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WSTĘP

W niniejszej książce zebrana została wiedza naszych praprzod-
ków, którą zdobywałem już w dzieciństwie. Wiele wskazówek 
przekazała mi moja nieżyjąca już babcia – baba Walija, która zaj-
mowała się uzdrawianiem i ziołolecznictwem, pomagając wielu 
ludziom w ich cierpieniu. Bardzo się cieszę, że mogę przekazać 
tę dawną wiedzę, której cudownego działania mogłem doświad-
czyć nie tylko ja, ale także inni ludzie. 

W mojej pracy jako terapeuta duchowy oraz uzdrowiciel du-
cha sięgam od wielu lat do dawnej wiedzy z zakresu rosyjskiego 
szamanizmu oraz rosyjskiej białej magii w  celu przywrócenia 
zdrowia moim pacjentom. Cieszę się, że teraz mogę to wszystko 
opisać w książce, do której w każdej chwili możesz sięgnąć, jeśli 
tylko pojawi się jakiś problem… Gdy wiemy, jak przepracować 
to, co negatywne, tak aby więcej nie sprawiało dla nas trud-
ności, możemy wpłynąć na swój los i karmę oraz zacząć wieść 
szczęśliwe życie. W ten sposób można odnaleźć osobiste metody 
prowadzące do witalności, siły, sukcesu i zdrowia!

Jeśli komuś znane są moje audycje, to wie, o co chodzi w tej 
książce: zdrowe życie, witalność i  dobrą formę! Amerykańscy 
naukowcy są zdania, że człowiek, prowadząc właściwy tryb ży-
cia, może dożyć stu lat. Jeśli chcesz to osiągnąć oraz zapobiec 
wielu chorobom, musisz zrobić nieco więcej, niż tylko utrzy-
mywać organizm w stanie zdrowia. Tylko wtedy, gdy wiemy, jak 
sprawić, by również nasz umysł był w formie, jak wnieść spokój 
do swojego życia oraz poświęcić czas sobie samemu, możemy 
stać się szczęśliwsi i przepełnieni energią. Teraz może się to udać 



także tobie dzięki wielu wartościowym wskazówkom zawartym 
w tej książce. Oczywiście nie jest możliwe szczegółowe opisanie 
wiedzy sięgającej tysięcy lat w jednym tomie, jednak mam na-
dzieję, że zebrałem odpowiednią ilość informacji, które będą po-
mocne na co dzień w przypadku problemów ze zdrowiem oraz 
przydadzą się w przypadku problemów miłosnych.

Niniejsza książka może stanowić wspaniałą pomoc w ducho-
wym rozwoju, ponieważ zawarte w niej tematy są ze sobą powią-
zane (podobnie jak wszystko inne w naszym życiu).

Powodzenia na drodze osobistego rozwoju życzy
Vadim Tschenze
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CHOROBY DZIECIĘCE OGÓLNIE
Także osłabienie

Jeśli dziecko jest słabe i podupada na zdrowiu, zaleca się (oprócz 
konsultacji z  lekarzem!) zapalenie zielonej świecy, której płynny 
wosk dodaje się do szklanki wody. Następnie należy cztery razy 
zmówić „Ojcze nasz” lub inną modlitwę, trzymając szklankę przez 
dwie minuty nad głową dziecka. Na koniec wylewa się wodę.

Jeśli chore dziecko jest do tego chude, zaleca się podać mu 
filiżankę świeżego mleka; drugą szklankę świeżego mleka poda-
jemy młodemu psu do wypicia. Wypowiadamy przy tym nastę-
pujące zdanie: Niech boska moc pomaga i ochrania dziecko i psa. 
Niech żadne się nie męczy. Amen.

CHOROBY KOBIECE

W przypadku chorób kobiecych działanie wspomagające mają 
produkty z soi. Pomocne jest także zastosowanie ziół takich jak 
jasnota, przywrotnik oraz krwawnik. Należy oczywiście każdą 
dolegliwość skonsultować z  lekarzem lub uzdrowicielem i  nie 
poddawać się samoleczeniu. 
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CHOROBY NEREK I PĘCHERZA
Drogi moczowe

W  przypadku tych dolegliwości pomocne są konkretne zioła 
stosowane zawsze pojedynczo (nie w mieszance) i pite w formie 
herbatki. Są to: mniszek, pokrzywa, przytulia lub brzoza.

Ważne:
Jeśli odczuwamy ból, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem!

CHOROBY SKÓRY

•  Dobroczynnie na skórę działają chmiel oraz waleriana za-
stosowane zwłaszcza podczas kąpieli. Sprawiają, że skóra staje 
się młodsza i miękka. Około 200 g tych ziół należy zagotować 
w litrze wody i dodać do kąpieli.

• Zamiennie można stosować tak zwaną kąpiel Afrodyty: Do 
wanny z ciepłą wodą dodajemy litr mleka, 200 g miodu, 100 
ml oliwy z oliwek oraz różne rodzaje kamieni szlachetnych. 
Kąpiel powinna trwać około dwadzieścia minut.

• Do użytku zewnętrznego poleca się stosowanie oleju z rokit-
nika i propolisu w formie gotowej maści oraz okładów.

• Na atopowe zapalenie skóry oraz wysypkę pomocne jest ob-
mywanie oraz okłady zimną kawą ze zmielonych ziaren.
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C

CHOROBY WĄTROBY I ŚLEDZIONY

• W przypadku uszkodzeń wątroby powinno się przyjmować 
mleko klaczy.

• Można także stosować mniszek, kwiaty nagietka, cykorię oraz 
piołun do przygotowania herbatki.

• Czosnek niedźwiedzi w połączeniu z oliwą z oliwek stosowa-
ny do smarowania chleba pomaga w odtruwaniu wątroby.

Ważne:
Silny ból wątroby należy koniecznie skonsultować z lekarzem!

CHOROBY 
WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO

Wątroba leży po prawej stronie łuku żebrowego; woreczek żół-
ciowy, który odpowiada za procesy trawienne – w jej pobliżu. 
Wszelkie płyny przepływają przez małe kanaliki do woreczka 
żółciowego. Gdy ten proces nie funkcjonuje prawidłowo, poja-
wiają się zmiany, które mogą prowadzić do tworzenia się kamie-
ni. Każda dolegliwość w prawym nadbrzuszu musi być koniecz-
nie skonsultowana z lekarzem!

Jako środek wspomagający leczenie woreczka żółciowego poleca 
się picie herbatek z rumianku, nagietka lub mniszka – pojedynczo 
albo wymieszane wszystkie razem. Zamiennie można stosować także 
miętę pieprzową, piołun lub jaskółcze ziele (glistnik). Aby przyrzą-
dzić herbatkę, należy użyć łyżeczki mieszanki lub trzech łyżeczek jed-
nego gatunku zioła i pić w ciągu dnia od dwóch do trzech filiżanek.
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CIĄŻA 
Pragnienie posiadanie potomstwa

• Kobieta, która nie może zajść w ciążę, powinna przeprowa-
dzić kurację bagienną, o czym wiedzieli już nasi przodkowie. 
Metoda ta jest tak samo skuteczna dziś, jak i przed tysiącem 
lat, ostatnio jednak została również potwierdzona naukowo. 
W zasadzie nie da się jej przeprowadzić w domu, jednak ofe-
rowana jest w wielu sanatoriach, a skuteczność jej działania 
ocenia się na siedemdziesiąt procent! (Nawet po długoletnim 
staraniu się o dziecko). Po rozpoczęciu kuracji wymagane jest 
nieco cierpliwości, gdyż gruczoły wytwarzające hormony po-
trzebują kilku tygodni na przestawienie się.

• Biała pelargonia lub inny biały kwiat ustawiony w sypial-
ni pomagają w  zajściu w  ciążę, a  jeśli już jesteśmy w  ciąży 
– gwarantują nieskomplikowany poród. Poprzez drgania ro-
ślin płodność kobiety i  siła mężczyzny zostają aktywowane. 
Ponieważ chodzi przede wszystkim o  pracę z  energią – po 
prostu ustaw kwiat w pokoju. Do tego możesz zaopatrzyć się 
w pościel koloru zielonego. Doskonale pamiętam dwie kobie-
ty, które przed kilkoma laty odwiedziły moje stoisko na tar-
gach ezoterycznych. Każda z nich opowiedziała mi, że ta rada 
pomogła ich córkom po latach bezpłodności zajść w  ciążę. 
Oczywiście jedna z córek postawiła dwie, a druga nawet trzy 
pelargonie w sypialni, aby wzmocnić ich działanie. Ciekawy 
był fakt, że córka, która ustawiła dwie rośliny, urodziła bliź-
nięta, a córka, która trzy… można się domyślić – trojaczki. 
I to wcale nie jest żart, tylko prawda!

• Na zakończenie jeszcze jeden sposób z  zastosowaniem czo-
snku i wódki, który powinna wypróbować kobieta, u której 
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zawiodły wszystkie inne sposoby zajścia w ciążę: Należy po-
siekać 100 g czosnku na kawałeczki i włożyć je do pół litra 
wódki. Po upływie pięciu dni przesiewamy płyn i możemy go 
zażywać – pół łyżeczki rano i pół wieczorem.

CIŚNIENIE KRWI

• Przy podwyższonym ciśnieniu należy trzy razy dziennie zaży-
wać po 30 ml soku z aloesu.

• Pomocna jest także jemioła, zażywana w formie kropli jako 
tynktura lub herbata.

• Poza tym zaleca się jeść raz dziennie pomarańczę i trzy razy 
w tygodniu purée z groszku.

• Dawny przepis naszych przodków to dwie łyżki mąki kuku-
rydzianej wymieszane z ½ litra wody. Całość należy odstawić 
na dziesięć godzin; dziennie zażywać po 100 ml.

CMENTARZ

Cmentarz jest miejscem, w którym nasze ciało zostaje przekaza-
ne ziemi – naszym ostatnim miejscem spoczynku. Umysł i du-
sza rozpoczynają tutaj nowe życie. Zmarli potrzebują spokoju, 
a my – żyjący – powinniśmy to uszanować. Dlatego nigdy nie 
należy zabierać ze sobą do domu jakichkolwiek przedmiotów 
z cmentarza, ponieważ są one niekorzystnie naładowane i mogą 
przenieść na nas negatywną energię. Dotyczy to także wszelkich 
roślin – ich zabranie przyniesie nam chorobę. Nie powinno się 
także pozostawiać przy grobie żadnych rzeczy osobistych ani do-
kumentów, gdyż przynosi to nieszczęście i choroby.
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CUKIER

• Cukru nie powinno się przechowywać w otwartym naczyniu, 
gdyż w ten sposób przejmuje on negatywną energię. Jeśli jed-
nak to się zdarzy – nie powinno się go spożywać.

• Nie powinno się także nikomu dawać cukru, gdyż w ten spo-
sób „wynosimy” z domu szczęście. 

CUKRZYCA

Cukrzyca (diabetes mellitus) jest chorobą trzustki. Gdy poziom 
cukru we krwi jest zbyt wysoki, należy koniecznie rozpocząć le-
czenie, gdyż może to prowadzić to uszkodzenia naczyń krwio-
nośnych. Chorobowe zmiany w  naczyniach krwionośnych 
uzewnętrzniają się w postaci zaburzeń nastroju, złego samopo-
czucia, zaburzeń widzenia oraz nieprawidłowego funkcjonowa-
nia nerek.
• W terapii wspomagającej leczenie cukrzycy (nie może ona jed-

nak zastąpić lekarza!) bardzo dobrze sprawdza się herbatka z su-
szonych nasion fasoli, którą można dostać w aptece lub samo-
dzielnie przygotować z 30 g nasion fasoli i litra wody. Nasiona 
zalewamy w  tym celu gorącą wodą i  odstawiamy na dziesięć 
minut. Należy zażywać łyżkę herbaty wielokrotnie w ciągu dnia. 

• Oczywiście powinno się przestrzegać wskazań dotyczących 
odżywiania, zaleconych przez naszego lekarza lub uzdrowi-
ciela. Zrównoważona dieta jest nieodłącznym elementem 
leczenia cukrzycy. Zazwyczaj przydaje się zasada: Jemy mniej, 
ale nieco częściej. 
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CYTRYNA JAKO LEK

Cytryna ma różnorakie działanie i posiada także moc leczenia. 
Stosowana wewnętrznie hamuje zapalenia, działa moczopędnie 
i napotnie oraz wspomaga trawienie. Pobudza apetyt i wzmac-
nia siły obronne. Tym, co sprawia, że jest ona tak cenna, są 
zawarte w niej witamina C i wapń, żelazo oraz pektyna.
Codziennie należy przekroić cytrynę na ćwiartki i  zjeść jej 
miąższ; możesz także dodać nieco cukru. Już po kilku minutach 
od jej spożycia podwyższa się poziom witaminy C w organizmie 
i tym samym wzrasta poziom energii. Za pomocą soku z cytryny 
można także dezynfekować niewielkie rany w okolicy ust oraz 
pleśniawki; w tym celu stosuje się go bezpośrednio na zmienio-
ne chorobowo miejsce. W przypadku chrypki i zapalenia gardła 
można dodawać sok z cytryny do filiżanki gorącej wody lub płu-
kać nim gardło wielokrotnie w ciągu dnia. 

Stosowanie naparu z liści cytryny
• Sześć łyżeczek suszonych liści zalać ½ litra wrzącej wody i za-

parzać dziesięć minut.
• Można dodać nieco miodu i wypijać dwie filiżanki dziennie.
• Napar obniża gorączkę i usuwa skurcze. Herbata sprawdza się 

także w kaszlu i astmie.

Poza tym cytryna działa przeciwko reumatyzmowi. W jej skór-
ce znajdują się cenne, pachnące flawonoidy o działaniu hamu-
jącym zapalenia. Należy stosować niepryskaną skórkę cytryny, 
pokroić ją na drobne kawałeczki i masować nimi miejsce zmie-
nione chorobowo. Następnie owinąć je chustką lub ręcznikiem.
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CZAKRY

Każdy człowiek posiada siedem centrów energetycznych zwa-
nych czakrami. Nie znajdują się one bezpośrednio w ciele, lecz 
stanowią tak zwaną energię zewnętrzną. Osoby, które potrafią 
widzieć aurę, mogą także dostrzec czakry.

Czakry wspomagają nasz organizm, są one połączone z krę-
gosłupem, rozmieszczone tam w konkretnych odstępach. Każde 
z  tych siedmiu centrów energetycznych pulsuje we frekwencji 
szczególnego drgania danego koloru i jest połączone z określoną 
częścią ciała.

Czakry spełniają funkcję absorbowania określonych drgań 
energetycznych z  wszechświata w  celu utrzymania ciała 
w równowadze. 

CZAKRY W LUDZKIM CIELE

Czakra Położenie Kolor
Kamienie 

szlachetne

Czakra podsta-
wy/korzenia 
(Muladhara)

Kość 
ogonowa

Czerwony

Rubin, agat, 
granat, hematyt, 
jaspis, koral, ob-
sydian, rodonit

Czakra serca 
(Anahata)

Środek 
klatki 

piersiowej

Zielony/
Różowy

Kwarc różany, 
awanturyn, chry-

zopraz, jadeit, 
koral, malachit, 
agat mszysty, 
rodonit, pery-
dot, turmalin
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Czakra sakral-
na/śledziony 

(Svadhisthana)

Organy 
płciowe/

pod-
brzusze

Pomarańczo-
wy

Karneol, opal 
ognisty

Czakra pępka 
(Manipura)

Pępek Żółty
Topaz, bursz-

tyn, kalcyt, oko 
tygrysie

Czakra „trzeciego 
oka”/ czoła (Ajna)

Nasada 
nosa

Indygo
Szafir, lapis lazu-

li, sodalit

Czakra gardła/
krtani (Visuddha)

Krtań Niebieski

Perła, turkus, 
amazonit, akwa-
maryn, niebieski 
topaz szlachet-
ny, chalcedon, 

opal

Czakra wierz-
chołka/korony 

(Sahasrara)

Wierzcho-
łek głowy

Fioletowy/
biały

Diament, ame-
tyst, kryształ 

górski, heliodor

Każdy człowiek posiada wymienione poniżej czakry:
Czakra serca – Anahata
• Stabilizuje pracę serca oraz płuc i uśmierza bóle.
• Odpowiada za pracę serca, oskrzeli, stawów, służy łagodzeniu 

bólu i wprowadza harmonię.
• Odpowiada jej kolor: zielony/różowy.
• Kamień: jadeit.
Czakra czoła – Ajna
• Pobudza przepływ limfy i stabilizuje psychikę.
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• Odpowiada za zatoki przynosowe, centralny układ nerwowy, 
psychikę.

• Odpowiada jej kolor: indygo.
• Kamień: szafir.

Czakra krtani – Vishudha
• Reguluje skurcze mięśni i tkanek.
• Odpowiada za łagodzenie bólu.
• Odpowiada jej kolor: niebieski.
• Kamień: opal.

Czakra pępka – Manipura
• Stabilizuje pracę układu trawiennego, wątroby, pęcherza, 

nerek.
• Odpowiada za układ nerwowy.
• Odpowiada jej kolor: żółty.
• Kamień: tygrysie oko.

Czakra sakralna – Svadhisthana
• Stabilizuje psychikę, łagodzi psychozy.
• Odpowiada za tętnice, depresje.
• Odpowiada jej kolor: pomarańczowy.
• Kamień: opal ognisty, karneol.
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Czakra wierzchołka – Sahasrara, unosząca się
• Stabilizuje krążenie, pobudza pracę różnych gruczołów.
• Odpowiada za duchowość.
• Odpowiadają jej kolory: fioletowy/biały.
• Kamień: kryształ górski, ametyst.

Czakra podstawy – Muladhara
• Łagodzi zaburzenia ukrwienia.
• Odpowiada za zakorzenienie się. 
• Odpowiada jej kolor: czerwony.
• Kamień: granat.

Gdy człowiek jest chory, najczęściej związane jest to z faktem, 
że w jego ciele powstały różne blokady energetyczne. Są one wi-
doczne w czakrach, a osoby widzące aurę wizualnie odbierają te 
zaburzenia i tym samym znają ich przyczynę.

Choroby wskazują nam z reguły, jakie aspekty naszego życia 
lekceważymy. Przyczyny zachorowań leżą bardzo często w na-
szym sposobie zachowania. Powód pojawienia się choroby tkwi 
przeważnie w nas samych, gdyż całe życie połączone jest z na-
szym umysłem. Dlatego tak ważne jest, aby stale pozostawać 
w  stanie czystego, duchowego samopoczucia. O umysł należy 
dbać i utrzymywać go w czystości oraz żyć w zgodzie z ducho-
wymi prawami. Tylko wtedy, gdy odkryjemy na tym poziomie 
nasze słabości, wyrównają się energie w czakrach, a my będzie-
my potrafili znakomicie widzieć aurę. Gdy jednak nie wsłucha-
my się w nasze ciało, czakry zostaną osłabione, co nazywa się 
także „dziurawą aurą”.

W centrach energetycznych zawartych jest wiele informacji, któ-
re są ze sobą powiązane. Wszystko jest wzajemnie połączone – tak 
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jak w pajęczynie – nasza energia, nasz sposób myślenia oraz nasze 
postępowanie. To, co dziś się nam przytrafia, może mieć swoje 
skutki jeszcze długo potem. Tak samo dzieje się z czakrami: gdy 
pojawia się w  nich uszkodzenie, energia organizmu nie może 
przepływać dostatecznie szybko i tym samym powstają blokady 
energetyczne – korek, przez co także pozostałe centra energii 
nie mogą poprawnie działać czy też są poddane negatywnemu 
wpływowi.

Moc, jaką połączonych jest tych siedem czakr, nazywa się 
z indyjskiego kundalini. Płynie ona w obszarze kręgosłupa i za-
opatruje organizm w energię.

Energii czakr nie da się tak po prostu aktywować, aby wy-
zdrowieć. Mimo to warto spróbować ponownie ją pobudzić 
i pozwolić jej płynąć, wyrównując pracę czakr. Pomocna może 
być także konsultacja z uzdrowicielem.

Ugniatanie czakr: Istnieje wiele metod pracy z  czakrami. 
Można je na przykład „pieczętować”. Wtedy pracujemy nad 
czakrami rękoma. W  tym wypadku należy naolejować obie 
dłonie. Następnie przykładamy je w miejsce czakry i wyrabia-
my czakrę, wyczuwając dłońmi fale, co można porównać do 
ugniatania ciasta.

Na pracę czakr mają wpływ różne czynniki, między innymi 
muzyka, terapia światłem czy też masaże aury.

W  przypadku medytacji (światłem), przede wszystkim cza-
kry w obszarze głowy oraz te wzdłuż przedniej części ciała stają 
się aktywne. Duże znaczenie ma także kręgosłup jako przewód 
energetyczny. W celu uzyskania cieplejszego światła należy lekko 
przyciemnić pokój i zapalić świecę. Następnie kładziemy różne 
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kamienie przyporządkowane danym czakrom w okręgu z góry 
na dół, tak że jasne kamienie będą leżały na górze, a ciemne na 
dole. Przy stopach kładziemy czarny kamień. Potem w celu re-
laksacji kładziemy się na podłodze, próbujemy poczuć wszystkie 
czakry i pozwolić, aby przepłynęło przez nie światło.

Oczyszczanie czakr: Oczyszczanie czakr jest tak samo ważne jak 
zdrowe odżywianie. W tym celu wszystkie miejsca umieszczenia 
czakr naciera się raz w tygodniu solą. Można także oczyszczać 
ciało zapaloną świecą – ostrożnie przesuwać nią wzdłuż ciała; 
zaczynamy od głowy, przesuwając świecę przed sobą w dół do 
stóp.

Czakry są centrami energetycznymi i może zdarzyć się tak, 
że jakieś obce energie będą chciały w nie wniknąć. Aby temu 
zapobiec, powinno się je regularnie oczyszczać. Tym samym 
straty energii w czakrach zostaną wyrównane. Potrzebne są do 
tego różne kamienie, najlepiej aby były to kamienie szlachetne. 
Kładzie się je bezpośrednio na czakry. Do tego uzdrowiciel do-
tyka ręką każdego kamienia na danej czakrze. Po upływie około 
kwadransa zabiera się kamienie i umieszcza je w wodzie. Na za-
kończenie odmawia się modlitwę za pacjenta. 
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FUNKCJE CZAKR W STANIE NIENARUSZONYM… I USZKODZONYM

Czakra
Hormon/
gruczoł

Cecha 
duchowa

Możliwa choroba

Czakra podsta-
wy/korzenia 
(Muladhara)

Kortyzon/
adrenalina, 
nadnercze 

Obraz siebie

Zapalenie jelita, 
zaparcie, bie-

gunka, kamienie 
nerkowe, scho-

rzenia pęcherza, 
hemoroidy, 

wahania ciśnie-
nia krwi, zimne 
dłonie i stopy

Czakra serca 
(Anahata)

Hormony 
płciowe, 
jajniki, 
jądra

Szacunek do 
siebie

Zaburzenia 
cyklu, cysty 

w jajnikach, pro-
blemy z prostatą, 

skurcze jelita

Czakra sakral-
na/śledziony 

(Svadhisthana)

Tyrozyna, 
grasica

Miłość własna

Choroby auto-
immunologicz-

ne, rak klatki 
piersiowej

Czakra pępka 
(Manipura)

Insulina, 
trzustka

Poczucie wła-
snej wartości

Wrzody żołądka, 
jelita i dwunast-

nicy, choroby 
trzustki, proble-

my z wątrobą 
i woreczkiem 

żółciowym
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Czakra gar-
dła/krtani 
(Visuddha)

Tyroksyna, 
tarczyca

Autopromocja

Problemy z tar-
czycą, astma, za-
palenie oskrzeli, 

problemy 
laryngologiczne, 
zęby, anoreksja, 

stwardnienie 
rozsiane

Czakra „trzecie-
go oka”/czoła 

(Ajna)

Hormony 
pobu-

dzające 
przysadkę 
mózgową

Odpowie-
dzialność za 

siebie

Zaburzenia 
widzenia, krótko 
i dalekowzrocz-

ność, widze-
nie czarnych 

plamek/punktów 
na krawędzi pola 
widzenia, migre-

na, zapalenie 
zatok, katar

Czakra wierz-
chołka/korony 

(Sahasrara)

Melatonina, 
szyszynka

Samopoznanie

Depresja, schizo-
frenia, epilepsja, 

Parkinson, de-
mencja starcza
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CZARODZIEJSKA RÓŻDŻKA
Silna i magiczna

Każdy mag i każda czarownica posiada tak zwaną czarodziejską 
różdżkę. Jest ona wykonana z drzewa różanego i cedrowego z do-
datkiem siedmiu różnych kamieni szlachetnych. Na zakończeniu 
tej różdżki nasi przodkowie umieszczali kryształ górski, a pozosta-
łe sześć kamieni szlachetnych wybierali wedle własnego uznania.

Jednak nawet najpiękniejsza różdżka na nic się zda, jeśli nie 
będziemy, używając jej, przestrzegać wszystkich reguł magii. 
Prawidłowe święcenie trwa siedem dni i zawsze rozpoczyna się 
wraz z nowiem księżyca. Do tego mag lub szaman przeprowadza 
codziennie rytuał modlitw uzdrawiających, całkowicie koncen-
trując się na czarodziejskiej różdżce. Jest ona w ten sposób nie-
jako programowana do wykonywania dobrych uczynków i speł-
niania życzeń. Czarodziejska różdżka przyciąga również różne 
istoty duchowe i sprawia, że stają się one nam posłuszne; należy 
jednak przy tym zdawać sobie sprawę, że właściciel różdżki pra-
cuje z mocami duchów przyrody. 

Czarodziejską różdżkę należy starannie przechowywać i  nie 
wolno w żadnym wypadku dawać jej dotknąć komuś innemu 
ani tym bardziej pozwolić mu ją używać; w przeciwnym razie 
straci swoją moc.

CZARTAWA

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych ziół używanych 
przez czarownice wszystkich narodowości podczas ich rytuałów:
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• Chmiel jest od lat znaną rośliną leczniczą działającą 
uspokajająco. Jego owoce mogą być używane jako her-
batka albo wyciąg alkoholowy. Chmiel przeciwdziała 
zaburzeniom snu i stanom niepokoju.

• Eleuterokok kolczasty pomaga utrzymać zdrowie, wzmac-
nia układ odpornościowy, wyrównuje gospodarkę ener-
getyczną organizmu i wzmacnia apetyt na seks. Około 
30 g drobno posiekanego korzenia należy zalać około 
750 ml zimnej wódki i odstawić na sześć tygodni, na-
stępnie pić codziennie kieliszek. 

• Guarana jest pozyskiwana z nasion pnączy i zawiera pięć 
procent więcej kofeiny niż kawa. Jest środkiem pobudza-
jącym Indian.

• Jastrzębiec stosowany jest w wędzeniach oczyszczających.
• Kaktus San Pedro ma w szamanizmie szczególne znacze-

nie. W medycynie Indian robi się wywary ze świeżego 
kaktusa albo suszonej kory; przynosi uczucie euforii, 
której często towarzyszą halucynacje.

• Korzeń mandragory jest jedną z  najważniejszych roślin 
magicznych i nadaje się do wędzenia. Ponieważ roślina 
ta jest trująca, ostrzega się przed jej nadużywaniem.

• Kozłek (waleriana) jest stosowany w przypadku migreny, 
napięcia nerwowego, niepokoju, zaburzeń snu, w pro-
blemach jelitowych oraz do łagodzeniu bólu.

• Liście damiany stosowane są w Meksyku od stuleci; dzia-
łają jak afrodyzjak, pite w formie herbatki.

• Sałata jadowita nie nadaje się do wędzenia!
• Tatarak jest kłączem, ma właściwości poprawiające na-

strój; jako dodatek do kąpieli działa jak afrodyzjak; na-
daje się do wędzenia.
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• Zioło calea jest ziołem meksykańskim, z którego uzdro-
wiciele przyrządzają napój wspomagający sen.

• Żeń – szeń ma działanie stymulujące, poprawia zdrowie 
i przyswajalność wielu substancji.

CZARY MIŁOSNE

Uczucie to jest znane każdemu człowiekowi: miłość! Miłość jest 
najwyższym z uczuć – każdy powinien kochać i być kochanym. 
Bez miłości człowiek zmarniałby. Próbuj zatem wciąż na nowo 
wytwarzać w  sobie miłość, poczuć ją i przekazywać dalej, po-
nieważ miłość jest światłem naszego życia, tym, co nas porusza; 
daje nam szczęście i błogosławieństwo. Miłość musi oczywiście 
wypływać prosto z serca i być bezwarunkowa. Tylko prawdziwa 
miłość uwalnia od cierpienia, przekleństw i daje nam pociesze-
nie w biedzie.

Poniżej opisałem mały rytuał miłosny. Aby go wykonać, po-
trzebne będą trzy białe świece z kościoła. Rytuał należy przepro-
wadzić w poniedziałkowy wieczór, a trzy godziny wcześniej nic 
nie jeść. Na trzech małych kartkach należy zapisać imiona swo-
ich ukochanych. Karteczki przymocować następnie do każdej 
świecy i wypalić je do połowy. Gdy zgasimy świece, wstawiamy 
je do szafy.

Następnie należy wypowiedzieć następującą modlitwę: 
Niech mój ukochany/moja ukochana cieszy się na spotkanie ze 

mną podczas wschodu lub zachodu słońca. Amen. Amen. Amen.
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CZYRAKI I ROPNIE
Rany zapalne, rany ropiejące

Czyraki to ogniska ropne w tkankach, których przyczyną są zbio-
rowiska mikrobów. Istnieją także zwykłe ropnie, które pojawiają 
się wraz z gorączką, bólami głowy lub mdłościami i utrzymują 
się około tygodnia, a także ropnie chroniczne, które mogą trwać 
nawet miesiącami. Czyraków i ropni nie wolno ani pocierać, ani 
masować, gdyż istnieje zagrożenie zatrucia krwi! 

• Sprawdzonym środkiem na czyraki i  ropnie jest aloes. Na-
leży zawsze używać dolnych liści rośliny, drobno je posiekać 
i wycisnąć z nich sok. Ranę przecieramy sokiem, a następnie 
bandażujemy ją; można także przyłożyć kompres.

• Bardzo skutecznym środkiem na otwarte rany jest babka lance-
towata. Należy przygotować jej świeże liście, drobno je pokroić 
i położyć na ranę. Poleca się także wykonywanie kompresów.

• Pomocne na ropnie są także liście białej kapusty, które ukła-
da się z gazą na miejsce zmienione chorobowo.

• Dobre rezultaty w leczeniu czyraków i ropni można uzyskać 
także, stosując ziemniaki. Świeżo starte i wymieszane z  so-
kiem ziemniaczanym należy położyć na około trzy i pół do 
czterech godzin na miejsce zmienione chorobowo. W  ten 
sposób ropa zostanie wyciągnięta z rany. 

• Jako alternatywę można także zastosować cebulę, którą należy 
rozdrobnić i wymieszać z odrobiną mleka UHT, które doda 
jej więcej mocy. Z  tak sporządzonej masy przygotowuje się 
kompresy, układając purée cebulowe na przynajmniej dwa-
dzieścia minut na ranę. Poprzez kompres zostanie wyciągnięta 
cała ropa. Jego działanie jest spektakularne.
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• Podobnie działają także pomidory. Plasterek kładziemy na pół 
godziny na miejsce zmienione chorobowo; pomidory poma-
gają także w innych chorobach skórnych.

• Można spróbować również następującego sposobu: Miód wy-
mieszaj z mąką żytnią w stosunku 1:1 do momentu, aż masa 
będzie wyglądać jak ciasto i nabierze zawiesistej konsystencji. 
Masę nanosimy na godzinę na czyrak (jej grubość powinna 
wynosić około czterech centymetrów). Do mąki można do-
dać także nieco masła lub mleka.



Vadim Tschenze – terapeuta duchowy oraz uzdrowiciel 
od wielu lat stosujący dawną wiedzę, której źródłem jest 
rosyjski szamanizm. Tę bezcenną mądrość przodków 
opisał w niniejszym leksykonie w postaci alfabetycznych 
haseł, tworząc tym samym poradnik dla każdego, kto 
chce samodzielnie odzyskać zdrowie.

Uniwersalne kompendium wiedzy 
o energii życiowej, mocy, powodzeniu oraz zdrowiu.

Dowiedz się, jak dzięki ludowym, naturalnym metodom:
- wspomóc swoją odporność i zdrowie,
- wzmacniać i ochraniać aurę,
- przepracować karmę,
- wyciągać wnioski z chorób,
- tworzyć amulety na różne okazje,
- korygować własną bioenergię.

Sprawdzone sposoby na codzienne bolączki.

Patroni:
Cena: 39,90 zł

ISBN: 978-83-7377-782-8

9 7 8 8 3 7 3 7 7 7 8 2 8


