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Przedmowa

Gdybym wiedział,

że jutro zginie świat, 

jeszcze dziś zasadziłbym jabłoń.

przypisywane Lutrowi 

Ta książka pomoże wam rozwiązać wiele problemów w  różnych 
ważnych obszarach waszego życia. Najlepiej będzie, jeśli zacznie-
cie jej lekturę od dokładnego przejrzenia spisu treści i  wybrania 
jednego lub dwóch tematów, które wydadzą się wam interesujące. 
Przeczytajcie odpowiedni rozdział, spróbujcie zastosować w życiu 
proste wskazówki i zasady, które w nim znajdziecie, by samemu do-
świadczyć rezultatów podjętych decyzji. Z pewnością zainspiruje to 
was do przeczytania pozostałych rozdziałów i zapoznania się z po-
radami, które w  nich znajdziecie. Odkryjecie też wtedy, dlaczego 
chęć osiągnięcia szybkich efektów jest przyczyną większości róż-
nych problemów w naszych czasach. Przekonacie się wówczas, że 
przy odrobinie cierpliwości własnymi siłami można znaleźć o wiele 
trwalsze rozwiązania i  dzięki temu odnaleźć prawdziwą radość – 
czego pozbawiano nas przez stulecia. Zatem życzymy wam, a także 
waszym najbliższym, wiele radości z tej przygody, byście mogli się 
cieszyć razem z nimi!



12  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Wstęp

Dziś wciśnięcie klawisza, kliknięcie myszką wystarczy, by cały świat 
„drukowanej” wiedzy był do naszej dyspozycji w  błyskawicznym 
tempie. Spójrzmy jednak przez chwilę na współczesny świat bez 
żadnych uprzedzeń i postawmy sobie pytanie, co to informacyjne 
tsunami daje naprawdę człowiekowi?

Jakiż to „postęp” osiągnęliśmy w  ostatnich dziesięcioleciach? 
Dzięki mediom dziecko dowiaduje się prawie od pierwszych dni 
świadomego życia o  olbrzymiej wartości „wiedzy”! Informuje się 
nas nieustannie o nowych wynalazkach i odkryciach, które czynią 
zbytecznym to, co stare, i z dnia na dzień neguje się dotychczasowe 
wartości. Szczęśliwy ten, który w  tej nieustającej lawinie nowości 
zachował umiejętność rozróżniania tego, co prawdziwe i użyteczne, 
od tego, co fałszywe, tego, co autentyczne, od tego, co sztuczne, 
tego, co szczere od kłamstwa, tego, co fragmentaryczne, od tego, co 
jest jakąś całością. Jednak tego nikt nigdzie nikogo nie uczy – wręcz 
przeciwnie! Nikt nie zwraca dziecku uwagi na to, że między zdo-
byciem wiedzy a  jej praktycznym zastosowaniem, między wiedzą 
teoretyczną a doświadczeniem istnieje znaczna różnica, podobnie 
jak pomiędzy lekturą podręcznika do nauki pływania a  umiejęt-
nością skoków do wody. Podsumowując, z  przerażeniem musimy 
stwierdzić, że jeszcze nigdy od początku istnienia świata tak wiele 
kłamstw, tak wiele niedorzeczności nie zalewało i  nie otumaniało 
oczu, uszu i serc ludzi, co dziś. 

Jeden z tysięcy przykładów – zmiana klimatu. Dzieje się to rze-
czywiście i każdy z nas ma możliwość, by coś w tej sprawie zrobić. 
A mimo to pojawiają się „eksperci”, którzy zapewniają, że wszystko 
w klimacie już się kiedyś wydarzyło, a obecne informacje o zagro-



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

żeniach sieją tylko panikę. Rzeczywiście, zmiany klimatyczne miały 
w przeszłości miejsce, ale dokonywały się one „miękko”, przez ty-
siąclecia! To, do czego doprowadziliśmy przez industrializację, wy-
korzystując bez ograniczeń surowce naturalne, woła o  pomstę do 
nieba! Globalne ocieplenie przybrało takie rozmiary, że najgłupszy 
polityk musiał się przebudzić. A jednak dopóki dodrukowywane są 
pieniądze, nikt nie musi się martwić… Kiedy mimo to ktoś z wpły-
wowych ludzi odważy się otworzyć usta, zostaje szybko odwołany 
lub usunięty. Ten system funkcjonuje wszędzie na świecie według 
tej samej zasady. Jeśli będziemy siedzieć z założonymi rękami i pa-
sywnie czekać, dojdzie do katastrofy. 

A więc co robić? Rozwiązanie jest tuż obok i nie trudno je urze-
czywistnić: róbmy to, co należy! Jeśli będziemy mieć szczęście, 
zdążymy w porę! 

Biadolenie i  gderanie, chowanie głowy w  piasek, satyra, ironia 
i  zrzędzenie – jeszcze nigdy nie rozwiązały żadnego problemu 
i  nie przyniosły szczęścia człowiekowi. My też nie jesteśmy na te 
zachowania uodpornieni. Jednak tysiące ludzi, którzy zastosowali 
w  ostatnich latach wiedzę o  wpływie rytmów Natury i  Księżyca, 
mogło doświadczyć, jak bardzo pozytywnie one na nich wpływają 
i wspomagają ich. Pomagają np. odejść od nieustannego zatruwania 
naszego środowiska sztucznymi nawozami i pestycydami, przywra-
cają nam jednocześnie wiedzę o  naszym zdrowiu, która koncen-
truje się na przyczynach choroby, a nie na powolnym rujnowaniu 
organizmu powodowanym tylko walką z jej symptomami. 

Dlaczego wierzymy w ten bełkot serwowany nam przez przemysł 
i jego „naukowych” i politycznych popleczników? Dlaczego wierzy-
my, że potrzebujemy sztucznych nawozów, środków pobudzających 
wzrost, preparatów chwastobójczych, środków konserwujących, 
genetycznie zmodyfikowanych roślin, wzmacniaczy smaku? Podda-
jemy się praniu mózgu, które nasze szare komórki nie tyle oczysz-
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cza, co wypłukuje! Jeśli coś jest potwierdzone przez tzw. wieloletnie 
badania, jeśli coś stosuje „każdy”, jeśli się do czegoś „przynależy”, to 
sądzimy wówczas, że to musi być dobre i słuszne! Ale wtedy praw-
da nie może już być bardziej odległa! Modlitewne młynki reklamy 
i  opłacani przez nią naukowcy chcą nas przekonać, że rolnictwo 
potrzebuje tych wszystkich trucizn i  roślinnych monstrów, gdyż 
w przeciwnym razie nie da się zlikwidować głodu na świecie. To jest 
świadomie kreowane kłamstwo! 

Po pierwsze – czy wiecie, że ponad 60% światowej produkcji 
zbóż służy jako pasza dla zwierząt? A po drugie – ludzkość mogłaby 
zjeść tylko o 10% mniej mięsa, aby móc przy tej powierzchni upraw 
wyżywić dwukrotnie więcej ludzi, niż dziś żyje na Ziemi? 

Podjęcie działań w odpowiednim czasie to krok w  lepszą przy-
szłość. Macie tę książkę w  ręku, więc możecie wreszcie przestać 
kręcić się w kółko: możecie stać się skuteczni. W domu, w ogrodzie, 
w firmie, podczas podróży, w czymś małym, jak i wielkim – ta wie-
dza wszędzie może być dla was użyteczna i nie tylko wtedy, kiedy 
będzie jedyną przydatną wam akurat w  działaniu, ale też wtedy, 
gdy sięgniecie po nią na początku, jedynie z  ciekawości. Jest ona 
bowiem początkiem ważnego procesu – procesu zmiany kierunku 
waszego myślenia. 

Wielu czytelników naszych poprzednich książek nie mogło uwie-
rzyć, że ta wiedza jest tak prosta: „Mam tylko poddać się operacji 
w odpowiednim czasie i już wszystko będzie się goić lepiej?”, „Mam 
ustawić swoją dietę zgodnie z kalendarzem księżycowym i nie będę 
mieć więcej problemów z nadwagą?”. Jednak potem z radością zbie-
rali plony swej odwagi! 

Spróbujcie pójść wspólnie z nami inną, lepszą drogą i odwróćcie 
się od zakłamanych struktur. Starczy tej wiedzy dla wszystkich! Pra-
wie wszyscy, bez wyjątku, politycy, lekarze i eksperci są tego od daw-
na świadomi. Pomimo to wykorzystują naszą zależność od różnych 



systemów i sami stają się, jako ich przedstawiciele, całkowicie od nich 
zależni, ponieważ potrzebują pieniędzy i próżności, by ich chwalono 
i doceniano. Ci ludzie nie zwrócą się ku dobremu! Zatem nie ocze-
kujcie na zrozumienie od innych, lecz podążajcie drogą, za wybór 
której tylko osobiście możecie być odpowiedzialni. W jaki sposób? 
Waszemu zwrotowi ku lepszemu ma służyć właśnie ta książka. Każ-
dy może wiedzę w niej zawartą spożytkować natychmiast, z dnia na 
dzień! Jedynym koniecznym do tego narzędziem jest prawidłowo 
obliczony kalendarz księżycowy, który znajdziecie na końcu książki.  

Naszym lejtmotywem jest hasło: „Mieć przyszłość!”. Budująca dla 
nas była świadomość pracy nad książką skierowaną do młodego 
pokolenia, bowiem to młodzi będą kształtować naszą przyszłość, 
a nie ci starzy „hamulcowi”, pozbawiający was radości, wierni swojej 
postawie „po mnie choćby potop”. Nadszedł już czas na zmianę! 
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Kalendarz księżycowy
Krótkie wskazówki, jak z niego korzystać
– to jedyne narzędzie, które będzie wam potrzebne.

Kluczem do tajemnicy wyboru właściwego czasu jest kalen-
darz księżycowy – kalendarz, który określa fazy Księżyca 
i jego pozycje w znakach zodiaku. Być może nieco przestra-

szą was, podczas wertowania tej książki, opisane aktywności, liczne 
symbole, jak i obowiązujące zasady, które w niej podajemy. Jednak 
wierzcie nam, to wszystko jest naprawdę bardzo proste. Najlepiej, 
jeśli na początek wybierzcie spośród wszystkich opisanych w niej 
waszych aktywnych działań jedno lub dwa, które was szczególnie 
zaintrygują, i  sprawdzicie następnie w  kalendarzu księżycowym, 
zamieszczonym na końcu książki, kiedy wykonanie jakiejś pracy 
jest korzystne, a kiedy nie. Niech inspiracją waszych decyzji będą 
własne doświadczenia. 

Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie używaliście kalendarza księ-
życowego, dlatego chcemy podać kilka wskazówek co do jego sto-
sowania. W książce często posługujemy się pojęciem „pozycje Księ-
życa”, które wpływają na wiele zachowań ludzi w życiu codziennym. 
Co to oznacza? Co oznacza „pełnia”, „nów”, „Księżyc przybywają-
cy”, „Księżyc ubywający”? Co kryje się za stwierdzeniem: „Księżyc 
w pełni, w zodiakalnym znaku Byka troszczy się o wzrost korzeni” 
lub „Księżyc w znaku Wagi zarządza obszarem bioder”?
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Podstawowe pojęcia używane w języku codziennym

Dla uproszczenia komunikacji miedzy nami przywykliśmy do takich 
sformułowań jak „Księżyc wpływa na rośliny”, „Księżyc w  znaku 
Bliźniąt zarządza naszymi barkami i rękami” lub „Księżyc ubywający 
działa odtruwająco”. 

Wyprzedzając pytania co do prawdziwości tych stwierdzeń, 
zaznaczamy, że celem tej książki nie jest udowodnienie, czy rze-
czywiście Księżyc tak działa, czy też przyjmuje podczas pewnych 
procesów zachodzących na Ziemi zawsze te same pozycje, bowiem 
ta ostatnia opcja oznaczałaby, że staje się on jakby wskazówkami 
zegara, a sam z siebie nie oddziałuje aktywnie. Można by go było 
wówczas porównać do zegara wskazującego godzinę dwunastą, 
a przecież to nie zegar sprawia, że Słońce zajmuje najwyższą pozy-
cję lub wskazuje północ. 

W  tej książce używamy pojęć będących od dawna w  obiegu. 
Księżyc, jego fazy i  jego pozycje zodiakalne oddziałują na Ziemię 
i na wszelkie formy życia. Jak Księżyc to sprawia? Odpowiedź na to 
pytanie znajdziecie w tej książce. Dlaczego to czyni i dlaczego to tak 
dobrze funkcjonuje? Napiszcie do nas, gdy to odkryjecie! Będzie 
to z pewnością fascynująca przygoda! Obserwacje potwierdzają, że 
nawet fizyka kwantowa od dawna już bada te zależności. 



Cykle Księżyca mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, 
samopoczucie, relacje i życie zawodowe. Poprzez zrozu-
mienie jego ośmiu faz i pracę z nimi zdołasz wzmocnić 
każdy aspekt swojego życia. Światowej sławy astrolog 
prezentuje, jak dzięki połączeniu z Księżycem możesz 
skutecznie planować swoją przyszłość. Dowiesz się rów-
nież, w jaki sposób najlepiej wykorzystać nów oraz pełnię 
Księżyca, w zależności od znaku Zodiaku, w którym one 
występują. Poznasz również, afirmacje, wizualizacje i za-
klęcia dostosowane do każdej fazy lunarnej. Odkryjesz 
rolę aniołów i bogiń oraz wykorzystasz ich siłę podczas 

nowiu i pełni. Jest to książka dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swój związek 
z naturą i ożywić swoje duchowe praktyki. Wsparcie Księżyca na każdy dzień.

Odkryj wiedzę i rytuały, które dotychczas zarezerwowane 
były tylko dla szeptuch i szamanów syberyjskich! Autor 
bazując na pradawnej wiedzy i tradycji szamańskiej stwo-
rzył wyjątkowy i uniwersalny kalendarz, który poprowa-
dzi cię przez każdy dzień w roku. Z jego pomocą nauczysz 
się rozróżniać energie zawarte w poszczególnych dniach, 
a także odkryjesz wpływ astrologii na twoje codzienne ży-
cie. Dowiesz się jaki jest twój szamański numer ochron-
ny, jakie amulety wykorzystać na dany dzień, a także w 
jaki sposób zaangażować energię w proces uzdrawiania 
duchowego. Ćwiczenia energetyczne opisane w tej książ-

ce będą doskonałym uzupełnieniem terapii, dzięki którym usuniesz negatywne 
wpływy i blokady oraz zbudujesz pomost między ciałem a duszą. Będzie to ideal-
ny wstęp do rozwoju duchowego! Szamańska wiedza na co dzień.

JAK DZIAŁA KSIĘŻYC
Yasmin Boland

UNIWERSALNY KALENDARZ  
SZAMAŃSKI
Vadim Tschenze

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:
www.studioastro.pl

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



Zapraszamy na kierunki:
 TERAPIE NATURALNE
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA

Twój czas na rozwój!Twój czas na rozwój!

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty). 
Masz chęć pomagania sobie i innym.

Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy, 
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kon-
taktów z duchowymi przewodnikami;

• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, 
runy, Tarot, hipnozę;

• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważ-
niejszych działów wiedzy ezoterycznej;

• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich 
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;

• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19

Białystok, Warszawa, Katowice

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  KATOWICE





Patroni:Patroni:

Dzięki tej książce możesz:Dzięki tej książce możesz:

   pożegnać się z nadwagą,pożegnać się z nadwagą,

   wybrać odpowiedni moment na szczepienie, operację i wizytę u dentysty,wybrać odpowiedni moment na szczepienie, operację i wizytę u dentysty,

   naturalnie i efektywnie pielęgnować paznokcie, skórę, włosy i całe ciało,naturalnie i efektywnie pielęgnować paznokcie, skórę, włosy i całe ciało,

   zostać wprawnym ogrodnikiem i zadbać o kwiaty w mieszkaniu,zostać wprawnym ogrodnikiem i zadbać o kwiaty w mieszkaniu,

   wysprzątać domostwo z przedmiotów blokujących przepływ energii,wysprzątać domostwo z przedmiotów blokujących przepływ energii,

   dokonać łatwej, bezproblemowej przeprowadzki,dokonać łatwej, bezproblemowej przeprowadzki,

   wybrać idealny moment do rozpoczęcia ważnych przedsięwzięć,wybrać idealny moment do rozpoczęcia ważnych przedsięwzięć,

   korzystać z księżycowej gimnastyki,korzystać z księżycowej gimnastyki,

   interpretować Tyrolskie Koło Liczb,interpretować Tyrolskie Koło Liczb,

   opracować swój indywidualny typ odżywiania i biorytm.opracować swój indywidualny typ odżywiania i biorytm.

NA WSZYSTKO ISTNIEJE WŁAŚCIWY MOMENT. POZNAJ GO!NA WSZYSTKO ISTNIEJE WŁAŚCIWY MOMENT. POZNAJ GO!

Księżyc kieruje rytmami życia na Ziemi, Księżyc kieruje rytmami życia na Ziemi, 
czego doskonałym przykładem są przypływy i odpływy mórz. czego doskonałym przykładem są przypływy i odpływy mórz. 

Dzięki tej książce nauczysz się świadomie wykorzystywać Dzięki tej książce nauczysz się świadomie wykorzystywać 
jego wpływ na całe Twoje przyszłe życie, jego wpływ na całe Twoje przyszłe życie, 
zwiększając szansę sukcesu przy każdym zwiększając szansę sukcesu przy każdym 

podejmowanym działaniu. podejmowanym działaniu. 

Psychotronika.pl
Pierwszy polski portal psychotroniczny

EJ ZŻI DL RB OI WGR IAAT


	Pusta strona
	Pusta strona

