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Luna radzi

10–12.11
Łykaj witaminy.

13–14.11
Unikaj papierosów
i mocnego alkoholu.

15–16.11
Nie wychładzaj się,
bo się przeziębisz.

CZOSNKIEM
W KATAR

Jeśli zatkał cię tak, że nie możesz jeść, spać,
nie wspominając o swobodnym oddychaniu przez nos,
do tego zaczynasz odczuwać łupanie w okolicy czoła,
to znak, że dopadł cię katar zatokowy. Zanim kupisz
antybiotyk w fiolce, sięgnij po ten w ząbku.

Do nosa (ważne, żeby nie był podrażniony
od obtarć wywołanych katarem) włóż niezbyt
głęboko małe ząbki czosnku. Wytrzymaj tak
kwadrans. W ciągu dnia powtórz inhalację jeszcze
raz, najlepiej wieczorem, przed snem. Olejki eteryczne zawarte w czosnku nie tylko

MUDRA DLA
WYCZERPANYCH

Podniesie na ciele i duchu wycieńczonych
grypami, pracą od świtu do mroku
i czarnymi myślami. Mudra „żółw”, dzięki
układowi palców, tworzy rodzaj tarczy,
która chroni przed utratą energii i pomaga
ją gromadzić. Idealna, gdy na dworze
zimno, buro i ponuro.
Spleć palce obu dłoni. Kciuki zetknij
opuszkami. I tak przez około 5 minut.

udrażniają zatkany nos i zatoki, ale też leczą je z infekcji.
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OCZYSZCZANIE URZkDZENIEM QUANTEC POMAGA NAM ZNORMALNIEm
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By zaburzenia wÚchu, abmoĝe ibbrak energii, bo ddosyÊ szybko pobwïÈczeniu naĂwietlania matka
cz
powiedziaïa córce, ĝe dobniej
nie przyjdzie, bo musi praÊ.
Raptem stwierdziïa, ĝe nie da
siÚ wïoĝyÊ drugi raz tej samej
bluzki. Zawodowy piïkarz miaï
problemy zb tchawicÈ, ïapaï
infekcje, wb sumie byï maïo
wydajny, co Quantec odczytaï jako lenistwo. Zrezygnowaï
zbukochanej piïki nabkilka mie-

siÚcy, aby dokïadnie wyleczyÊ tchawicÚ, abteraz znowu
gra. WbmïodoĂci moje lenistwo lub moĝe powolne
dziaïanie wynikaïo zbniskiego ciĂnienia. Miewaïam
nawet 80/50, abdzisiaj mam prawidïowe ciĂnienie,
czyli znormalniaïam ibpod tym wzglÚdem.
Po ostatnim artykule zgïosiïa siÚ pani pobtrzydziestce,
wbsiódmym miesiÈcu ciÈĝy, pierwszej wyczekiwanej
ciÈĝy. Otrzymaïa program nabszybki, ale bezpieczny
poród dla siebie ib dziecka. Dziecko urodziïo siÚ
pobdwóch godzinach odbczasu zjawienia siÚ wbszpitalu, prognoza lekarza byïa 10bgodz. NastÚpnego
dnia otrzymaïam zdjÚcie dziecka, bo brakowaïo
odruchu ssania. Skan zdjÚcia pokazaï katar, co mama
potwierdziïa, mówiÈc, ĝe kicha ibma otwartÈ buziÚ.
Po godzinie naĂwietlania zaczÚïo siÚ ssanie piersi.
Obydwie cieszyïyĂmy siÚ zbszybkiego obrotu sprawy.
W lipcu trafiï nabterapiÚ dwunastoletni pies zbbiegunkÈ ibwodÈ wbosierdziu, byï bardzo osïabiony.
Po dwóch dniach terapii biegunka ustaïa. Wbkupie
znaleziono zabite robale. ¥ciÈgniÚto
mu wodÚ, abprzy kontrolnym USG bardzo siÚ dziwiono, ĝe osierdzie jest bez
wody. Wysyïana informacja zbQuanteca
wyeliminowaïa czynnik, który powodowaï zbieranie siÚ wody.
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