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Cz³owiek, jako cz¹stka Wszechœwiata, jest w³¹czo-
ny w jego system energii i w prawa nim rz¹dz¹ce. W tym
naturalnym otoczeniu kszta³towa³ siê przez dziesi¹tki
tysiêcy lat organizm ludzki.

Cywilizacja zachodnia (anglo-amerykañska), która
pierwotnie odrzuci³a ca³¹ wiedzê przodków na temat
Wszechœwiata, obecnie coraz czêœciej, swoimi super-
nowoczesnymi metodami badañ, potwierdza nauko-
wo paradygmaty wiedzy minionych pokoleñ. Proces
ten odbywa siê opornie, niweczy on bowiem czêsto do-
robek badaczy, a nade wszystko jest zagro¿eniem dla
wielkiego biznesu, szczególnie dla przemys³u che-
micznego i spo¿ywczego.

Tysi¹ce lat temu staro¿ytni, posiadali szerokie ho-
ryzonty, dysponowali ogromn¹ wiedz¹ o prawach Na-
tury. Wiedzê tê wykorzystywali do budowy swoich natu-
ralnych siedzib i ¿ycia w nich w harmonii z Natur¹. Zapi-
sane 3000 lat temu w chiñskiej

zasady geomancji s¹ tego bezspornym dowo-
dem.

Natomiast cywilizacja europejska nie dorobi³a siê
tak spójnej, holistycznej koncepcji budowy siedzib lu-
dzkich oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego
w domach mieszkalnych.

Staro¿ytni wznosili swoje budowle i domy mieszkal-
ne z naturalnych materia³ów. Ró¿norodnoœæ takich
materia³ów jest du¿a. Najczêœciej stosuje siê ziemiê,
drewno, kamieñ, trawy – g³ównie bambus i trzcinê,
a tak¿e s³omê, jutê, we³nê czy liœcie. W naturalnym do-
mu przebywa siê wœród materia³ów ¿ywych, posia-
daj¹cych w³asn¹ aurê (Kirlian, Rosja), jest siê swobod-
nie owiewanym przez korzystne dla zdrowia promienie
z Ziemi i z kosmosu. ¯yje siê w Naturze.

Budownictwo, które dostarcza najwiêcej dowodów
m¹droœci minionych pokoleñ, odesz³o najdalej od sta-
rej wiedzy. Organizm ludzki natomiast niezwykle czuj-
nie odbiera zmiany otoczenia i wymaga wokó³ siebie
harmonii wibracyjnej.

pisa³ w 1931 r. Ch. Leville.
Wspó³czesne domy zamienione zosta³y w syntety-

czne klatki ze stali, szk³a, betonu, plastyku i izoluj¹ nas
od ¿yciodajnej energii Natury, zwanej PRANA (Indie),
CHI (Chiny) lub KI (Japonia).

Koncepcja ta, obca umys³owoœci zachodniej, by³a
niegdyœ akceptowana w Europie. Staro¿ytny lekarz gre-
cki, Galen, nazywa³ j¹ W œredniowieczu leka-
rze u¿ywali okreœlenia . Nauka wspó³cze-
sna nie potwierdzi³a jeszcze istnienia tej energii, choæ
badacze niemieccy udowodnili ju¿, ¿e przez œciany
i stropy naszych domów z syntetycznych materia³ów
budowlanych przenika jedynie 15% korzystnych dla
zdrowia promieni z Ziemi i kosmosu (Endros, Lotz).

Dr Hartman z Uniwersytetu w Halderbergu w 1968 r.
opublikowa³ rezultaty 25 lat badañ (125 000 testów),
w których stwierdzi³, ¿e 60 – 70% chorób ma zwi¹zek
z miejscem zamieszkania ludzi. Podobn¹ opiniê po kil-
kudziesiêciu latach studiów wyrazi³ dr Piccard (Fran-
cja). Ponad 100 lat temu identycznej tezy broni³ przed
Izb¹ Lekarsk¹ w Londynie dr Haviland (Anglia).

W 1971 r. dr Hubner z Narodowego Instytutu Raka
Stanów Zjednoczonych pisa³:

(SBS) – Zespó³ Chorób
Budynku, tak nauka nazwa³a choroby wynikaj¹ce
z wspó³czesnych technologii wznoszenia i wyposa¿a-
nia budynków. Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
ju¿ w 1987 r. ustali³a listê objawów wynikaj¹cych z prze-
bywania w . Na liœcie tej, oprócz
objawów typowo alergicznych, znajduj¹ siê: zapalenie
œluzówek, astma oskrzelowa, zapalenie krtani i oskrze-
li, choroby nowotworowe, a tak¿e: migreny, rozdra-
¿nienie, zaburzenie koncentracji, gor¹czka klimatyza-
cyjna (Zysk, Zgo³a – Polska).

Ksiêdze Przemian – I
Cing

Jest to skutek wspania³ej wra-

¿liwoœci organizmów ¿ywych, przystosowanych do
wejœcia w rezonans pod dzia³aniem ka¿dej d³ugoœci
fali

Pneuma.
fluidy ¿ycia

Pomiêdzy czynnikami
ekstremalnymi, które mog¹ wywo³aæ raka, najczê-
œciej i najbardziej niebezpiecznym jest zmiana wibra-
cji œrodowiska w

chorych budynkach

NATURALNE MATERIA£Y

ZDROWIE

.
Sick Building Syndrome

miejscu zamieszkania

fot. squad

Technologia budowy naturalnych domów z cegie³ z gliny ze s³om¹ mieszanych

NATURALNY DOMNATURALNY DOM
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W budynkach, w dodatku wyposa-
¿onych w syntetyczne meble i wyk³adziny, wskutek stê-
¿enia toksycznych lotnych zwi¹zków organicznych, wy-
stêpuj¹ awarie ca³ych systemów elektronicznych (We-
shler, Bell). Komputery nie wytrzymuj¹ w³asnej cywi-
lizacji.

Szczególnie wa¿ny dla naszego zdrowia jest czas
snu. Jest on czasem regeneracji naszych komórek
i, zw³aszcza w tym czasie, dostêp do energii natury jest
niezbêdny. Natomiast wg Œwiatowej Organizacji Zdro-
wia oko³o po³owa ludzi na œwiecie (w Polsce blisko jed-
na trzecia) cierpi z powodu bezsennoœci.

P³ytki i niespokojny sen, zmêczenie i ociê¿a³oœæ po
przebudzeniu czy opuchniêcia s¹ typowymi objawami

. Innymi objawami prze-
bywania w strefach geopatycznych s¹: wzmo¿ona ner-
wowoœæ, mrowienie koñczyn, trudnoœci z oddycha-
niem, ataki astmy, k³ucia w okolicy serca, bóle i za-
wroty g³owy, bóle i puchniêcie stawów, charaktery-
styczne wêdruj¹ce bóle po ró¿nych czêœciach cia³a, bu-
dzenie siê i lêki nocne dzieci, moczenie, ogólne os³a-
bienie bariery immunologicznej organizmu (Bachler,
Szwajcaria zbada³a 12 000 miejsc snu w 14 krajach;
Hartman, Szwajcaria – 125 000 testów podczas 10 lat
badañ, Aweryn, Kozarów, Moœcicki, Portalewski wszy-
scy: Polska).

Polskie badania na zwierzêtach hodowlanych (Gal-
was 1978, Brzeski 1980 – badania na stadzie 474 000
kur, Tombarkiewicz 1998) udowadniaj¹ jednoznacznie
dzia³anie syndromu geopatycznego. Podobne wyniki
otrzymali Hartman (Szwajcaria) i Jenny (Niemcy) ba-
daj¹c w ci¹gu 12 lat 14 000 myszy. W strefach geopa-
tycznych nastêpuje przyspieszony rozwój mikroflory,
w tym grzybów pleœniowych (Urbañski, Turczynowicz,
Polska), które pogarszaj¹ dodatkowo stan zdrowotny
mieszkañ patogennych.

nowoczesnych

Syndromu Geopatycznego

W krytycznych punktach anomalii geopatycznych
prawdopodobieñstwo choroby nowotworowej jest zas-
kakuj¹ce. Punkty te literatura zachodnia nazywa po
prostu Points Cancer (Hartman,
Szwajcaria, Endros, Niemcy, Alexandre, Francja).

Dr Maschi (Francja) stwierdzi³
anomalii geopatycznych z polami ele-

ktromagnetycznymi, pochodz¹cymi z urz¹dzeñ ele-
ktrycznych w domach, czy ze Ÿróde³ zewnêtrznych, ta-
kich jak linie wysokiego napiêcia, transformatory, an-
teny radiowe i telewizyjne, telefonia komórkowa itp.
(Alexandre, Francja). Zagro¿enie ze strony

w naszych domach zwiêksza
siê. Natomiast i bez efektów synergistycznych œredni
poziom natê¿enia pola elektromagnetycznego w kraju
jest alarmuj¹cy,

(K³oszewski, Polska).
Chorobotwórcze, w szczególnoœci nowotworowe

efekty promieniowania elektromagnetycznego na or-
ganizm ludzki zosta³y udowodnione przez liczne grupy
badaczy (m.in. Deviatkow, Becki, Rosja; Gawda, Ol-
chowik, Zyss, Polska).

nazwali
specjaliœci (Janiñska, Polska) stan ska¿eñ pleœniowych
w nowowznoszonych, a zw³aszcza w docieplanych bu-
dynkach. Amerykanie stwierdzili gnicie i ska¿enie ple-
œniowe w 60 – 90% budynkach drewnianych dociepla-
nych styropianem w systemie EIPS (Graham, Locke,
USA). Podobne systemy s¹ powszechnie stosowane

w Polsce (Ceresit, Atlas i inni). Docieplanie przegród, ja-
ko sposób na oszczêdnoœæ energii i zwalczanie grzy-
bów pleœniowych, okaza³o siê fatalne dla zdrowia mie-
szkañców wskutek przyspieszonego rozwoju pleœni.

Grzyby pleœniowe s¹ wymieniane przez WHO jako
podstawowe Ÿród³o alergii i astmy oskrzelowej. Nie-
które gatunki s¹ rakotwórcze (Zyska, Polska).

W Polsce najlepsz¹ propozycj¹ budowy domu na-
turalnego jest technologia, w której ceg³y z gliny zmie-
szanej ze s³om¹, suszone na s³oñcu i wietrze, wype³-
niaj¹ drewniany szkielet. Taki mur zapewnia komfort
wnêtrza, nieosi¹galny w domach z innych materia³ów
budowlanych lub w domach z klimatyzacj¹.

Mur z gliny i s³omy , wch³ania nadmiar wil-
goci z wnêtrza, ponadto promieniuje przyjemnym cie-
p³em, stwarzaj¹c komfort psychiczny, który korzystnie
wp³ywa na zdrowie mieszkañców.

Stwierdzono (Minke, Niemcy), ¿e glina ma w³aœci-
woœci lecznicze: antyalergiczne i antybakteryjne. Po-
przez swe w³asnoœci antystatyczne redukuje zawartoœæ
kurzu w powietrzu, zwiêksza odpornoœæ skóry na mi-
kroorganizmy, zapobiega wysychaniu œluzówki dróg
oddechowych oraz sprzyja korzystnej jonizacji powie-
trza.

Przekonania naszych ojców o leczniczych w³aœci-
woœciach domów z gliny potwierdzaj¹ siê.

Z koñcem lat 70-tych krakowscy architekci Danuta
i Maciej Hy³owie, przebadali dziesi¹tki obiektów z gliny
zbudowanych w okresie miêdzywojennym i po II wojnie
œwiatowej. Stwierdzili dobry stan techniczny budyn-
ków i doskona³e warunki mieszkaniowe, ciep³e i suche
izby. Ich mieszkañcy wrêcz entuzjastycznie wyra¿ali
siê o wyj¹tkowo zdrowym i przyjemnym mikroklimacie
wnêtrz.

O trwa³oœci domów z gliny i s³omy œwiadcz¹ u¿ytko-
wane do dziœ w Europie, m.in. w Polsce, Niemczech, An-
glii, kilkusetletnie domy. Glina po wyschniêciu kamie-
nieje, mieszkasz zatem w trwa³ym domu z natural-
nego, ciep³ego kamienia.

tak pisa³ Piotr Aigner w wydanym w 1791 r. poradniku

W Polsce budynki z gliny wystêpuj¹ na terenie ca-
³ego kraju, najliczniej na Kaszubach, w Wielkopolsce,
na Kujawach, Dolnym Œl¹sku i Podkarpaciu. Jednym
z najstarszych budynków z ziemi w Polsce jest wznie-
siony w XVII w. okaza³y pa³ac w Tarchominie k. War-
szawy.

Najstarsze fragmenty budownictwa z ziemi w Gou-
rna w Egipcie, które dotrwa³y do naszych czasów, po-
chodz¹ z ok. 3200 r. p.n.e.!

punktami raka – PC

synergiê szkodli-
wych dzia³añ

smogu ele-
ktromagnetycznego

rzêdu miliona razy wy¿szy od pozio-
mu t³a naturalnego

Mykologiczn¹ katastrof¹ ekologiczn¹

KOMFORT

TRWA£OŒÆ

oddycha

Ostrzegam, ¿eby nie m³ot-
kiem ³upaæ, ale pi³k¹ rozrzynaæ ceg³ê nale¿y, gdy¿ 3
calowa sieczka z paŸdziorami w glinie zmieszana jak
wyschnie, to do wielkiej zakamienia³oœci przychodzi

Budownictwo wieyskie z ceg³y glino-suszonej.
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DOBRE MIEJSCE I KSZTA£T

EKOLOGIA

TECHNOLOGIA

KOSZTY

W powietrzu energia natury jest w ci¹g³ym ruchu,
przep³ywa swobodnie w miejscach pozostaj¹cych
w harmonii z Ziemi¹ i kosmosem. St¹d wa¿ne jest bu-
dowanie siedzib ludzkich w harmonii z Natur¹, z Uni-
wersum, w miejscach, gdzie ta energia przep³ywa swo-
bodnie, w taki sposób, aby jej przep³ywu nie hamowa³y
¿adne przeszkody.

Staro¿ytni, korzystaj¹c ze swojej wiedzy, zawsze sta-
rannie wyszukiwali miejsce na budowê swoich siedzib,
umiejêtnie nadaj¹c kszta³t wznoszonym miastom,
wsiom i domom.

Chiñska nauka daje w tym zakresie pra-
ktyczne wskazówki, które stosuje siê coraz czêœciej na
ca³ym œwiecie.

Nauka zachodnia udowodni³a bezsporny zwi¹zek
miejsca zamieszkania ze zdrowiem jego mieszkañ-
ców. Uwzglêdnienie tego zjawiska jest zatem bez-
wzglêdnie konieczne podczas budowy domów.

Ekologiczna, naturalna technologia:
u¿ywa miejscowych materia³ów budowlanych, wy-
stêpuj¹cych w obfitoœci w naturze (glina, piasek, ka-
mieñ) lub ³atwo odnawialnych (np. drewno topoli);
oszczêdza energiê (na budowê naturalnego domu
zu¿ywa siê zaledwie 15% energii w porównaniu z in-
nymi wspó³czesnymi technologiami);
dziêki nie wystêpowaniu procesów wypalania nie
zanieczyszcza atmosfery;
nie pozostawia ¿adnych odpadów;
po zu¿yciu technicznym nastêpuje recykling ca³ego
domu.

Opracowano technologiê wykorzystuj¹c¹ drew-
niany szkielet, zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo kon-
strukcyjne domu. Ceg³y ze s³omy i gliny, które mo¿na
³atwo wykonaæ samemu, tworz¹ komfortow¹, samono-
œn¹ izolacjê ciepln¹ œcian i sklepienia. Dom przykryty
jest osikowym drewnianym dachem.

Technologia ta jest prób¹ wprowadzenia nowo-
czesnej metody wznoszenia budynków do wiekowych
tradycji budowania z cegie³ z gliny ze s³om¹ mieszan¹,
suszonych na s³oñcu i wietrze.

Technologiê tê cechuje niezwyk³a prostota i ³at-
woœæ wykonania.

Koncepcja konstrukcji i technologia wykonania jest
zastrze¿ona w Urzêdzie Patentowym RP nr 328297/
1998.

W Polsce, z uwagi na obfitoœæ z³ó¿ gliny i aktualny
nadmiar s³omy, wybudowanie naturalnego domu jest
tañsze od budowy domu innymi technologiami. Ca³ko-
wity koszt kompletu materia³ów, ³¹cznie z materia³ami
instalacyjnymi i wyposa¿eniem ³azienki, wynosi 500 –
550 z³otych/1 m powierzchni u¿ytkowej. Pozosta³e ko-
szty stanowi robocizna w wys. ok. 30 roboczogodzin/1
m powierzchni u¿ytkowej domu.

Technologie naturalne, z uwagi na ich prostotê i
czytelnoœæ, stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wykonania 90% robót
na budowie przez osoby niewykwalifikowane.

Powrót do wiedzy staro¿ytnych w budowie domów
mieszkalnych jest nieunikniony.

Zdrowe domy, postawione w dobrych miejscach,
z harmonijnie dobranymi kszta³tami, z naturalnych
materia³ów, pozwalaj¹ce na przebywanie w nich w Na-
turze, s¹ domami przysz³oœci. Na pewno domami przy-
sz³oœci nie bêd¹ domy zwane ,,inteligentnymi” gdy¿ ta-
kimi one nie s¹.

feng shui
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Wojciech M. Brzeski
£aziska, styczeñ 2004 r.

Urodzony w 1938 r. Absolwent Wydzia³u Budownictwa
Politechniki Gdañskiej. W latach 70-tych za³o¿yciel i dyrektor
przedsiêbiorstwa innowacyjnego ,,Technirol” w Gdañsku. Od
1981 do 1994 r. wyk³adowca w Instytucie Budownictwa Uni-
wersytetu Narodowego w Kinshasie, Zair (obecnie Kongo), za-
razem szef biura projektów i realizacji Kompleksu Agro-Prze-
mys³owego Prezydenta Mobutu Se-Se Seko w latach 1981 –
1986. Od 1993 roku zajmuje siê budownictwem z ziemi
w Polsce i Afryce. Autor wielu innowacji i publikacji popula-
ryzatorskich.

PROJEKTOWANIE DOMÓW I OSIEDLI,
DOSTAWA ELEMENTÓW I MATERIA£ÓW,

MONTA¯
LUB KOMPLETNE WYKONAWSTWO,

WARSZTATY – NAUKA BUDOWANIA DOMÓW Z GLINY.

,,THE NATURAL HOUSE – NATURALNY DOM”,
WOJCIECH M. BRZESKI,

£AZISKA 62,
09-533 S£UBICE, WOJ. MAZOWIECKIE,

TEL. 0-24 2778 75, 0 608 633 301,
http://www.naturalnydom.com,

e-mail: w.brzeski@naturalnydom.com
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Kacper przyszed³ na œwiat 22.1.2003 w wyniku
porodu w wodzie.

Po porodzie si³ami natury, nieco wspomaganymi
homeopati¹, stan noworodka oceniono na 10 w 10-cio
stopniowej skali. Ch³opak roœnie jak na dro¿d¿ach,
wykazuje siê aktywnoœci¹ nieco ponad przeciêtn¹, jak
na swój wiek. Podobnie rzecz ma siê odnoœnie rozwoju
fizycznego, jak i emocjonalnego dziecka. Praktycznie
nie choruje, zaœ bardzo rzadkie infekcje, zwalczane le-
kami homeopatycznymi, nie pozostawiaj¹ ¿adnych za-
uwa¿alnych konsekwencji. Nawet drobne rany typu o-
tarcia, zadrapania lecz¹ siê, przys³owiowo, jak na psie.
Niestety, od samego pocz¹tku Kacperek czêsto budzi
siê w nocy z p³aczem, rzadko przesypia d³u¿ej ni¿ 3 go-
dziny, a dopiero u boku mamy uspokaja siê. Warto do-
daæ, ¿e dziecko, zgodnie z tabel¹ szczepieñ, przyjmuje
wszystkie szczepionki medycyny alopatycznej (trady-
cyjnej).

Stan opisany powy¿ej utrzymywa³ siê do 8 mie-
si¹ca ¿ycia, kiedy to choroba górnych dróg oddecho-
wych przyczyni³a siê do wizyty u lekarza. Lekarz – ho-
meopata (dr Mieczys³aw Wiktor z Gdañska) rozpozna³
u Kacperka typowy stan alergiczny. Od tego czasu, mi-
mo przyjmowania leków homeopatycznych przeciwko

alergii, Kacperek dostawa³ coraz intensywniejszych
i czêstszych wysypek na twarzy, r¹czkach, brzuszku
i szyi, a¿ w koñcu wysypka pozosta³a na ciele dziecka
na dobre. Po ukoñczeniu 13 miesi¹ca ¿ycia zmiany na
skórze zaczê³y maleæ, a¿ typowa dla skóry policzków
,,skorupka” zniknê³a zupe³nie (Kacperek ca³y czas do-
staje leki homeopatyczne). Niektóre ,,zasypane” okoli-
ce cia³a oraz niespokojny sen z bardzo nerwowymi
zmianami pozycji spania pozosta³y bez zmian. Ponad-
to od chwili rozpoznania stanu alergicznego Kacperek
przeszed³ na dietê pozbawion¹ mleka krowiego i pro-
duktów odzwierzêcych. Niestety, jak poinformowa³ le-
karz alopata (pediatra prowadz¹cy Kacperka), szcze-
gó³owych i wiarygodnych badañ, które z czynników
alergennych uczulaj¹ Kacperka, nie bêdzie mo¿na
przeprowadziæ przed ukoñczeniem przez niego 5-go
roku ¿ycia. Z uwagi na delikatnoœæ poruszanego tema-
tu jego dane pozostawiam do w³asnej wiadomoœci.

W maju 2004 r. ca³¹ rodzin¹, a zatem razem
z Kacperkiem, wziêliœmy udzia³ w warsztatach budowy
domów z gliny, drewna i s³omy w gospodarstwie agro-
turystycznym Wojciecha M. Brzeskiego (firma ,,Natu-
ralny Dom”). Tam po raz pierwszy w sposób rzeczowy
us³yszeliœmy o koniecznoœci wyboru miejsca zamie-
szkania, a przede wszystkim spania, pozbawionych za-
dra¿nieñ geopatycznych pochodz¹cych od cieków wo-
dnych, anomalii geologicznych oraz siatki szwajcar-
skiej. Na tych¿e warsztatach uzyskaliœmy znacznie wiê-
cej istotnych informacji, co do zdrowego zamiesz-
kania, jednak nie one s¹ przedmiotem opisywanej
sprawy.

Nied³ugo po powrocie z kursu zaprosiliœmy zna-
n¹ radiestetkê (p. Alicja Rospond) do naszego mieszka-
nia w celu wyznaczenia ewentualnych miejsc zadra-
¿nieñ geopatycznych i przebiegu siatki szwajcarskiej.
Ustalono, ¿e zarówno Kacperek, jak i jego rodzice spali
w miejscu krzy¿ówki cieków wodnych, zaœ sam Kac-
perek dodatkowo na przeciêciu siatki szwajcarskiej.
Wobec tego ³ó¿eczko Kacperka i ³ó¿ko rodziców us-
tawiono prawid³owo oraz dokonano neutralizacji cie-
ków wodnych.

1.

2.

3.

4.

5. W przeci¹gu miesi¹ca od dnia prawid³owego
ustawienia ³ó¿ek Kacperek zacz¹³ sypiaæ spo-
kojniej – budzi siê ju¿ tylko raz w nocy, przewa¿nie
ok. 3 nad ranem. Ponadto praktycznie wszystkie
wystêpuj¹ce dot¹d zmiany skórne s¹ niewidocz-
ne. Zaœ podczas dziennej aktywnoœci Kacperek
jest bardziej zrównowa¿ony i mniej pobudliwy. Co
wiêcej, po up³ywie kolejnych kilku tygodni rodzice
stopniowo wzbogacali dietê Kacperka o produkty,
których spo¿ywanie wczeœniej powodowa³o bar-
dziej intensywne wysypki u dziecka. Tak wiêc teraz
Kacperek mo¿e bez przeszkód zjadaæ czekoladê,
piæ mleko czy jogurty.

��������

fot. shaka

¯ycie zgodne z prawami wszechœwiata

Historia



zielone brygady - pismo ekologów 5

zdrowie

nr 11 (201) listopad 2004

Poni¿ej przedstawiam interpretacjê
powy¿szych faktów przez radiestetê, ho-
meopatê i alopatê:

Osobiœcie przychylam siê do zdania
alopaty. Rzeczywiœcie uwa¿am, ¿e ma-
my sporo szczêœcia. Jednak nie dla-
tego, ¿e nasza historia
toczy siê, w opisany sposób, a dlatego,
¿e œwiadomie unikamy sposobu lecze-
nia, jaki dyktuje alopatia, uwa¿aj¹c to
za ostatecznoœæ . Z technicznego zaœ
punktu widzenia spojrzenie home-
opaty, moim zdaniem, doskonale pod-
sumowuje sytuacjê. Tzn., ¿e zarówno
klasyczne szczepionki, jak i negatywna
dla ludzkiego organizmu energia za-
dra¿nieñ geopatycznych i siatki szwaj-
car-skiej mog¹ byæ jednymi z wielu czyn-
ników zak³ócaj¹cych naturalne mecha-
nizmy obronne organizmu, a w efekcie
wywo³uj¹cymi stany chorobowe z aler-
gi¹ w³¹cznie.

Podsumowuj¹c, zachêcam ka¿dego
do ¿ycia zgodnego z prawami wszech-
œwiata, a co za tym idzie, unikania wp³y-
wu negatywnych czynników na ¿ycie lu-
dzkie. Nie ¿yjemy przecie¿ po to, aby
chorowaæ, a po to, by siê rozwijaæ,
w czym na pewno pomocne jest pozna-
wanie wspomnianych praw wszech-
œwiata.

Pozdrowienia dla wszystkich myœl¹-
cych podobnie.

Radiesteta:

Homeopata:

Alopata:

przypadkowo

Nieprawid³owe usta-
wienie ³ó¿eczka, czyli wp³yw cieków
wodnych i siatki powodowa³o u dzie-
cka niespokojny sen, czêste budzenie
siê oraz bardzo nerwowe zmiany po-
zycji podczas spania. D³ugotrwa³y
wp³yw negatywnego pola energii wy-
zwoli³ u Kacperka stan chorobowy,
który objawi³ siê jako alergia (mog¹
pojawiæ siê ró¿e stany chorobowe
w zale¿noœci od parametrów zak³ó-
ceñ).

Pomimo zak³ada-
nego, przewlek³ego procesu leczenia
alergii (do 5-ciu lat), uzyskano popra-
wê stanu zdrowia w znacznie szyb-
szym okresie. Wskazywaæ to mo¿e na
bardzo efektywny dobór leków lub/
i ma³¹ intensywnoœæ choroby. Ponad-
to, najwiêksze natê¿enie objawów cho-
robowych nast¹pi³o w okresie przyj-
mowania najwiêkszej iloœci szcze-
pionek medycyny alopatycznej, co mo-
g³o byæ ewentualn¹ przyczyn¹ stymu-
luj¹c¹ procesy alergiczne. Sam wp³yw
zadra¿nieñ geopatycznych mo¿e byæ
kolejnym czynnikiem zak³ócaj¹cym
naturaln¹ równo-wagê organizmu.

Macie pañstwo wraz z Ka-
cperkiem sporo szczêœcia, je¿eli to ko-
niec tej historii.

Bartosz ojciec Kacperka
panktos@o2.pl

Dnia 10 listopada 2004 Rada Gminy £apanów podjê³a decyzjê
o utworzenie Strefy Wolnej od GMO.

Gmina £apanów le¿y w œrodkowej czêœci woj. ma³opolskiego,
w powiecie bocheñskim, w dolinie rzeki Stradomki na terenie Pogó-
rza Karpackiego.

Gmina ma 71,20 km i jest zamieszkana przez 7200 osób, sk³ada
siê z 17 so³ectw i ma charakter wybitnie turystyczno-rolniczy. Œred-
nia wielkoœæ gospodarstwa to 3,5 ha, z przewag¹ produkcji mie-
szanej. Ostatnio coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê rol-
nictwo ekologicznie.

Kontakt:
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Andrzej Œliwa,
Urz¹d Gminy £apanów,
tel. 0-14/685 39 04

Gratulujemy i mamy nadziejê, ¿e wkrótce ca³e woj. ma³opolskie
zadeklaruje siê Stref¹ Woln¹ od GMO.

2

PODPISZ APEL! WWW.APEL.ICPPC.PL
nades³ane przez:

Fundacja ICPPC
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Country-side,
Miêdzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156,
tel./fax 0-33/8797114, biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.eko-cel.pl

PIERWSZ¥ GMIN¥ W MA£OPOLSCE
WOLN¥ OD GMO

£APANÓW

Projektanci

u³o¿yli nam ¿ycie
w zgodzie z mod¹ na nic nieposiadanie
aby nas kultur¹ nie obci¹¿aæ
bo secesyjny œwiecznik powiedzieli
nie pasuje do sypialni robotniczej
tutaj nie ma czego oœwiecaæ
nie wybieli siê mroku nieposiadania
nasze plany s¹ wystarczaj¹co jasne
wyjaœnili

zatem wszystkoœmy wynieœli wyrzucili
rozdali oddali pogrzebali
sami wsi¹knêliœmy w papier do pisania
i stali siê makulatur¹

a wtedy oni powiedzieli naszym dzieciom
nie posiadasz
nie istniejesz
i tak z dnia na dzieñ
zniknêliœmy

maj 2004
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ROŒLINY PRZYJAZNE DLA DOMU

ROŒLINY DONICZKOWE POPRAWIAJ¥CE
MIKROKLIMAT I NEUTRALIZUJ¥CE TOKSYNY

Z OTOCZENIA

BLUSZCZE

DIFFENBAHIE

DRACENY

FILODENDRONY

FIGOWCE (FIKUSY)

PALMY

PAPROTKI

I pojedyñcze gatunki:
CHAMEDOREA

GERBERA JAMESONA

JÊZYK TEŒCIOWEJ
SKRZYD£OKWIAT

ZIELISTKA

Z£OCIEÑ

W dzisiejszym budownictwie u¿ywa siê ogromnej
iloœci substancji, które s¹ toksyczne dla cz³owieka. Ty-
powym przyk³adem takiej szkodliwej substancji jest
trójchloroetylen, standardowy sk³adnik farb, lakierów,
klei, tonerów w kserokopiarkach etc. Substancje to-
ksyczne s¹ w wiêkszoœci produktów mieszkaniowych:
w farbach, lakierach, klejach wyk³adzinach, tapetach,
sufitach podwieszanych, panelach pod³ogowych, lino-
leum... Wspó³czesne mieszkania, a tak¿e urzêdy, biura
i fabryki, s¹ dos³ownie truj¹ce. Te drugie ze wzglêdu na
oszczêdnoœci i ,,nowoczesne wyposa¿enie” zazwyczaj
s¹ o wiele bardziej nasycone substancjami toksycz-
nymi, które ulatniaj¹ siê ze œcian i pod³óg przez ca³y
czas.

NASA, szukaj¹c antidotum na wysok¹ toksycznoœæ
materia³ów, które s¹ niezbêdne przy budowie statków
kosmicznych, prowadzi³o badania tak¿e nad roœlinami
doniczkowymi. Oko³o 50 gatunków zosta³o zakwalifi-
kowanych jako te, które skutecznie poch³aniaj¹ i neu-
tralizuj¹ toksyny. Oczywiœcie gdy budynek jest szcze-
gólnie toksyczny, roœliny w koñcu te¿ zachoruj¹, bo
iloœæ substancji toksycznych bêdzie nie do ,,przero-
bienia”.

Lista znajduj¹ca siê poni¿ej jest wyci¹giem, który
skompilowa³am na podstawie dostêpnych mi materia-
³ów. Jeœli masz dostêp do informacji, które mog³yby
poszerzyæ tê listê, proszê o kontakt.

wszystkie gatunki poch³aniaj¹ formaldehyd i
dobrze oczyszczaj¹ powietrze;

Diffenbahia exotica i Diffenbahia exotica ,,Compa-
cta” – poch³aniaj¹ wszelkie substancje toksyczne;

Dracena wonna – usuwa formaldehyd;
Dracena obrze¿ona – poch³ania ksylen i trójchloro-
etylen;

Dracena dermeñska – najskuteczniej wœród roœlin
doniczkowych usuwa trójchloroetylen;
Dracena Warneckiego – usuwa benzen;

dobrze usuwaj¹ ró¿ne substancje toksyczne;

Figowiec sprê¿ysty – usuwa formaldehyd i inne sub-
stancje toksyczne, tak¿e z pomieszczeñ zamkniê-
tych;
Benjamin (Figowiec benjamiñski) – usuwa formal-
dehyd i inne substancje toksyczne;

Z³otowiec – usuwa ró¿ne substancje toksyczne, na-
wil¿a powietrze;
Rhapis Excelsa – usuwa amoniak;

Nefrrolepsis wysoki (,,Bostoniensis”) – najlepiej
z wszystkich roœlin doniczkowych poprawia mikro-
klimat w mieszkaniu, najlepiej nawil¿a powietrze
i skutecznie usuwa formaldehyd;

– dobrze oczyszcza powietrze, po-
ch³ania formaldehyd, trójchloroetylen i benzen;

– usuwa wszelkie zanieczy-
szczenia z powietrza i doskonale nawil¿a;

– usuwa formaldehyd;
– bardzo szybko usuwa aceton,

alkohole, benzen i trójchloroetylen;
– zmniejsza szkodliwe promieniowa-

nie elektromagnetyczne, które ,,wydzielaj¹” miê-
dzy innymi komputery;

– jedna z najskuteczniejszych roœlin oczy-
szczaj¹cych powietrze z formaldehydu, amoniaku
i benzenu;

Marek Bilewski, , ,,
.

El¿bieta Tomaszewska,
, ,, , nr 22 (2558), 7 – 20.11.2001
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© Józefina Jagodziñska
e-fina@wp.pl

www.unigarden.xtr.pl
Zespó³ chorego budynku Wegeta-

riañski Œwiat”
Roœliny doniczkowe likwiduj¹

toksyny Kobieta i ¯ycie”

Roœliny

dla domu

Roœliny

dla domu


