szczepienia niemowląt.
Całość dwuczęściowego wywiadu dostępna jest na YouTubowym kanale Pełni Zdrowia.
Zdzisław Oszczęda: Dlaczego cała południowa Polska umiera na miażdżycę a Górny Śląsk nie? W tych ujęciach wody, które są, jest woda
twarda, która nie przechodzi do krwi, tylko zamyka naczynia kapilarne. Miażdżyca to jest właśnie niedokrwienność. Statystycznie w
mapach umieralności widać, że Górny Śląsk nie umiera na miażdżycę, bo bierzecie wodę z Zalewu Goczałkowickiego i Wisły, czyli wody
miękkie i Śląsk w masie swojej nie umiera na miażdżycę... za to umiera na zawał serca, bo macie za mało minerałów w wodzie. Za mało –
źle, za dużo – źle. (...)
Zdzisław Oszczęda: Ludzie sami raportują. Dzieci autystyczne, które piją wodę plazmowaną wracają do żywych, ostatni mail sprzed dwóch
dni, pani dała dziecku wypić w ciągu dwóch miesięcy dwa pięciolitrowe opakowania wody i dziecko się uspokoiło, zaczęło normlanie
reagować.
Ryszard Sadłoń: To trzeba tutaj przypomnieć, że to nie jest woda do picia całodniowego.
Zdzisław Oszczęda: Tak, to chodzi o szklaneczkę dziennie. Jest to zwykła woda, ale przez tą dużą zawartość tlenu ma inne zastosowanie. Ta
woda przenika barierę krew-mózg. Jeżeli przenika barierę krew-mózg, to tlen w tej wodzie utlenia metale, czyli jeżeli dziecko jest
autystyczne, poszczepienne, kiedy blokują się receptory związane z aluminium, czy z jakimiś innymi metalami ciężkimi to woda je utlenia.
Nie jest w stanie przejść od razu bariery krew-mózg w drugą stronę, ale je utlenia, a tlenki są obojętne biologicznie. Tak samo jest przy
nowotworach, tak samo jest przy różnych chorobach metabolicznych. Woda przyspiesza pewne reakcje oczyszczające.

Obejrzyj całość wykładu na:
www.facebook.com/
dobrekonopiepolska
www.instagram.com/
dobrekonopie

www.youtube.com
Pełnia Zdrowia TV
KUP TANIEJ NA:
www.pelniazdrowia.info
519 066 659

Z a p ra s z a m y n a n a s z
Pasaż handlowy online
www.pelniazdrowia.info

Na każdy produkt z kodem "PZ1" minimum 5% rabat!

WROTYCZ

WARTO WIEDZIEĆ – zestawienie kilku elementów wpływających na nasze zdrowie opracowane przez

Artykuł to fragment książki Składa się ona z kilku elementów:
autorstwa Neo Jacka Safuty ✔zastosuj wrotycz, zioło należące do
„Mit chorób nieuleczalnych rodziny astrowatych, które występuje w całej
i wielki biznes”
Europie i na obszarach Azji o umiarkowanym
klimacie. Kuracja jest prosta: pij napar z
...Jeżeli masz w organizmie przerost jednej łyżeczki suszu, połowę rano na czczo i
pasożytów, wykorzystaj naturalne sposoby drugą połowę wieczorem, przez 10 dni, ale
pozbycia się tych nieproszonych gości. Ale nie dłużej, bo możesz sobie zaszkodzić. W
powtarzam, tylko wtedy kiedy masz jakieś celu wykonania naparu zalej szklanką
przekonujące objawy, badania i/lub gotującej się wody jedną łyżeczkę suszonych
obserwacje wskazujące na ich istnienie. kwiatów i zostaw na 15–30 minut pod
Musisz przy tym wiedzieć, że martwe przykryciem. Wrotycz niszczy większość
pasożyty będą się rozkładać i zatruwać pierwotniaków, obleńców, płazińców, owadorganizm. Wtedy, chwilowo, tak jak inne ów i roztoczy pasożytniczych, działa też
toksyny, będą przyczyniać się do tworzenia antybakteryjnie i antywirusowo oraz żółciowolnych rodników, które osłabiają układ pędnie. Dodatkowo zabezpieczy Cię na cały
odpornościowy. Dlatego podczas tego pro- sezon wakacyjny przed kleszczami,
cesu, który jest elementem szerzej pojmo- ✔pij sok z kiszonej kapusty lub sok z
wanego detoksu, musisz przyjmować anty- kiszonych buraków, wystarczy łyżka dziennie,
oksydanty, a przede wszystkim duże ilości ✔w kuchni nie żałuj przypraw takich jak:
witaminy C. Mimo tego zabezpieczenia, tak czosnek, cebula, kolendra, imbir, chrzan,
jak podczas każdego detoksu, mogą pojawić oregano, tymianek, ostra papryka (jeśli ją
się objawy reakcji Herxheimera. Pamiętaj lubisz i Ci nie szkodzi). Stosuj je oczywiście
też o tym, że preparat zwalczający pasożyty, przez cały rok, niezależnie od wyników
również ten naturalny, to trucizna, która badań. Nasi przodkowie nie mieli innych
szkodzi nie tylko pasożytom, ale i Tobie. sposobów na pasożyty,
Dlatego właśnie bez potrzeby nie należy się ✔od czasu do czasu, ale niezbyt często, jedz
odrobaczać. A jak już będziesz to robić, to niemoczone (wyjątkowo wtedy niepowykorzystaj metody naturalne, skuteczne i zbawione toksycznych lektyn), koniecznie
znane od wieków. W tym miejscu zapre- świeże pestki dyni (a więc i tak tylko w
zentuję Ci tradycyjną kurację, którą sam sezonie zbiorów). Przypomnij sobie, co pisałem
wypróbowałem.
na temat toksycznych lektyn, które częściowo

usuwamy przez moczenie pestek dyni albo
obieranie i pozbawianie pestek ogórków i
pomidorów. Od czasu do czasu te toksyny się
przydają. Zjedz na czczo dwie łyżki świeżych,
łuskanych, ale koniecznie niepozbawionych
wewnętrznych zielonkawych błonek i zmielonych nasion dyni. Po 2–3 godzinach zastosuj
środek przeczyszczający, np. olej rycynowy,
aby wydalić pasożyty. Możesz pestki dyni
wymieszać z 3 łyżkami marchewki i 2 łyżkami
oleju kokosowego rafinowanego. Podczas
stosowania tej metody nie możesz nic jeść.
Substancją czynną w pestkach jest kukurbitacyna, która występuje również w innych,
mniej znanych roślinach jak kolczurka
klapowana z rodziny dyniowatych (występuje też w Polsce).
Z pewnością nie zawsze opisane powyżej
metody odrobaczania są skuteczne, ale
większym problemem jest niepotrzebne
odrobaczanie…

Książkę można kupić na:
www.bio-chemik24.pl
www.mediasklep24.pl

BORELIOZA - cichy i podstępny
„kameleon” cz. 1
Obecnie ozonoterapia w połączeniu z
wlewami witaminy C i protokołami ziołowymi jest jednym z najskuteczniejszych znanych
sposobów eliminacji boleriozy
W ostatnich latach jest coraz bardziej
„modna” – coraz więcej o niej słyszymy, ale i
coraz częściej na nią chorujemy. To borelioza
– choroba wywoływana przez bakterie
Borrelia burgdorferi (najczęściej, bo
winowajcami mogą być i inne krętki z rodziny
Borrelia), zwykle przenoszona przez kleszcze.
W samych tylko Niemczech co roku chorobą
z Lyme, czyli właśnie boreliozą, zaraża się
nawet 100 000 osób. A choruje prawie
milion… Skala problemu, jeśli spojrzymy na
całą Europę, jest ogromna. Kłopot w tym, że
wielu z chorych nie wie, że jest zakażonych tą
bakterią.
Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, nie każdy
zauważy, że ma ukrytego gdzieś na skórze
kleszcza (lub nimfę, dużo mniejszą, młodszą
formę rozwojową kleszcza). Zanim go zobaczymy, ten zadowolony i napity naszą
krwią odpadnie. Po drugie, nawet jeśli go
zauważymy, nie zawsze wdrażamy odpowiednie leczenie. Wiedza o boreliozie jest
nawet wśród lekarzy ciągle zbyt mała, bo

borelioza jest podstępna. Przez długi czas
borelioza może nie dawać żadnych objawów.
Typowy rumień wędrujący występuje u 3050% osób zakażonych, a i on może pozostać
niezauważony – jedynie niekiedy towarzyszą
mu tzw. objawy grypo-podobne, takie jak
osłabienie, gorączka, ból głowy. Jeśli
organizm nie poradzi sobie z krętkami borelii,
postać wczesna choroby stanie się rozsiana.
Mogą to być objawy neurologiczne, takie jak:
bóle głowy, zmęczenie, senność (w skrajnych
przypadkach zapalenie opon mózgowych),
opadanie kącika ust, suchość oka, utrata
zdolności gwizdania, dmuchania, mrugania,
zamykania oka, marszczenia czoła (objawy
określane jako porażenie nerwu twarzowego); reumatologiczne - bóle stawów – stałe
lub okresowe, nierzadko z obrzękami stawów
(zapalenie stawów); kardiologiczne: osłabienie wydolności fizycznej, zasłabnięcia,

arytmie – zaburzenia pracy serca – tzw. bloki
przewodzenia
i
zapalenie
mięśnia
sercowego.
Z tych właśnie powodów borelioza jest
określana „przebiegłym kameleonem”.
Objawy na jakie skarżą się pacjenci są
łudząco podobne do objawów takich chorób
jak: reumatoidalne zapalenie stawów,
stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, fibromialgia, toczeń czy choroby
neurodegeneracyjne.
Mogą to być również problemy przypominające choroby psychiczne i to w całej
rozpiętości nasilenia, od niesamowicie
męczącego na dłuższą metę przewlekłego
zmęczenia, poprzez problemy z pamięcią, a
nawet pełnoobjawowa depresja.
Część druga na www.pelniazdrowia.info,
a także w kolejnym numerze Gazetki
www.instytutozonoterapii.pl
- Ozonoterapia
- Wlewy dożylne
- Terapie naturalne
- Fotostymulacja
- Medycyna mitochondrialna
- Dieta Ketogenna
tel. (22) 25 359 93; kom. 785 058 676
e-mail: salus@instytutozonoterapii.pl

Zespół Kliniki Medycyny Zintegrowanej „KawkaJe”
JONIZATOR Aquator:
Klinika Medycyny
Zintegrowanej „Kawkaje” ✔Zmienia pH wody na alkaliczne, dzięki
ul. Tuwima 13; 43-173 Łaziska Górne czemu przyczynia się w dużej mierze do
tel. 575 808 500 oraz 690 844 455
odkwaszenia nie tylko krwi, ale przede
www.kawkaje.pl
wszystkim naszych tkanek
✔Wytwarza aktywny wodór, który jest
najsilniejszym antyoksydantem na ziemi.
Emilia Kordek
Redukuje on nie tylko stres antyoksydacyjny,
Andrzej Kawka
OZONATOR KawkaJe
ale i zmniejsza ilość wolnych rodników
✔Neutralizuje w wodzie chlor i fluor
✔Woda taka ma w sobie więcej
✔Utlenia szkodliwe metale ciężkie
antyoksydantów niż świeżo wyciśnięty sok z
✔Usuwa z wody wszelakie wirusy, bakterie i warzyw i owoców
grzyby
✔Redukuje kwas mlekowy po wysiłku
✔Pozbywa się z wody również pozostałości fizycznym
środków ochrony roślin
✔Wytwarza srebro koloidalne, które ma
✔Neutralizuje także pestycydy, herbicydy, bardzo silne działanie antyseptyczne czyli
fungicydy i antybiotyki z warzyw, owoców czy usuwa z organizmów drobnoustroje
mięsa
✔Strukturyzuje wodę, dzięki czemu łatwiej
✔Dotlenia wodę
nawadnia nasze komórki

SUPLEMENTACJA
Aliness to marka innowacyjnych
suplementów diety dla osób aktywnych i
świadomie dbających o zdrową
suplementację. Eksperci marki Aliness
opracowali opatentowane formuły
preparatów zawierających naturalne związki
aktywne o wysokiej biodostępności, bez
chemicznych dodatków i zbędnych
wypełniaczy.
Suplementy marki Aliness są odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie rynku na
produkty z „czystą etykietą”.
ALINESS – Bo skład ma znaczenie !!!

Omułek zielonowargowy wsparcie dla Twoich stawów

długiej rozmowy telefonicznej, Pani prosiła mnie o
pomoc. Po wysłuchaniu jej historii, nie musiałam się
długo zastanawiać - zaproponowałam jej terapię
omułkiem zielonowargowym.
Po trzech miesiącach stosowania preparatu, Pani z
radością oznajmiła mi, że nie ma żadnych barier, przy
wykonywaniu codziennych czynności. Co więcej,
mogła wreszcie odstawić silne środki przeciwbólowe, stosowane w dużych dawkach. Po
półrocznej kuracji mąż z niedowierzaniem spoglądał
na żonę powracającą do jogi. Nasza znajomość
telefoniczna zacieśniała się i do dziś mamy ze sobą
kontakt.
Takich historii poznałam wiele, z różnych regionów
Polski. Schorzenia były różne, w różnym stopniu
nasilenia, ale rezultat zawsze ten sam. Po kuracji
ekstraktem z omułka zielonowargowego, u osób w
różnym wieku, następowała znaczna poprawa
ruchomości stawów, ustąpienie bólu i zmniejszenie
obrzęku, poprawa elastyczności, uzupełnienie płynu
maziowego.
Pamiętajmy, w naszym organizmie pracują łącznie aż
143 stawy. Myślę, że warto więc o nie zadbać.

Małgorzata Kołodziej

Wraz z upływem lat, człowiek często odczuwa
dolegliwości stawowe. Wówczas każdy ruch staje się
trudny i bolesny, a my sięgamy po silne leki
przeciwbólowe. Często zastanawiamy się jak można
w inny sposób przywrócić sprawność naszym
stawom, złagodzić stan zapalny, zlikwidować obrzęk
czy uśmierzyć ból. Często zadajemy sobie również
pytanie, co może być alternatywną dla silnych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dających
skutki uboczne. Otóż alternatywą okazał się ekstrakt
z nowozelandzkiego małża zwanego Omułkiem
zielonowargowym (Perna Canaliculus). Wysoka
zawartość trzech głównych składników oraz wiele
innych sprawia, że omułek zielonowargowy stał się
idealnym „pokarmem dla stawów”.
Naturalne glikozaminoglikany znajdujące się w
ekstrakcie stymulują odbudowę tkanki chrząstnej,
zapobiegając stanom zapalnym. Wiele dolegliwości
stawowych spowodowanych jest brakiem
glikozaminoglikanów, które wykazują zdolność
wiązania wody.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3,
uważanezadoskonałegodostawcęskładnikówodżyw-

czych, hamują stany zapalne i powodują
zmniejszenie obrzęków.
Kwas krzemowy zapewnia zdrową i sprężystą tkankę
łączną oraz chrząstkę stawową. Dodatkowo, ekstrakt
z omułka zawiera także: wapń, magnez, żelazo, cynk,
miedź, jod i selen. Wszystkie substancje aktywne
małża są naturalnymi składnikami odżywczymi
wspomagającymi zdrowie całego organizmu.
Zainteresowanie naukowców wzbudził preparat
lipidowy z omułka zielonowargowego. Badania
kliniczne wykazały efekty w reumatoidalnym
zapaleniu stawów (RZS) i w chorobach
zwyrodnieniowych stawów. Preparat przyniósł ulgę
68% pacjentów cierpiących na RZS. Jednocześnie nie
stwierdzono działań ubocznych i niepożądanych. Nie
poleca się stosowania środka w przypadku alergii na
skorupiaki.
Działanie przeciwzapalne preparatu z małża
zielonego jest porównywane z działaniem kwasu
acetylosalicylowego (ASS) lub ibuprofenu. Przy
regularnym zażywaniu preparatu, poprawia się
ruchomość stawów, ustępują stany zapalne i ból.
Preparaty stosowane są także w profilaktyce, np.
przez sportowców.
Około 5 lat temu, zadzwoniła do mnie Pani w
średnim wieku z okolic Szczecina. Poszukiwała
preparatu, który mógłby odmienić jej życie. Cierpiała
w tym czasie na reumatoidalne zapalenie stawów.
Ogromny ból, który towarzyszył jej każdego dnia, nie
pozwalał na wykonywanie najprostszych czynności.
Osoba, która do tej pory była sprawna, stosowała
jogę i fitness, opiekowała się swoim chorym mężem,
nagle sama potrzebowała pomocy. Podczas naszej
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