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Medycyna i… 
okultyzm 
 

 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Kolejne spotkanie Klubu Zdrowia przed nami. Dziś temat dość 

kontrowersyjny – medycyna i okultyzm? Czy te dwa obszary  

w jakikolwiek sposób mogą się łączyć? Żaden lekarz nie ma wątpliwości 

co do tego, że aktywność fizyczna obok zdrowego żywienia  

to podstawa do zachowania zdrowia i jedyna skuteczna forma 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Dlatego też jesteśmy zachęcani  

do podejmowania różnych form aktywności ruchowej. Szczególnie 

kluby fitness oferują szeroki wachlarz usług w tym zakresie. Bardzo 

modne w ostatnim czasie stały się zajęcia z jogi zaliczane do form 

relaksacyjnych nowoczesnego fitnessu. Joga wchodzi także do szkół 

pod postacią pozalekcyjnych zajęć ruchowych. Warto sobie jednak 

zadać pytanie czy rzeczywiście to tylko ćwiczenia rozciągające?  

Czy praktykowanie tego systemu ćwiczeń jest całkowicie bezpieczne? 

Czy popularność jogi w chrześcijańskiej kulturze nie jest dziwnym 

paradoksem? Na te pytania spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. 

Spotkanie poprowadzi dla nas dr Jacek Matter. Po wykładzie będzie 

czas rozmów i degustacji zdrowych słodkości.  
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Ciasto z fasoli 

Składniki:  

2 puszki czerwonej fasoli, 2 banany, ¾ szklanki cukru trzcinowego, ziarna 
z 1 laski wanilii, 4 jajka, 4 łyżki kakao, 3 łyżki oleju kokosowego, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej, do posypania wiórki 
kokosowe lub drobno posiekane orzechy. 

Polewa czekoladowa: 1 ½ łyżki oleju kokosowego, 1 ½ łyżki wody, 1 łyżka 
kakao, 1 łyżka miodu. 

 

Wykonanie: 

1. Zmiksować fasolę i banany na gładką masę. 

2. Dodać pozostałe składniki ciasta, przełożyć do keksówki. 

3. Piec 1 godz. w temp. 180 C. 

4. Składniki na polewę rozpuścić w rondelku. Polać upieczone, jeszcze 
ciepłe ciasto. 

5. Ciasto udekorować wiórkami lub drobno pokrojonymi orzechami. 

 

Poniżej obiecane podczas ostatnich warsztatów kulinarnych przepisy  

na zakwas i chleb z mąki pełnoziarnistej na zakwasie. Smacznego! 

Zakwas  na chleb 
 

Składniki:  
 
porcja mąki razowej (pszenna lub żytnia lub wymieszane pół na pół), 
porcja wody  
 
Wykonanie:  
 

1. Wieczorem połączyć wodę z mąką razową, tak aby uzyskać 
konsystencję ciasta naleśnikowego. Przykryć ściereczką i odstawić  
w ciepłe miejsce.  
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2. Następnego wieczora „dokarmić” zakwas dodając 2 – 3 łyżki mąki  
i tyle samo wody. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce.  
 

3. Postępić tak przez kolejne 2 dni, mieszając zakwas między każdym 
dokarmianiem nie więcej jak 1 – 2 razy.  
 

4. Zwykle zakwas jest gotowy po 4 – 5 dniach. Optymalna temperatura 

do jego rozwoju to 25 – 30 stopni. Jeśli ma dobre warunki to już  

po pierwszej dobie widać bąbelki i lekko kwaśnawy zapach.  

Kolor zakwasu może być różny – od jasnobeżowego po brązowy 

/zależy od rodzaju użytej mąki i „wieku” ciasta/. 

 

Chleb na zakwasie 

Składniki:  
2-3 szklanki ciepłej wody, ½ szklanki zakwasu, 3 czubate szklanki mąki  
pszennej razowej, 1 czubata szklanka mąki żytniej razowej, 1 łyżka oleju,  
2 płaskie łyżeczki soli. 
 
Wykonanie: 
 

1. Zakwas wymieszać z ciepłą wodą. 

2. Dodać pozostałe składniki, ugnieść ciasto. 

3. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
na 10 – 12 godzin (najlepiej ciasto przygotować wieczorem  
i pozostawić do rana). 

4. Wyrośnięte ciasto włożyć do wysmarowanej tłuszczem formy  
i ponownie zostawić do wyrośnięcia na 2-3 godziny. 

5. Ciasto wstawić do piekarnika, termoobieg, temp. 50 C na  
10 minut. Po tym czasie zwiększyć temp. do 160 C i piec przez 1 godz. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna  
 

NABOŻEŃSTWO 

sobota 10.00 – 11.15 

❖ studium Pisma Świętego dla dorosłych 

❖ zajęcia biblijne w dwóch grupach - dziecięcej  i młodzieżowej 

11.30 – 12.00 – wspólny śpiew, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem 

12.00 – 12.30 – kazanie Słowa Bożego 
 

WYSTAWA BIBLII w Książnicy Pomorskiej 

26 listopad – 13 grudzień  

poniedziałek – piątek 9.00 – 19.00 (uwaga! we wtorki do 15.00) 

Sala im. Zbigniewa Herberta 

towarzyszące wykłady: 

26.11.18 (poniedziałek), godz. 17.00 – Biblia a medycyna  

03.12.18 (poniedziałek), godz. 18.00 – Biblia a proroctwa 

10.12.18 (poniedziałek), godz.18.00 – Biblia a nauka 

wstęp wolny!!! 

 
 

KLUB ZDROWIA W GRUDNIU 

„WYCISKAMY SOKI!” 

Prelegent – mgr Ewa Świątek 

09 grudzień (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


