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ULECZYĆ  MÓZG 
  

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Serdecznie witamy na listopadowym spotkaniu w Klubie Zdrowia. Dziś 

proponujemy Państwu szczególnie ciekawy temat : ULECZYĆ MÓZG.  

Jak powszechnie wiadomo mózg to centrum dowodzenia całego organizmu.  

Jest niezwykłym narzędziem służącym do planowania i działania, lecz aby spełniał 

swoje zadania musi być właściwie zaprogramowany i obsługiwany. Co, jeśli 

zawodzi? Jak można go „naprawić”? Pan Mariusz Radosh, propagator zdrowego 

stylu życia, przyjechał na nasze zaproszenie z Poznania, aby przybliżyć  nam zasady 

funkcjonowania mózgu. Ponad 10 lat temu przeczytał książkę napisaną przez 

amerykańskiego psychologa i pastora z ponad 30-letnim doświadczeniem. Tytuł tej 

książki w dosłownym tłumaczeniu na j.polski brzmiał „Uzdrowić złamany mózg”. 

W tym czasie pan Mariusz zmagał się z różnymi problemami i treść tej książki 

bardzo mu pomogła. W prosty sposób tłumaczyła mechanizmy funkcjonowania 

mózgu i związane z tym konsekwencje dla naszego postępowania.  

Jej zalecenia zastosował i odczuł wyraźną zmianę w jakości swojego życia.  

Dziś będzie się dzielił z nami swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Podczas wykładu 

odpowiemy na pytania: Jak praca mózgu wpływa na nasze decyzje i zwyczaje?  

W jaki sposób siła woli wpływa na funkcjonowanie mózgu? Czy można uleczyć 

mózg? Jaki jest mechanizm depresji i jak z niej wyjść? Czy można kontrolować 

zdrowienie mózgu? Jak pielęgnować proces leczenia mózgu? A zatem życzymy 

miłego czasu spędzonego razem z nami… 
 

 

Coś dla ciała  
 
Naszym zwyczajem stało się dzielenie z Państwem przepisami potraw, którymi 

częstujemy podczas spotkań. Dziś proponujemy smaczne kanapki z pastą  

łososiową oraz z fasoli. Obie pasty są propozycją dla zabieganych ludzi  

i zapracowanych (czy są dzisiaj jacyś inni? :-) Przyrządza się je bardzo szybko  

i nie zawierają cholesterolu. Mamy nadzieję, że polubicie je i będą gościć  

na waszych stołach…  
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Pasta łososiowa 
 

Składniki: 
 
3 średnie ugotowane marchewki 
około 1,5 szkl. soku pomidorowego 
1 szkl. orzechów arachidowych 
2 średnie, podduszone cebule 
5-6 łyżek oliwy z oliwek 
sól, pieprz, bulion wegetariański do smaku 
 
Wykonanie: 
 
Wszystkie składniki razem zmiksować. Orzechy można wcześniej zmielić. 
Jeśli pasta jest za sucha dodać trochę przegotowanej wody lub więcej soku 
pomidorowego. Jeśli jest za rzadka, dodać 2-3 łyżki płatków kukurydzianych. 

 

Pasta z fasoli 
 

Składniki:  
 
2 szkl. ugotowanej fasoli 
1 pokrojona cebula 
1 zmiażdżony ząbek czosnku 
3 łyżki koncentratu pomidorowego 
3 łyżki oliwy z oliwek 
bulion wegetariański, sól, pieprz, majeranek 
 
Wykonanie: 
 
Fasolę moczymy przez noc. Gotujemy do miękkości.  
Przekładamy ją do blendera (miksera), dolewamy odrobinę wody  
i miksujemy z uprzednio uduszoną cebulą i czosnkiem  
oraz koncentratem pomidorowym, oliwą i przyprawami. 
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Coś dla ducha 

 

Dzisiaj dużo będziemy mówić o sile pozytywnego myślenia. O tym,  

że doświadczamy tego, na co skierowaliśmy naszą uwagę. Aby świadomie 

decydować o dobrej jakości swoich myśli a przez to o dobrej jakości swojego życia, 

zachęcamy Państwa do zatopienia się w myślach Pisma Świętego. Dla wielu z nas  

są one potężną siłą do tego, aby dźwigać ciężary codzienności lub dzielić się  

radością, którą czerpiemy z tej księgi. Poniżej znajdują się fragmenty Paslmu 103. 
 

 

 

Błogosław duszo moja Panu 

i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!      

                              Ps. 103,2       

On odpuszcza wszystkie winy twoje, 

leczy wszystkie choroby twoje, 

On ratuje od zguby życie twoje, 

On wieńczy cię łaską i litością. 

                           Ps. 103,3.4 

Miłosierny i łaskawy jest Pan, 

cierpliwy i pełen dobroci. 

Nie prawuje się ustawicznie, 

nie gniewa się na wieki.  

          Ps. 103,8.9 

     

                                                         Nie postępuje z nami według grzechów naszych, 

                                                         ani nie odpłaca nam według win naszych. 

                                                         Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, 

                                                         tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. 

                                                                                          Ps. 103,10.11 

 

Jak daleko jest wschód od zachodu, 

tak oddalił od nas występki nasze. 

Jak się lituje ojciec nad dziećmi, 

tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. 

                      Ps. 103,12.13 

 

                                                                  

                                                                               Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego 

                                                                               na wszystkich miejscach panowania jego 

                                                                               Błogosław duszo moja Panu! 

                                                                                                Ps. 103,22 
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Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej,  
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:   

Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość.  
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 17:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

czytanie Biblii – godz.14.00 
gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

 
 

Zapraszamy na wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje.  

To także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych  

na cotygodniowe bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie". 

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków – 

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  

 

 

 

 

Twoje notatki… 

 

 


