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To już czwarty biuletyn z Uzdrowiska skierowany do
sympatyków Naszego Miejsca na Ziemi i do zupełnie
nowych osób, które w różnych okolicznościach mogły trafić
na posiadanie tego informatora. Kilka założeń zostało
spełnionych od początku:
1. Biuletyn miał być i był dostępny bezpłatnie.
2. Biuletyn miał być i był wydawany raz na kwartał,

zgodnie z porą roku.
3. Miał funkcję informatora z ambicjami stania się w przy-

szłości również poradnikiem jak dbać o zdrowie na
wielu płaszczyznach (ciało, umysł, emocje). Tutaj sami
oceńcie kochani Czytelnicy w jakim stopniu spełnił
swoją rolę. My zrobiliśmy wszystko co się dało. Jedno
z naszej strony gwarantuję, że to, co zostało
opublikowane we wszystkich czterech biuletynach
miało na celu edukować w zakresie profilaktyki i wspar-
cia zdrowia, bo nazwa uZDROWIsko zobowiązuje.

4. I w końcu, biuletyn miał być wydawany przez rok i tak
też się dzieje. Kończymy 2022 rok i wraz z nim ostatni
numer jesienny.

Zapraszamy do lektury. Dziękujemy, że byliście z Nami
przez cały ten czas. Dziękujemy za słowa wsparcia,
zachwytu, ale i za konstruktywne opinie na temat naszej
działalności. Te cenimy najbardziej.

Wciąż i wciąż doskonalimy naszą wiedzę, sposób
prowadzenia zajęć, dostępność naszych usług i produktów.
Mam nadzieję, że te ponad dwa lata naszego istnienia
radowaliśmy Wasze serca.

Nasze serca się radują za każdym razem kiedy widzimy
Was w Uzdrowisku, na fb i wyjazdowo.

Na kolejny rok 2023 i na całe życie życzę Wam radości,
miłości, zdrowej akceptacji i obfitości w takich dziedzinach
życia, w których sobie sami życzycie. Niechaj to, co
wysyłacie w przestrzeń wraca do Was zwielokrotnione❤
i do zobaczenia w Uzdrowisku! A.W.

Aneta Wychorska
Naturopatka. Diagnozuje wg

Tradycyjnej Medycyny Chińskiej,
dobiera indywidualne zalecenia
mając do dyspozycji neuro-
refleksologię, ziołolecznictwo,
dietetykę wg TMC, suplemen-
tację, aromaterapię, bańki,
moksę, pracę z emocjami
i traumami wg Metod z zakresu
medycyny totalnej.
Jej pasją są medytacje

Mindfulness. Prowadzi Kursy
Życia w oparciu o medytację
uważnościMindfulness MBLC.
Jest pomysłodawczynią i opie-

kunką Uzdrowiska Jastrzębie.

Znajdź nas!
www.u-zdrowisko.pl

Uzdrowisko Jastrzębie
+48 515 500 079

ul. Podmiejska 6a
44-335 Jastrzębie – Zdrój 
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BaZi to metoda analizy
potencjału człowieka, oparta
o chińską koncepcję czasu
i obserwacje cyklicznych
zmian zachodzących na prze-
strzeni dni, miesięcy i lat.
Sztuka BaZi określa potencjał
zawarty w wykresie urodze-
niowym człowieka (Czterech
Filarach Przeznaczenia: rok,
miesiąc, dzień i godzina
urodzenia). Pozwala zrozu-
mieć kim jesteśmy, ocenić
swoje silne i słabe strony,
pozwala też lepiej poznać
i zrozumieć drugiego czło-
wieka.

Analiza daje możliwość
identyfikacji tych aspektów
życia, które wymagają działań
w celu odzyskania równowagi
i zachowania pomyślności.
BaZi pomaga podjąć odpo-
wiednie decyzje oraz wspo-
maga osiągnięcie sukcesu
w życiu, ułatwiając:
• osiągnięcie wyznaczonych

celów;
• wybór odpowiednich kie-

runków działania;
• zrozumienie swoich mo-

cnych stron i własnego
potencjału;

• wskazanie co należy po-
rzucić, co przeszkadza w
rozwoju, czy w osiągnięciu
sukcesu.
BaZi przynosi odpowiedzi

na wiele pytań, pomaga
poznać źródła problemów
oraz

i uczynić nasze działania
bardziej świadomymi. Dia-
gnoza i konsultacja aktywno-
ści pozwala na świadome
działanie na rzecz własnego
rozwoju.

Umożliwia analizę takich
obszarów życia jak zdrowie,
finanse, kariera, relacje,
partnerstwo w biznesie, typ
osobowości, mocne i słabe
strony, sposoby na polepsze-
nie skuteczności działania,
rozwój osobisty, a nawet
narzędzia tworzenia własnej
wartości i rozpoznawalności
marki oraz odpowiednie
kanały dotarcia do klientów.
BaZi służy również do
określenia potencjału i możli-
wości w danym roku oraz na
przestrzeni lat. E.Z.

Ewa Zarzycka

Energoterapeutka, Specjali-
stka w dziedzinie Reiki, Feng
Shui, metafizyki chińskiej BaZi
oraz ZeRi. Łączy wiedzę z po-
wyższych działów i pomaga
osiągnąć harmonięw życiu.
Rejestracja telefoniczna:
+48 692 999 955



Pacjenta obserwuję od
momentu wejścia do gabi-
netu. Zwracam uwagę na
sposób poruszania się, mi-
mikę twarzy oraz sposób
prowadzenia dialogu, czyli
szeroko rozumianą ekspre-
sję.
WYWIAD

Pierwsza wizyta zaczyna się
od wywiadu. Zapytam o aktu-
alne dolegliwości, choroby
współistniejące, przebyte
urazy, wypadki czy operacje.
W przypadku dzieci, zwła-
szcza najmłodszych, zapytam
o przebieg ciąży, porodu
i pierwsze miesiące życia.
Możliwe, że w trakcie uma-
wiania Cię na pierwszą wizytę
poproszę o przyniesienie wy-
ników badań. Nie są one
niezbędne do przeprowadze-
nia terapii osteopatycznej,
jednak jeśli przed spotkaniem
ze mną wykonywałeś MRI,
TK, RTG, USG lub inne
badania, zabierz je ze sobą.
Istotny jest dla mnie powód,
który skłonił Cię do wizyty
oraz oczekiwania względem
terapii osteopatycznej.
BADANIE

Po przeprowadzonym wy-
wiadzie przejdę do badania
w staniu, siadzie i w pozycji
leżącej. Wykonam między
innymi testy funkcjonalne,
neurologiczne, ortopedyczne,
czy testy bezpieczeństwa. Nie

zdziw

zdziw się więc widokiem
młotka neurologicznego czy
stetoskopu. W przypadku
wystąpienia tzw. czerwonej
flagi, będącej przeciwskaza-
niem do przeprowadzenia
terapii, odeślę Cię na
dodatkowe badania lub do
lekarza specjalisty. Przy braku
przeciwwskazań przejdę do
terapii osteopatycznej.
TERAPIA

Narzędziami z jakich korzy-
stam w trakcie terapii są
moje dłonie oraz wiedza o
zależnościach anatomicznych
i fizjologicznych w kontekście
zgłaszanego przez Ciebie
problemu. Często w trakcie
terapii zadaję dodatkowe
pytania oraz tłumaczę co

i dlaczego robię. Ilość
potrzebnych wizyt to kwestia
indywidualna, zależna od
wielu czynników. Czasem
wystarczy jedna wizyta, aby
odczuć różnicę, czasem
zgłaszacie się do mnie
cyklicznie, jak w przypadku
chorób przewlekłych.
CO PÓŹNIEJ

Po przeprowadzonej terapii
często daję pacjentom
późniejsze zalecenia. Czasem
jest to kwestia zmiany
nawyków żywieniowych,
wprowadzanie systematy-
cznej aktywności fizycznej czy
zwrócenie uwagi na higienę
snu i myśli. Wszystko w celu
jak najlepszego wykorzysta-
nia zdolności do autoregulacji
i samouzdrawiania. S.B.

Sonia Białek
Fizjoterapeutka. Studentka

ostatniego roku osteopatii,
pasjonatka nauk o zdrowiu,
w wolnym czasie uprawia
wiersz biały. Rejestracja tel.:
+48 787 793 054
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Biorezonans to metoda,
którą posługuje się tzw. me-
dycyna niekonwencjonalna.
Służy ona zarówno celom
diagnostycznym, jak i leczni-
czym, a wykorzystuje zmien-
ne pole magnetyczne.

Cała tajemnica opiera się
na wykorzystywaniu drgań,
a więc częstotliwości rezo-
nansowej. Każdy grzyb,
pasożyt czy patogen ma
swoje określone drgania.
Metoda biorezonansu polega
na wykrywaniu w organizmie
właśnie takich zmiennych
częstotliwości, czyli wykrywa-
niu różnych alergii, witamin,
minerałów, a także paso-

żytów, roztoczy oraz grzy-
bów, a następnie wprowa-
dzeniu ich w takie drgania, po
których ulegną rozpadowi.

Niektórzy naturoterapeuci
zalecają ją osobom uzależnio-
nym, szczególnie od nikotyny,
jako pomoc w pozbyciu się
nałogu, a także w przypadku
chorób zwyrodnieniowych,
autoimmunologicznych, infe-
kcjach, zmianach i zaburze-
niach natury hormonalnej,
stanach zapalnych i przewle-
kłych bólach. To 40 000
markerów z którymi pracuje
terapeuta podczas wykony-
wania testu.

Informoterapia to terapia
informacją. Informacja jest
niematerialna, nie można jej
dotknąć, ale można ją
poznać, gromadzić, przeno-
sić, coś zmienić z jej pomocą.
To nie substancja, ale można
nią zmieniać substancje, to
pewna ilość energii, która
może na coś wpływać,
zmienić lub coś stworzyć. Do
przekazu potrzebny jest
odbiornik i źródło. Najle-
pszym odbiornikiem jest
żywy układ, ponieważ składa
się z molekuł białka, a one
mogą zmieniać się pod
wpływem czynnika zewnę-
trznego, np. elektrycznego
sygnału. Przykładową terapią
informacyjną jest homeo-
patia, kwiaty bacha czy

substancje Andreasa Korte.
Na nośniku przekazują infor-
macje, które organizm odbie-
ra, przyswaja i rozpoczyna
proces uzdrawiania.

BIOREZONANS to metoda
medycyny naturalnej oparta
na prawach fizyki. Diagnoza
jest bezbolesna i bezinwa-
zyjna. Terapie są bezpieczne
nawet dla małych dzieci.

W naszej ofercie można
znaleźć m.in.:
- Analizę biorezonansem,
- Terapie biorezonansem,
- Informoterapie,
- Tachionoterapie.

Jeśli masz np. alergie
różnego rodzaju, obciążenia
pasożytnicze, grzybicze, ba-
kteryjne, stany bólowe róż-
nego typu, niedobory wita-
min oraz mikroelementów,
zatrucie toksynami czy meta-
lami ciężkimi, pomożemy Ci
je wykryć.
Jak przygotować się na

badanie?
W dniu badania unikaj kawy,
napojów gazowanych zawie-
rających kofeinę i cukier,
alkoholu, ogranicz palenie,
a na 2h przed badaniem nie
należy jeść, a tylko pić czystą
wodę. Przeciwwskazaniem do
badania są ciąża i rozrusznik
serca. Na badaniu powinien
być dostęp do gołych stóp.
Badanie rezonansem może
potrwać nawet do 2h. A.N.
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Angelika Niemczyk
Informoterapeutka, tachion-

terapeutka, refleksolog stóp,
praktyk reiki. Pasjonuje się
badaniem żywej kropli krwi
oraz holistycznym podejściem
do zdrowia. Zapraszam na
badanie biorezonansem.
Rejestracja tel.:
+48 514 344024
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Umysł człowieka przepeł-
niony jest ciągle biegającymi
myślami. Uwaga jest notory-
cznie rozpraszana. Medytacja
prowadzona to narzędzie,
które pomaga rozbieganemu
umysłowi zatrzymać się, sku-
pić uwagę na słowach,
których zadaniem jest tak
poprowadzić umysł, by się
wyciszył i wszedł w stan
obserwacji. Wtedy ostate-
cznie ucichnie i pozwoli na
to, aby spokój rozlewał się na
doświadczanie ciała i relacji
ze światem zewnętrznym
w świadomości i jasności
życiowych wyborów. Medy-
tacja jest nauką skupiania
uwagi, odkrywaniem wewnę-

trznego spokoju, a także
wprowadzaniem harmonii do
życia codziennego. Uspokaja
i relaksuje ciało i umysł,
uwalniając z napięć wynika-
jących z pędu życia.

Kochani, z całego serca
zapraszam Was na tę piękną
przygodę odkrywania swojej
wewnętrznej mocy, swojej
niepowtarzalności, swojej
wspaniałości i radości bycia
w lekkości, bez osądów na
swój temat i poczucia jakiej-
kolwiek winy. Zapraszam do
odkrycia w sobie świętego
spokoju i wolności, której
nikt i nic nie jest w stanie
Wam odebrać. P.S.

Medytacja prowadzona –
Czym jest?

Oel Paweł Sokół
Autor książki „Wolność

Absolutna”, twórca treści
multimedialnych „Lot Sokoła”
służących rozwojowi samo-
świadomości.

Nauczyciel medytacji i uwa-
żności „mindemptyness”.
Odkrywca i nauczyciel me-

tody „oddechu sferycznego”.
Prowadzi grupy medytacyjne,
oddechowe, pracuje z usta-
wieniami energetycznymi.
Masażysta tantryczny i intui-
cyjny. Mówca motywacyjny
i przewodnik duchowy.
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Osoby, które poznały iry-
dologię lub chociaż o niej
słyszały, mogą zastanawiać
się nad tym jak się ma
skuteczność diagnostyki czy
analizy irydologicznej, do
diagnostyki medycznej.

Ciekawe, kompleksowe
badania przeprowadzone zo-
stały w latach pięćdziesiątych
XX wieku w klinice miejskiej
w Karlsruhe, w Niemczech,
z udziałem dwóch wybitnych
irydologów: J. Decka i F. Vidy.
Badaniami kierował prof.
med. E. Volhard.

Wtedy właśnie, każdy
rodzaj schorzenia pacjentów
ustalono badaniem klini-
cznym, a następnie dwóch
wspomnianych wcześniej iry-
dologów dokonało irydo-
diagnostyki u tych pacjentów.
Uzyskane wyniki tych badań
możemy zobaczyć w Tab. 1.
Patrząc na zestawienie wyni-
ków można wyciągnąć wnio-
sek, że irydolodzy uzyskali
zdecydowanie gorsze rezul-
taty, tym samym wskazując
na niższą skuteczność tej
metody. Jeśli jednak spoj-
rzymy na tę sprawę z innej
perspektywy, to uzyskane
wyniki tego doświadczenia
wyglądają nieco inaczej.
Weźmy pod uwagę
następujące czynniki:
• Część osób zdiagnozowa-

nych klinicznie, przeszła
wcześniej krótszą lub dłuż-

• szą drogę w szukaniu
przyczyn swoich dolegli-
wości oraz trafnej oceny
swojego stanu zdrowia.
Mogło się to wiązać z wie-
loma wizytami w gabine-
tach lekarskich, czasami
być może hospitalizacjach.

• Część ze zdiagnozowanych
osób poddana była wielo-
rakim badaniom, często
kosztownym, czasami in-
wazyjnym, a także roz-
ciągnietym w czasie.

• Irydolodzy zaś, taką ana-
lizę przeprowadzili po-
święcając na każdego
pacjenta ok. 10 min. Była
to diagnostyka bezinwa-
zyjna oraz generująca
znikome koszty.

• Najważniejszym argumen-
tem, którego nie sposób
nie wziąć pod uwagę jest
to, że część wspomnia-
nych

Paweł Neko
Dyplomowany Irydolog,

członek Europejskiego Sto-
warzyszenia Irydologicznego,
naturopata, zielarz, fitotera-
peuta, informodiagnosta.
Ukończył wyższą uczelnię

na kierunku sociologia medy-
cyny.
Rejestracja telefoniczna:
+48 601 726 737

·

Tab. 1 Porównanie wyników diagnostyki przeprowadzonej przy
pomocymedycyny konwencjonalnej i irydologii.
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• nych pacjentów trafiając
odpowiednio wcześniej do
irydologa, prawdopodob-
nie uniknęłaby problemów
zdrowotnych. Wczesna
oraz trafna diagnoza
skutkowałaby tym, że
część schorzeń w ogóle by
się nie rozwinęła. Początki
schorzeń, uchwycone w
odpowiednim momencie
byłyby skutecznie wyciszo-
ne odpowiednimi działa-
niami.

Pamiętajmy jednak, że nie
ma diagnostyki doskonałej,
pełnej Iub samowystarczal-

nej, zarówno po stronie
irydologii, jak i po stronie
medycyny akademickiej. Dla
dobra pacjenta warto powa-
żnie traktować wszystkie
dostępne metody i korzystać
z tego, że się wzajemnie
uzupełniają.

W tym miejscu należy
wspomnieć o tym, że irydolo-
gia nie jest jedynym i samo-
wystarczalnym narzędziem,
nie może absolutnie zastąpić
wielu badań specjalisty-
cznych, nie zastąpi badań
laboratoryjnych, obrazowych
itp. Irydologia również ma

swoje ograniczenia i są
pewne zakresy, w których nie
będzie skuteczna. Natomiast
irydologia często wskazuje na
prawdziwą przyczynę proble-
mów zdrowotnych oraz sku-
tecznie uzupełnia pewne luki
medycyny klasycznej, wska-
zując właściwy kierunek
działania.

Podsumowując, dobry le-
karz bądź naturoterapeuta,
będący irydologiem, korzysta
zze wszystkich możliwych
narzędzi diagnostycznych
w swojej praktyce. P.N.
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Oddech to życie. Nasuwa
się pytanie, czy poświęcasz
mu tyle samo uwagi, co do-
borowi stroju albo jedzenia.
Może wynika to z faktu, że
postrzegasz oddech jako coś
niezależnego od naszej woli,
co działa automatycznie. Nie

musisz nic robić. Cokolwiek
się z Tobą dzieje - on jest.

Lecz to, co się z Tobą dzieje
wpływa na Twój oddech.

Kiedy się rodzisz, posiadasz
naturalny wzorzec oddy-
chania. Dzięki niemu, Twoje
ciało otrzymuje odpowiednią
ilość tlenu, odpręża się i czu-
jesz wysoki poziom energii
życiowej. Jednak, gdy dora-
stasz, Twój oddech się zmie-
nia. Zapytasz dlaczego.

Większość z Nas doświa-
dcza wielu rzeczy, których nie
chcemy w naszym życiu.
Wraz z nimi czujemy emocje,
które oceniamy jako złe czy
bolesne. Chcemy ich uniknąć
i poczuć się znów dobrze.
Zaprzeczamy naszym uczu-
ciom i emocjom, tłumimy je
w naszym wnętrzu. Każde
stłumione doświadczenie
tworzy w ciele blokadę ener-
getyczną, która tamuje natu-
ralny przepływ energii życio-
wej.

Dodatkowo utrzymanie
„niechcianej emocji” pod
kontrolą wymaga jeszcze
więcej energii. Po dłuższym
czasie czujemy zmęczenie,
osłabienie. Na dłuższa metę
może Nas to doprowadzić do
choroby, a nawet szybszego
starzenia się. Czy wiesz
o czym piszę?

Na szczęście oddech ma
elastyczną naturę - możesz

nim świadomie sterować
i przywrócić oddech, który
będzie Cię wspierał w co-
dziennym życiu i uzdrawiał.

Służy temu m.in. sesja
oddechowa tzw. rebirthing —
metoda, która jest mi
szczególnie bliska. Podczas
sesji możesz aktywować
naturalny proces oczyszcza-
nia organizmu. Zgromadzone
napięcia czy niewyrażone
emocje zostaną wówczas
uwolnione i zintegrowane. Po
sesji możesz poczuć więcej
energii w ciele, głęboki
relaks, a nawet nabierzesz
dystansu do spraw, które na
co dzień nurtują Twój umysł
:-).

Zapraszam Cię serdecznie
do udziału w grupowej sesji
oddechowej w U-zdrowisku.
M.C.
Źródło: Gunnel Minett
„Exhale: Overview Breath-
work”.

Marzena 
Czechowska

Jestem absolwentką szkoły
trenerów pracy z oddechem
PRANA VISION, prowadzo-
nej przez szwedzką trenerkę
pracy z oddechem - Rani
Spets Edgren. Praca z odde-
chem mnie zatrzymała,
dzięki niej odkrywam siebie
na nowo. Ukończyłam także
Szkołę Trenerów Meritum,
Studia Podyplomowe „Psy-
chologia wywierania wpływu
społecznego”, a na co dzień
zajmuję się marketingiem.
Jestem zwolenniczką życia
w zgodzie z samym sobą
oraz w harmonii z otacza-
jącym nas światem.



Multizadaniowość, ciągły
pośpiech, niecierpliwość,
chęć bycia w kilku miejscach
naraz, to naprawdę potrafi
zmęczyć. Do tego współ-
czesny świat ciągle atakuje
nas wieloma bodźcami. Ilość
informacji jaką jesteśmy
otaczani każdego dnia może
przyprawić o zawrót głowy.

Radą na uspokojenie orga-
nizmu, wewnętrzne wyciszę-
nie i zrelaksowanie się jest
joga. Szczególnie ostatnia
część zajęć, tzw. relaks. Po
praktyce asan, zanim wró-
cimy do świata zewnętrznego
warto przeznaczyć choćby
kilka minut na całkowite
odprę

odprężenie. Już samo poło-
żenie się na macie niesamo-
wicie relaksuje. Przygaszone
światło, zamknięte oczy,
przytulny koc i przyjemny
głos prowadzącego sprawią,
że relaks będzie jeszcze
głębszy. Oprócz leżenia
w savasanie stosuję różne
techniki relaksu: skanowanie
ciała, wizualizację, trening
autogenny Schultza, jogę
nidrę, progresywną rela-
ksację mięśni Metodą
Jacobsona.

To niesamowite uczucie
kiedy oddechem i wyobraźnią
możemy spotęgować efekt
wyciszenia w naszej głowie.
Jak wygląda relaks? Wyobraź
sobie, że oddech można
pokierować do lewej stopy
czy prawego kolana. Oddy-
chamy też kolorami np.
niebie

niebieskim, sprzyjającym
życzliwości albo zielonym,
symbolizującym uzdrawianie.
Zdarza się, że w czasie
relaksu towarzyszą nam pię-
kne zapachy, takie jak Palo
Santo czy świeżo zebrane
płatki róż. Przeróżne wizua-
lizacje sprawiają, że bardziej
po

poznajemy siebie, np. ta
gdzie otrzymujesz najcen-
niejszą rzecz na świecie. Albo
to niesamowite uczucie, kie-
dy po napinaniu każdego
mięśnia w ciele, puszczasz
całe napięcie i czujesz jak
Twoje ciało dosłownie roz-
lewa się na macie, robi się
miękkie i wolne od jakiego-
kolwiek stresu. Masz poczu-
cie, że Twoje plecy są szersze,
palce stóp zrelaksowane,
a zmarszczki na czole
wygładzone.

Relaks dla jednych jest
najprzyjemniejszą częścią
zajęć, dla innych bywa
najtrudniejszą. Zdarza się, że
na początku przygody z jogą,
relaks wydaje się niepo-
trzebny i wręcz nudny, po-
strzegany jako strata czasu.
Niektórym trudno pozwolić
sobie na leżenie i nicnie-
robienie. Część osób ma
wrażenie, że głowa wybu-
chnie im od natłoku myśli,
pojawiają się analizy zdarzeń
z przeszłości, zmartwienia,
myśli o kolacji czy o nastę-
pnym dniu. To sztuka
pozwolić sobie na relaks,
odpoczynku warto się
nauczyć.

Relaksując się regularnie
możemy odczuć szereg
korzyści np.:
• Wypoczęte ciało i umysł;
• Poprawienie trawienia;

Olga Żak

Szczęśliwa Kobieta, której
radość sprawia dzielenie się
dobrą energią. Jogę praktykuje
od 2015 r. W 2018 r. ukoń-
czyła kurs medytacji uważ-
ności MBLC. Jest certyfiko-
wanym praktykiem ACCESS
Consciousness.
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• Zwiększenie odporności;
• Obniżenie poziomu

kortyzolu i zwiększenie
odporności na stres;

• Wyraźne zmniejszenie
napięcia mięśniowego,
umysłowego i
emocjonalnego;

• Polepszenie pamięci;
• Ustanie problemów ze

snem
• Zwiększenie zaufania do

siebie;
• Rozwój kreatywności.

Synonimem relaksu jest
wewnętrzne rozluźnienie,

uspokojenie, odprężenie, we-
wnętrzny spokój, wewnę-
trzna cisza, odświeżenie,
wypoczęcie. Pozwól sobie
osiągnąć relaks, spokój, po-
czuć lekkość i radość. Pod-
czas rozluźniania ciała i oddy-
chania zmniejsza się napięcie
mięśniowe. Poddanie się sile
ciężkości i odpuszczenie
rozluźnia ciało i rozjaśnia
umysł. Treningi relaksacyjne
stosuje się jako metody
przeciwdziałania zmęczeniu i
jako zabiegi służące szybkiej
regeneracji psychicznej.

Zapraszam Cię w stan
relaksu, odprężenia i wewnę-
trznego spokoju. Poznaj do-
broczynne działanie ćwiczeń
relaksacyjnych. Dajmy odpo-
cząć naszemu układowi ner-
wowemu, pozwólmy sobie na
chwilę spokoju i bezruchu.
Zamiast stresować się jak
zdążyć ze wszystkim na wczo-
raj, zapraszam Cię na jogę
i relaks, który doładuje Twoje
baterie.

Z miłości do jogi zapraszam
na zajęcia. O.Ż.



Oleje w Uzdrowisku tłoczymy na zimno.

Co to znaczy?
Polega to na mechanicznym wyciskaniu oleju w niewysokiej temperaturze (sprawdzanej

termometrem w trakcie tłoczenia), dzięki czemu zachowane zostają cenne naturalne
właściwości ziarna.
Tłoczymy niewielkie ilości, dość regularnie. Świeżo wytłoczony olej kilka dni sedymentuje

w szklanych słojach, aby siłą grawitacji osad opadł na dno.
Czasem ten osad pojawia się również w butelkach z olejem, należy wtedy potrząsnąć

butelką, aby cenny błonnik zmieszał się z warstwą płynną. Po kilkudniowej sedymentacji
rozlewamy olej do szklanych, ciemnych butelek o pojemności 100 ml, 250 ml, oraz 500 ml
i przetrzymujemy w lodówce.

Jak kupić oleje bezpośrednio z Olejarni Uzdrowisko Jastrzębie?
Olejarniamieści sięw Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podmiejskiej 6a. To tutaj tłoczymy oleje

i kupując je masz pewność, że zostały dopiero co przygotowane. Nie robimy zapasów, a na
korytarzu czuć piękny zapach tłoczonego ziarna… A.W.

Otwarte w tygodniu:
Poniedziałek - Piątek: 12.00 – 18.00

Tel. +48 535 636 111
e-mail: olejarnia@u-zdrowisko.pl

Możliwość zakupu w sklepie internetowym: www.u-zdrowisko.pl/sklep
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Dla zdrowia
Olej z pestek dyni to samo zdrowie! Zawiera mnóstwo
nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym NNKT – Omega-6
(kwas linolowy) oraz Omega-9 (kwas oleinowy). Mogą one
stanowić nawet do 80% oleju! Ponadto znajdują sięw nim:
• Kwasy nasycone, m.in. palmitynowy i stearynowy,
• Minerały: skwalen, jod, selen, miedź, cynk, mangan, żelazo,

fosfor, potas,wapń,magnez,
• Witaminy: A, C, D, E, K, witaminy z grupy B,
• Tokoferole, karotenoidy, fitosterole.

Dla urody
Jeśli olej z pestek dyni ma tak bogaty, dobroczynny skład, to
wiadomym jest, że jest cudowny dla Twojej skóry! Zmniejsza
zmarszczki i przede wszystkim chroni skórę przed
powstawaniem nowych. Zmniejsza stany zapalne i łojotok –
dzięki obecności selenu i cynku.Głęboko nawilża suchą skórę.
W kuchni
Doskonale sprawdzi się do wszelkiego rodzaju dań na zimno,
przystawek czy sałatek. Kilka kropli do zupy kremu z dyni to
również doskonały pomysł. Nadaje się także do deserów
Ciekawostka
Olej tłoczony z pestek dyni pomaga w oczyszczaniu
organizmu z wszelkich pasożytów i grzybów. A.S.




