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NAGIETEK – przyjaciel
kobiet i dzieci
Dlaczego? Bo reguluje
miesiączkę i goi stłuczenia.

MUDRA
ochroni cię
przed
wrogiem

Piękny, mocno pomarańczowy kwiat właśnie teraz pokazuje swój prawdziwy urok. W przydomowych
ogrodach i na działkowych rabatkach cieszy oko jak mało która roślinka. Bo dobrze ma się w każdej
glebie, a do tego obficie kwitnie. Zanim jego czas minie (stanie się to późną jesienią), korzystajmy
z jego świeżych płatków, a z myślą o zimie – róbmy ich zapasy. Suszone płatki nagietka – podobnie
jak świeże – to naturalny lek.

Ktoś cię skrzywdził? Czujesz,

Rozkurczowy napar

Nalewka na siniaki

Wrzuć do termosu 2 łyżeczki świeżych lub
suszonych płatków nagietka, zalej szklanką
wrzątku i zaparzaj 15–20 minut. Przecedź
i wypij jeszcze ciepłą herbatkę. Działa
rozkurczowo w przypadku kolek jelitowych
i bólów menstruacyjnych, a także
przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

100 g płatków nagietka zalej w słoiku ½ litra
spirytusu 70 proc. Zakręć i odstaw na 3–4 dni.
Przecedź. Rozcieńczoną nieco wodą nalewką
smaruj stłuczenia i trudno gojące się rany.
Roztworem możesz też płukać jamę ustną
i gardło, gdy dopadnie cię zapalenie.
Grażyna repetowska

Nagietkowe żniwa

Nagietek zbieraj w słoneczne dni, koło południa (zdąży wyschnąć z rosy), gdy kwiaty są
w pełnym rozkwicie. Liście wykorzystaj jako dodatek do sałatek, bo są jadalne, a płatki
np. do naparów lub nalewki. Chcesz je ususzyć? Rób to w przewiewnym i zacienionym
miejscu. Rozsyp na prześcieradle i zostaw na cały dzień, góra dwa dni.

że jesteś celem nieustających ataków
jakiegoś wampira energetycznego?
Zanim staniesz z nim oko w oko, zrób
szybko mudrę o nazwie „tarcza
szambala”, która da ci siłę i odwagę
w starciu ze złymi energiami.
Prawą dłoń zwiń w pięść, tak by
kciuk dotykał palca wskazującego.
Pięść przyłóż do śródręcza lewej
otwartej dłoni – jej palce rozprostuj,
jak możesz najmocniej. Wytrzymaj
tak około 5 minut.
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OCZYSZCZANIE URZkDZENIEM QUANTEC CZYNI CUDA IbRZECZY NIEMO¿LIWE
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ĝe stawy przestaïy boleÊ ibskrzypieÊ, pobschodach
wchodzÚ bez zadyszki, moje serce przestaïo koïataÊ,
absïodycze mogÈ dla mnie nie istnieÊ. Jako mïoda
osoba nie cierpiaïam sïoñca. Miaïam alergiÚ sïonecznÈ,
opalaïam siÚ nierównomiernie, abdzisiaj zbprzyjemnoĂciÈ wygrzewam siÚ wbsïoñcu. Stan energetyczny Ăledziony decyduje obstanie naszego umysïu. Nie potrafiïam zapamiÚtaÊ nazw ibnazwisk, nauka jÚzyka obcego
nie wchodziïa wbgrÚ. Teraz moja pamiÚÊ ibkoncentracja
poprawiïy siÚ. Nie odwiedzam lekarzy, bo nie mam
potrzeby, abbieĝÈce dolegliwoĂci zaïatwiam, skanujÈc
swoje zdjÚcie Quantekiem. Nie jestem zarejestrowana
wbĝadnej przychodni lekarskiej. Podobnie jest zbmojÈ
mamÈ. Ma 89blat ibprzestaïa odwiedzaÊ gabinety lekarskie. Quantec jest naszym domowym uzdrowicielem,
który wbmiarÚ potrzeb harmonizuje energiÚ naszego
ciaïa. Mimo 65 lat jestem bardziej energiczna niĝ
wbmïodoĂci ibĝyjÚ dniem dzisiejszym. Chciaïabym tym
tekstem zmieniÊ poglÈd, ĝe starzenie siÚ
organizmu jest nierozerwalnie zwiÈzane
zbchorobami, bólem, uïomnoĂciÈ, zaleĝnoĂciÈ odbinnych.
WiÚcej obsobie ibmoich klientach napiszÚ
wbnastÚpnym tekĂcie.
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