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Przed nami kolejna edycja Fes�walu Kultury Zdrowia – Pełnia
Zdrowia, której niemal cały merytoryczny program został
opracowany przez nasz zespół specjalistów z Kliniki Medycyny
Zintegrowanej KawkaJe.
Podczas tego wydarzenia nasi dietetycy poruszą temat
wpływu aktywności fizycznej na nasze zdrowie i samopoczucie
oraz opowiedzą o prozapalnych produktach żywnościowych.
Nasi naturoterapeuci z kolei omówią elementy konieczne do
utrzymania zdrowia oraz najczęściej popełniane przez
pacjentów błędy. Będą też porady praktyczne dotyczące
samodzielnego przygotowania octów, kiszonek i oksymeli. W celu opracowania
indywidualnych zaleceń żywieniowych, suplementacyjnych oraz dotyczących stylu życia
zapraszamy na wizytę w naszej Klinice Medycyny Zintegrowanej KawkaJe, która mieści się
w Łaziskach Górnych (pod Katowicami) przy ul. Tuwima 13. Szczegółowe informacje dotyczące
przebiegu wizyty oraz zakresu usług udzielane są przez nasze rejestratorki pod numerem
telefonu: 575-808-500 oraz opisane są na stronie www.kawkaje.pl

Klinika Medycyny
Zintegrowanej „Kawkaje”
ul. Tuwima 13; 43-173 Łaziska Górne
tel. 575 808 500 oraz 690 844 455
www.kawkaje.pl

ŚW. HILDEGARDA 1098-1179
– ŚREDNIOWIECZNA ŚWIĘTA NAWSPÓŁCZESNY CZAS
Wiola Urbańska

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

Piołun - u św. Hildegardy najważniejszy środek
przeciw wszelkiemu wyczerpaniu. „Gdy piołun jest
świeży, rozetrzyj go i wyciśnij sok przez ściereczkę.
Później lekko zagotuj wino z miodem, wlej do
niego sok, tak aby rzeczony sok w stosunku do
wina i miodu przebił się pod względem smaku.
Otrzymany napój pij zimny od maja do
październikach trzy dni na czczo. Stłumi on w tobie
ból nerek i melancholię, rozjaśni twoje oczy,
wzmocni serce, nie dopuści do osłabienia płuc,
rozgrzeje żołądek, oczyści trzewia i zapewni dobre
trawienie”. Cała jednostka funkcyjna wewnętrznych

dużych narządów jest lepiej ukrwiona poprzez
zawartość goryczki i olejków aromatycznych
w piołunie. Stymuluje ona cały układ odpor-
nościowy, ma właściwości przeciwzapalne. Jest
antydepresantem. Nie stosować u kobiet w ciąży.
Innym środkiem Hildegardy na bazie piołunu jest
olejek piołunowy (piołun+oliwa z oliwek). Znajduje
zastosowanie w bólach w piersiach, zapaleniu
oskrzeli, kaszlu, bólu w boku. Należy kilka kropli
wsmarować w klatkę piersiową i boki, szczególnie
na noc. Olejek ten może wywołać alergię, więc
trzeba zrobić próbę na skórze.

My ludzie pochodzimy z natury i to co uzdrawia nas
najskuteczniej to właśnie natura. Złączenie
z naturą pozwala na ciągłą obserwację procesów
zachodzących w niej i w nas. Ponieważ nie
jesteśmy od niej odcięci - jesteśmy jej częścią.

My w WEDZIE wierzymy, że wszystko jest ze sobą
połączone, a ciągła zmiana nieunikniona, ale
i uzdrawiająca.

Weda to wiedza, wiedza intuicyjna, intuicyjna
alchemia wynikająca z natury i prawa boskiego,
pochodząca z prastarego Źródła.

"Emanuj tym czego pragniesz."

Dla nas to właśnie Weda. Tworząc WEDĘ jesteśmy
częścią tego procesu i dzięki temu mamy nadzieję, że
tworzymy coś dobrego i niepowtarzalnego, poma-
gając ludziom odzyskać zdrowie i harmonię oraz
przysługując sięwszystkiemu co pochodzi od Boga.

Chcąc dawać ludziom to co najlepsze korzystamy
w potencjału natury. Z połączenia ziół i mikroorga-
nizmów powstała Nalewka Leśna. To ona
w doskonałej harmonii działa na rzecz Twojego
zdrowia na wszystkich poziomach - fizycznym,
psychicznymi duchowym.

Zaufaj naturze, a ona Cięuleczy.

W zależności od przeznaczenia Nalewki Leśne
składają się z różnych kompozycji ziołowych.
Nalewkę skomponujemy zgodnie z Twoją
indywidualną potrzebą. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

ul. Dworcowa 17; 44-171 Taciszów
tel. 533 777 808

e-mail: weda.ziola@gmail.com

WARSZTATYZIELARSKIEWPLENERZE -UPRAWAZIÓŁ,PRODUKCJA
DOMOWAOCTÓW, KISZONEK, NALEWEK, PROBIOTYKÓW IMAŚCI

polub ekologicznego
rolnika na facebooku

Znajdź nas
www.facebook.com/
warsztaty.w.plenerze

Kochani,
Żałuję, że nie mogę się z Wami spotkać

na Fes�walu w Chorzowie, w
tradycyjnej formule. Oddaję, jednak w
ramach świątecznego prezentu to co

przygotowaliśmy razem z ekipą
KawkaJe. Wszystkie wykłady Fes�walu

możecie zobaczyć bezpłatnie w
serwisie YouTube. Jest to też swoista

premiera kanału Pełnia Zdrowia TV, na
którym w najbliższym czasie będziemy

relacjonować naszą działalność.

Zapraszam, Ryszard Sadłoń

KONTAKT
ryszard@rsadlon.pl

602 308 928

Emilia Kordek i Andrzej Kawka

Festiwal
Kultury
Zdrowia

nagrywamy 27 marca 2021 w Chorzowie

Prelegenci: Łukasz Wojtarowicz, Agnieszka Kaszuba-Czana, Roksana Kawka,
Dominika Kalyta-Zymek, Przemysław Kasprzyszyn, Andrzej Kawka
Prowadzenie: Emilia Kordek i Ryszard Sadłoń

Organizator:

Partnerzy wydarzenia:

Partner merytoryczny:

PROGRAM EMISJI:
05.04.2021 - 20:00

06.04.2021 - 20:00

07.04.2021 - 20:00

08.04.2021 - 20:00

09.04.2021 - 20:00

10.04.2021 - 20:00

ŁukaszWojtarowicz–Wpływ aktywności fizycznej na nasze zdrowie
i samopoczucie

AgnieszkaKaszuba-Czana–Żywnościoweprodukty prozapalne

RoksanaKawka–„Octy, Kiszonki,Oksymele”–porady praktyczne

DominikaKalyta-Zymek–Neutralizowanieszkodliwejenergii– jakradzićsobiez
elektrosmogiem

PrzemysławKasprzyszyn–Najczęstsze błędy popełniane przez pacjentów

Andrzej Kawka– Elementy konieczne do utrzymania organizmu w
pełnym zdrowiu

Rabaty z kodem "PZ1"

Pełnia Zdrowia TV

Perły Księżniczki to efektywna
profilaktyka i błyskawiczna kuracja
wspierająca m.in. przy wydzielaniu

nieprzyjemnego specyficznego
zapachu, nadżerkach szyjki macicy,
zapaleniu pochwy, a także terapia
dla dolegliwości ginekologicznych

wywołanych infekcjami
grzybiczymi, jak też bakteryjnymi

zapaleniami pochwy.

Sprzedaż oraz więcej
informacji na temat

Pereł Księżniczki Fohow

Instytut Zdrowia iUrody
tel. 517 295 665

KlinikaKawkaje
tel. 575 808 500



Małgorzata Kołodziej

Sięgnij już dziś
po dar natury

KADZIDŁOWIEC INDYJSKI -
PONOWNE ODKRYCIE STAROŻYTNEGO
REMEDIUM

I WIELE INNYCH...

• PRODUKTY BIO

• ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA

• SUPLEMENTY DIETY

• AROMATERAPIA

32 2210 280
735 925 129

sklep internetowy

www.nomak.pl

Najbardziej znany gatunek tego drzewa Boswellia
sera�a pochodzi z Indii. Występuje też m.in.
w Pakistanie, Sudanie, Egipcie, Izraelu. Wytwarza
żywicę (olibanum), której właściwości znano już
w starożytności. Początkowo używano do wytwa-
rzania wonnych kadzideł, z czasem odkryto jej
działanie lecznicze, np. Egipcjanie stosowali do
gojenia ran, a w medycynie chińskiej i indyjskiej do
leczenia stanów zapalnych stawów i kręgosłupa.
Żywica kadzidłowca ma właściwości przeciw-
bólowe, immunomodulujące, uspokajające, prze-
ciwbakteryjne, wykrztuśne, antyproliferacyjne,
przeciwnowotworowe. Jest składnikiem wielu kos-
metyków. Ekstrakty z olibanum zawierają składniki

o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciw-
zapalnym, tzw. kwasy bosweliowe. Najbardziej
aktywny z nich jest kwas 3-acetylo-11-keto-beta -
bosweliozowy. Badania kliniczne wykazały, że
ekstrakt żywiczny pomaga w chorobie zwyrodnie-
niowej stawów, znacząco zmniejsza ból, sztywność
i poprawia mobilność. Zapobiega stanom zapal-
nym oraz zwyrodnieniowym mięśni i stawów.
Przynosi ulgę w stanach zapalnych jelit, np. przy
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Jak działa?

Hamowanie syntezy leukotrienów odpowiedzial-
nych za rozwój stanu zapalnego w jelitach — to
jeden ze sposobów działania kadzidłowca, który
decyduje o jego wpływie na przebieg chorób
zapalnych stawów i jelit. Inny mechanizm polega
na hamowaniu cytokin prozapalnych. Ekstrakt
z Boswellia serrata wykazuje dużą zdolność
usuwania wolnych rodników. Silne działanie
przeciwzapalne ekstraktu hamuje więc procesy
należące do przyczyn powstawania nowotworów.
Pozytywne wyniki w stosowaniu tego preparatu
osiągnięto w przypadkach reumatyzmu, boreliozy
i dny moczanowej. Kadzidłowiec zmniejsza prze-

Są też dodatkowe, proste testy do samodzielnego
wykonania, a w przypadku niektórych chorób
warto będzie przeprowadzić nieco więcej
specjalistycznych badań lub częściowo skorzystać
z wyników tych, którymi już dysponujesz.
Znajdziesz je w dalszej części rozdziału...

Część 1. Prawidłowy sposób przygotowania się
do pobrania krwi i wybór właściwego
laboratorium

Przez 2–3 dni przed pobraniem nie należy jeść
mięsa. Trzeba też odstawić suplementy i nie
wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych.
W przypadku większości badanych parametrów na
10 do 12 godzin przed pobraniem nie możesz nic
jeść. Ale możesz pić wodę, co sprawi, że nie
będziesz odczuwać głodu. Do picia wody jeszcze
wrócimy.

Jak znaleźć wiarygodne laboratorium? Zdziwiony?
Sądziłeś, że każde laboratorium wykonuje badania
prawidłowo? A może sądzisz, że każdy punkt
pobrań krwi prawidłowo będzie się obchodzić
z Twoją próbką? Niestety, większość nie! Już słyszę
gromy rzucane na moją głowę ze strony personelu.

Artykuł to fragment nowego wydania jego książki,
dostępnegow zestawie z książką Kuchnia Neo.
Jak odkryć toczące się w Twoim organizmie
przewlekłe, niedające wyraźnych objawów
choroby cywilizacyjne?

Jak wiesz, chcemy odkryć przyczynę Twoich
dolegliwości, żeby nie ograniczać się do walki
z objawami, ale doprowadzić do wyleczenia. Jeżeli
przeczytałeś całość, to wiesz już, że polega to na
odkryciuniedoborów(składnikówodżywczych)itoksyn.
Trzebawięcwykonaćbadania.Koniecznadiagnostyka,a
więc taka, która daje wskazówki terapeutyczne
i zasadniczoopierasięnadwóchelementach:

�badaniu krwi,

�diecie eliminacyjnej

krwienie i ból. Dzięki właściwościom przeciw-
zapalnym jest skutecznym inhibitorem leukotrie-
nów w leczeniu astmy, zwłóknienia płuc i zespołu
bólowego podczas oddychania u dorosłych.

Znów narobiłem sobie wrogów. Oni mają przecież
certyfikaty. I co z tego? Żadne certyfikaty tego nie
zmienią! Szanowni Państwo w niektórych
laboratoriach i punktach pobrań! Lepiej zrobić
krótki rachunek sumienia według poniższych
wskazówek, bo dobrze wiecie, że mam rację,
i poprawić to, co sprawia, że wyniki badań nie są
wiarygodne.

Ponieważ czytelnicy nie wiedzą, o co chodzi, moim
obowiązkiem jest ich dokształcić. Ważny jest
sposób i czas przechowywania próbek Twojej
krwi oraz sposób postępowania z pobraną krwią,
osoczem czy surowicą. Nie będziemy wnikać
w szczegóły techniczne, których i tak nie spraw-
dzisz, lecz tylko te, które pozwolą Ci wybrać lepszy
punkt pobrań i/lub laboratorium badawcze.
Dowiedz się, ile czasu upływa od pobrania krwi do
wykonania badania.

Wnaszymsklepie internetowymznajdziesz
jonizatorywodyipowietrza,ozonatory,generatory

aktywnegowodoruorazwszystko,czego
potrzebujeszbymiećwodęipowietrzepodkontrolą.

Systemy Nanotechnologii.
Producent wody plazmowanej.

RABAT
20%

Książka: Mit chorób
nieuleczalnych i wielki
biznes + Kuchnia NEO

Jakość płynąca z natury. Najwyższej jakości
produkty ekologiczne, suplementy diety

olejki eteryczne i wiele więcej.

Producent i dystrybutor probiotyku Narine -
najsilniejszej prozdrowotnej bakterii świata.

Czerpiąc z ekologicznych warzyw
i owoców tworzymy wyjątkowe produkty,
które w naturalny sposób przywracają
równowagę mikroflory bakteryjnej jelit.

PASAŻ HANDLOWY ONLINE NA WWW.PELNIAZDROWIA.INFO
MINIMUM 5% RABATU Z KODEM "PZ1"
WIELE SKLEPÓWW JEDNYMMIEJSCU

KONTAKT
ryszard@rsadlon.pl

602 308 928

Jeżelimasz jakieśpytaniadotycząceproducentów
lub produktów znajdujących się na Pasażu
Handlowym lub chcesz znaleźć kontakt z dobrym
lekarzem, zadzwoń. W miarę swoich możliwości
postaramsiędobrzedoradzić.

Jacek Safuta (NEO)
Autor książki „Mit chorób nieuleczalnych
iwielkibiznes”orazpublikacjiwczasopis-
mach związanych ze zdrowym stylem
życia, pasjonat zdrowia, prowadzi na
Facebooku stronę i grupę "Neo - mit
choróbnieuleczalnychiwielkibiznes".

REGULACJA UKŁADU POKARMOWEGO – NIEINWAZYJNE POMIARY DIAGNOSTYCZNE

Wyróżnia nas jakość.Wnaszym sklepie nie
musisz sprawdzać etykiet. Produkty znanych i
cenionychmarek: VISANTO, Aliness, Formeds,

Colway, Dary natury, Genac�v, Hauster...

Aleeko oferuje Państwu certyfikowaną
żywność, naturalne kosmetyki, oraz wysokiej

jakości suplementy.

Aliness tomarka innowacyjnych suplementów
diety dla osób aktywnych i świadomie dbających

o zdrową suplementację.
ALINESS – Bo składma znaczenie !!!


