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Niebo do 

nas mówi, 

zapewne chce 

wiele przekazać… 

Co z tego 

rozumiemy?

„Z każdej strony płyną do Ciebie fale 
energetyczne – z nich zbudowany jest 
wszechświat. Nawet jeśli popłyną dalej, 
umożliwiają Ci poznanie tego, czego są 
nośnikami. Uczysz się je rozumieć powoli, 
powoli. Zbyt szybka w tym względzie nauka 
nie jest wskazana, bo ludzie muszą mieć czas 
na połączenie z nimi swojej wiedzy. Energia 
lubi ewolucję. Rewolucja energetyczna nie 
wchodzi w rachubę – wprowadziłaby zbyt 
duży chaos do życia ludzi. Wielu straciłoby 
wtedy grunt pod nogami – a nie o to chodzi…”
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J e n a b
W i z j o n e r

W r ó ż
W r ó ż k a

Nigdy nie nazwałam siebie wróżką ani jasnowidzem. Czasami inni, nie wiedząc jak nazwać to, czym 
się zajmuję, tak o mnie mówili. Nie jestem przeciwna wróżeniu, jasnowidzeniu, wprost przeciwnie. Zdaję 
sobie sprawę z ogromnego wyzwania, jakim jest sięganie w energetyczne przestrzenie teraźniejszości 
i przyszłości, z trudności wyczuwania w ten sposób tego, co jest lub będzie. Mimo pojawiających się podczas 
tego pomyłek, niewłaściwych interpretacji itp., jestem ZA rozwijaniem, praktykowaniem tego rodzaju metod 
poznawczych. Bo to nie jest magia, spożywanie zakazanego owocu, tylko jeden ze sposobów zrozumienia 
człowieka i naszej rzeczywistości. Nie wszystko jest poznawalne „mędrca okiem i szkiełkiem”.

W przekazach jasnowidzenie nazywane jest myślowym, uczuciowym przedzieraniem się w rejony 
wiedzy o procesach zachodzących we wnętrzu człowieka, umiejętnością uchwycenia sensu jego Istnienia, 
kolejności wynikania z siebie zdarzeń, dostrzegania Energii umiejącej te zdarzenia zmienić. Jest to po 
prostu rozumienie procesów energetycznych, posiadanie możliwości wyczuwania ich tendencji, rozumienia 
praw je kreujących, determinujących ich wzajemne zależności. Jest to dar, ale taki, który człowiek dał sam 
sobie – bo umiał się tak rozwinąć wewnętrznie, reinkarnacjami (i nie tylko) zainwestować w to, co stanowi 
jego fundamentalne JA.

Aby być w tym dobrym, jeszcze lepszym, trzeba umieć wchodzić w wewnętrzne tonacje, dzięki którym 
dominuje Ciebie Jasna Myśl, czyli taka, która nie zatrzymuje się na nieistotnym, trafia w sedno, wychodzi 
poza schemat, umie się uwolnić od przestrzeni, którą już rozumie, wejść odważnie w te, które nie są 
jeszcze dla niej zrozumiałe.

W przekazach funkcjonuje pojęcie JENAB. To mędrzec sięgający myślami daleko, do wiedzy innej od 
dotyczącej codziennego życia. Jest też definicja wizjonera – osoby umiejącej odnajdywać Energię, wibrację 
budującą zgodę, ład, harmonię, szczęście, to, co może być dla każdego siłą budującą jego przyszłość. 
Zdecydowanie odróżnia się wróża od wróżki. Nie chodzi o podział na bazie płci osoby wróżącej. Bardziej 
o mądrość. Wróż jest osobą, która widząc w energii teraźniejszości i przyszłości wiele, jednocześnie zdaje 
sobie sprawę, że  wie, że wielu rzeczy się po prostu nie mówi – bo nie wszystko może być zrozumiałe dla 
odbiorcy wróżby, przełożone na siłę życiową słuchającego wróżby. Taka wróżba może człowieka załamać. 
Wróżką jest ten, komu udaje się coś wiedzieć, ale osoba ta do tego dodaje po prostu dużo od siebie. Tym 
lepszą jest wróżąca osoba w tym, co robi, im mniej siebie wkłada w to, co jest jej treścią wróżby. Wiemy, 
że nie jest to zadanie łatwe...

Współczesny jasnowidz, wróż, wróżka nie ubierają się w magiczne stroje, nie muszą mieć czarnego 
kota ani szklanej kuli. Są naturalni, zaprzeczają standardowym wizerunkom czarownic, czarodziei, magów. 
Stają się dowodem na to, że niematerialne poziomy naszego życia, dopuszczają do swojej wiedzy   →  
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Przyszłość przewidywano już w Babilonie. Zapisywano w specjalnych zbiorach, z czego i jak należy 
wróżyć. Wróżenie było połączone z działaniami o charakterze religijnym, bo tylko arcykapłani mieli prawo 
korzystania z takiej wiedzy tajemnej. Do takiej wiedzy sięgali też władcy świata. Najstarsza notatka 
dotycząca korzystania z wróżby została sporządzona przez Herodota (ok. 485–ok. 425 p.n.e.). Napisał on, 
że król Krezus, przed wyruszeniem na Persję, posłał wysłanników w poszukiwaniu najlepszego jasnowidza. 
Mieli zadać jasnowidzowi pytanie, co Krezus teraz robi. Trafnie na nie odpowiedziała Pytia z Delf.

Również cesarze rzymscy, podejmując ważne decyzje, mieli wyłączny przywilej korzystania 
z usług magów i jasnowidzów. Oktawian August szukał pomocy u astrologa Teogeniusza, Tyberiusza, 
Trassylla. Jeszcze pod koniec trzeciego stulecia naszej ery przepowiadanie przyszłości było uznawane 
za zwyczajne. Jednak od IV wieku zostaje utożsamiane z pogaństwem. W średniowieczu (V-XV wiek) 
zaczęto prześladować jasnowidzów. Tylko niektórzy papieże (Paweł III, Julian II, Leon X) korzystali 
z porad arcybiskupa-astrologa. Również na dworach królewskich i książęcych znajdowali się astrologowie, 
alchemicy, którzy oficjalnie wspierali swoich mocodawców. W okresie renesansu (XV–XVI wiek) rozwinęły 
się nauki okultystyczne, pojawiły książki związane z tymi tematami – bo wynaleziono druk!

Wielu jasnowidzów pochodziło z Włoch – np. wróż florencki Come Ruggieri oraz Nostradamus. 
Jednak w XVII wieku zaczęto dystansować się od tych wróżb. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. 
Z uniwersytetów zaczęto wykluczać astrologów, prawnie ograniczać działalność osób zajmujących się 
przepowiadaniem przyszłości. Mimo to, ludzie wciąż zajmowali się odkrywaniem tajemnic przyszłości. 
Dzięki temu nieustającemu zainteresowaniu tymi tematami w XVIII wieku przepowiadanie przeszłości stało 
się zawodem. Nastał wiek wielkiego Włocha Alessandro Cagliostro i Francuza Hrabiego de Saint-Germain.

Rozkwit tzw. spirytyzmu nastąpił w XIX wieku. Powstały gabinety wróżenia, jasnowidzący zaczęli 
reklamować swoje usługi. Car Mikołaj II nawet wezwał kiedyś do siebie na seans przepowiedni jasnowidza 
z Lyonu, Anthelme’a Philipp'a! W XX wieku w Rosji sławę zdobył Rasputin. Po drugiej wojnie światowej 
pojawiły się czasopisma specjalistyczne poświęcone wróżeniu, powstały programy telewizyjne oferujące 
usługi wróżbiarskie, powszechnie dostępne są publikacje i kursy uczące wróżenia. Organizowane są 
nawet na ten temat kongresy! Jedni uśmiechają się pobłażliwie, gdy słyszą o wróżeniu, inni zawsze 
czytają w gazetach horoskopy... Historia toczy się dalej! Nauka nadal traktuje tę wiedzę jak pseudonaukę. 
A ludzie nadal pytają, co może być jutro... W Polsce ostatnie procesy zakończone spaleniem czarownic 
przeprowadzono w XVIII wieku.                                                                                                                    ■

Wróżenie ma swoją historię...

został namalowany w 1595 roku przez 
włoskiego malarza Caravaggia. Ma dwie 
wersje. Jedna znajduje się w paryskim 
Luwrze, druga w Rzymie. Młody mężczyzna 
wpatruje się w Cygankę, która ukradkiem 
zdejmuje mu pierścionek z palca...
Tytuł obrazu – „Cyganka wróżąca”

←   czyste serca. Nowa Epoka ma też inną definicję czarowania – jest to po prostu skuteczne uruchamianie 
w sobie siły wibracji, dzięki której możliwe jest komunikowanie się niemal ze wszystkim, wpływanie na 
współpracę wzajemną różnych pól energetycznych, budowanie jedności. Inaczej mówiąc, posiadanie 
takiego statusu swojej woli, który sprawia, że rzeczy się po prostu dzieją…

Po co to wszystko? Lepiej wcześniej wiedzieć to, co nas czeka, dotyczy, by mieć czas do tego się 
ustosunkować, coś z tym zrobić. Nowa Epoka zmienia również nasze myślenie o niewzruszonym 
przeznaczeniu – wróżenie, jasnowidzenie bardzo przyczyniają się do transformacji jego rozumienia.

■

Najstarszy obraz o wróżeniu
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Kasandra – podobno zakochał się w niej Apollo. To od niego otrzymała w prezencie 
dar widzenia przyszłości. Jednak nie pokochała Apolla. Za karę rzucił na nią klątwę, by 
nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Od tej pory, mimo że ostrzegała swoich ziomków, nie 
słuchali jej. Wiedziała o nadchodzącej zagładzie Troi, jednak nie mogła przekonać Trojan do 
swoich racji. Troja upadła. Została wywieziona ze swojego miasta jako branka Agamemnona. 
Urodziła mu dwóch synów. Została z nimi zamordowana przez żonę Agamemnona. Jej imię 
kojarzone jest z przepowiadaniem nieszczęść. Za syndrom Kasandry uznaje się zjawisko, 
w którym uzasadnione obawy i ostrzeżenia są ignorowane lub uważane za nieprawdziwe.

Kalchas – doradzał Agamemnonowi. Był jednym z najsłynniejszych wieszczów 
greckich. Wróżył głównie z lotu ptaków. Towarzyszył wojskom w wyprawie przeciw 
Troi. Sam sobie przepowiedział, kiedy umrze. Miało to nastąpić, gdy spotka wieszcza 
mądrzejszego od siebie. Założył się kiedyś z Mopsosem, innym wieszczem 
greckim, ile prosiąt urodzi pewna maciora. Według Kalchasa miała urodzić ośmioro, 
według Mopsosa – dziewięcioro. Zakład wygrał Mopsos. Wtedy Kalchas umarł ze 
zmartwienia.

Nostradamus – do dziś jest sławny. Urodził się w 1503 roku we Francji. Był 
lekarzem, astrologiem, matematykiem. Spisywał swoje przepowiednie. Podobno 
przewidział królowej francuskiej Katarzynie Medycejskiej, jak umrze jej mąż, Henryk 
II Walezjusz. Środowisko współczesnych mu naukowców, lekarzy wyśmiewało go za 
leczenie ludzi ziołami. Podczas zarazy w 1533 roku stracił żonę i dwoje dzieci. Dużo 
podróżował. Podczas kolejnej zarazy (1554 rok) zaczął stosować metody, o których 
wówczas nikt nie miał pojęcia: tępił gryzonie, zalecał chorym picie dużej ilości wody, 
wietrzyć pomieszczenia, zmieniać pościel. Założył wytwórnię kosmetyków, a na 
strychu swojego domu zbudował centrum obserwacyjne. Obserwował gwiazdy i na 

ich podstawie przepowiadał przyszłość. Pozostawił po sobie proroctwa w formie rymowanych czterowierszy. 
Opisywał głównie mające się zdarzyć katastrofy, trzęsienia ziemi, wojny, powodzie, inwazje, bitwy.

Sybilla Kumańska – podobno przybyła do Cumae ze wschodu. Zalecający się do 
niej Apollo zapytał ją, czego chce. Poprosiła o tyle lat życia, ile ziaren piasku będzie 
w garści. Naliczono ich tysiąc. Zapomniała jednak dodać, że chce być wiecznie młoda. 
Zaczęła się starzeć. Podobno obrzydziło jej to długie życie! Mieszkała w grocie na 
cmentarzysku przy Akropolu. Prace wykopaliskowe, jakie tam przeprowadzono w 
okresie międzywojennym, doprowadziły do odkrycia 107-metrowego korytarza, na 
końcu którego był przedsionek z dwoma wykutymi w skale ławkami. Przedsionek od 
głównego pomieszczenia oddzielały drzwi. Przypuszcza się, że właśnie tam Sybilla 
wypowiadała swoje przepowiednie.

Edgar Cayce – tzw. „Śpiący Prorok” (1877–1945), amerykański jasnowidz, 
uzdrowiciel. Gdy miał 20 lat całkowicie stracił głos. Jego przyjaciel wprowadził go 
wtedy w stan hipnozy, podczas której sam znalazł dla siebie receptę, co zrobić, 
by  odzyskać głos. Od tej pory w hipnozie podawał zalecenia, jak kogoś leczyć. 
Potrzebował znać tylko nazwisko danej osoby i gdzie aktualnie się znajduje. Miał 
wgląd w wydarzenia z przeszłości, przepowiadał przyszłość. Wiele jego wizji zostało 
potwierdzonych przez naukowców. W dowód uznania zasugerowanych przez niego 
metod leczenia, mimo że nie był lekarzem, uniwersytet w Chicago przyznał mu  tytuł 

doktora medycyny. Do dziś funkcjonuje założona przez niego fundacja, która propaguje leczenie ludzi 
opracowanymi przez niego metodami.                                                                                                      →

Sławni, bo mądrze wróżyli
Czy byli szczęśliwi?
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←    Wanga – urodziła się w 1911 roku w Strumicy, w Bułgarii. Pochodziła 
z biednej rodziny. Gdy miała cztery lata straciła matkę. W 1923 roku, w czasie 
wichury, została poraniona. Oczy miała pełne piachu. Nie było pieniędzy na jej 
leczenie. Wanga straciła wzrok. W 1939 roku poważnie zachorowała na płuca, 
ale nieoczekiwanie szybko wyszła z tej choroby. Dwa lata później pojawiły się jej 

zdolności jasnowidzenia. Mówiła ludziom, co ich spotka, opowiadała o losach bliskich, zajmowała się 
ziołolecznictwem. Odwiedził ją nawet car Borys III. W 1967 roku władze Bułgarii przyznały jej stałą pensję. 
Zmarła na raka piersi – nie chciała, by ją operowano.

Stefan Ossowiecki – urodził się w Moskwie w 1877 roku. Został zamordowany 
w Warszawie przez Niemców (1944 rok). Jego ojciec był asystentem Mendelejewa! 
Matka była jasnowidzem! Był dwukrotnie żonaty, ale nie miał dzieci. Posiadał 
zdolności telepatyczne, telekinezyjne, bilokacji, eksterioryzacji, widzenia aury. Uczył 
go w tym kierunku żydowski kabalista Worobieja. W jego seansach uczestniczyli 
Ignacy Paderewski i Józef Piłsudski. Zdolności jego badał prof. Charles Richet, laureat 
Nagrody Nobla. Ossowiecki przepowiedział swoją śmierć. Wiedział, że jego ciało nie 
zostanie nigdy odnalezione… Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie.

Czesław Klimuszko – (1905–1981) był franciszkaninem, zielarzem, 
jasnowidzem. Pierwsze wizje miał przed wybuchem II wojny światowej, dotyczyły   
przebiegu kampanii wrześniowej. Patrząc na fotografie, widział wypisany na nich 
życiorys człowieka. Odczytywał z fotografii nie tylko przeszłość, ale też stan zdrowia 
ludzi, uzdolnienia, upodobania itp. Kilkakrotnie udało mu się uniknąć śmierci dzięki 
pojawiającemu się przeczuciu, ostrzeżeniu przed niebezpieczeństwem. Łączył ze 
sobą zioła w rozmaite mieszanki, dobierał je indywidualnie dla każdego pacjenta,  

wyczuwał, które będą odpowiednie dla danej osoby i jej przypadłości. Spisywał swoje obserwacje, wydawał 
je w broszurach i książkach. Zmagał się z publiczną krytyką wielu osób (m.in. Jerzego Urbana, Ludwika 
Jerzego Kerna). Nazywano go szarlatanem. Na temat swoich predyspozycji pisał:

„Najbardziej wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie dramatycznych 
scen rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego musi pozostać biernym widzem, 
bez możliwości wpływu. Podobny wstrząs rodzi w duszy jasnowidza świadomość 
odpowiedzialności za wynik powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia”.

„Jasnowidz, jak każdy inny człowiek, może mieć mnóstwo wad, szkaradnych nawyków 
i życiowych załamań, ale musi posiadać mocną, niezachwianą, stałą i wielką miłość do 
ludzi oraz gotowość przyjścia im z pomocą w ich cierpieniach i potrzebach zawsze 
bezinteresownie, z serdecznym współczuciem”.

Czesław Klimuszko chciał zrozumieć, na czym polega jego dar, ale nigdy mu się to nie udało. 

„Kiedy sądziłem, że już uchwyciłem nareszcie coś racjonalnego, jakiś istotny, 
przekonujący sens zjawisk paranormalnych, wtem nagle wydarzało się coś zupełnie 
nowego, co burzyło cały gmach myśli i teorii na naukowych zasadach zbudowany”.

Zmarł w w Elblągu. Miasto pośmiertnie przyznało mu honorowe obywatelstwo.

O wielu uzdrowicielach, jasnowidzach, wizjonerach, wróżach i wróżkach wiemy tak niewiele!  Opowiadają 
o nich osoby, którym pomogli. To, co robią, odbywa się najczęściej w zaciszu gabinetów, dotyczy prywatnych 
spraw. Szkoda, że posiadana przez nich wiedza, zdobyte doświadczenie są najczęściej zabierane z nimi 
do grobu…                                                                                                                                                     ■
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Co 

to 

jest 

prekognicja?

Ten wyraz wywodzi się z języka łacińskiego – oznacza: wcześniej wiedzieć, całkowicie, dokładnie, 
gruntownie. Chodzi o posiadanie dostępu do wiedzy z przyszłości, której nie można wywieść 
z aktualnego stanu wiedzy. Czym innym jest prognozowanie, przewidywanie. Wielu odróżnia prekognicję 
od jasnowidzenia. Wskazuje się, że jasnowidzenie to wiedza o tym, co się  dzieje się w innej przestrzeni, 
lecz w tym samym czasie, a prekognicja jest nie tylko wiedzą o tym, co się teraz gdzieś dzieje, ale również 
o tym, co stanie się, jest nie tylko wiedzą co się teraz gdzieś dzieje ale również co stanie się w przyszłości.

Takie definiowanie pojęć, mających ogromną część wspólną, można porównać do chodzenia w zbyt 
ciasnym garniturze – ogranicza dane zjawisko. Sięgając w przyszłość, trudno ją zupełnie oderwać od 
teraźniejszości, bo ona tworzy się na bazie tego, co aktualnie ma miejsce. Wizje samodecydują o sobie! 
Jeśli jest taka potrzeba, ukazują coś bez względu na ograniczniki czasu i przestrzeni. Naukowe badania 
nie są, nie mogą być wyznacznikiem wiarygodności jasnowidzenia i prekognicji. Jest nim rzeczywistość, 
spełnienie się wizji w przyszłości albo nie. Jest jeszcze jedno „ale”. Często na wizję przyszłości człowiek 
reaguje w sposób znacznie zmieniający energię zdarzeń. Wtedy to, co miało się zdarzyć, ulega modyfikacji. 
Wbrew powszechnym poglądom, nasze przeznaczenie nie jest raz na zawsze zapisanym scenariuszem 
zdarzeń!

Central Premonitions Registry to instytucja założona w Wielkiej Brytanii i USA w 1966 roku. Zajmuje 
się gromadzeniem rzekomych lub prawdziwych wizji przyszłości. Nic dziwnego, że dotąd nie udało się jej 
pozyskać opisu jasnowidzenia przed zdarzeniem, które rzeczywiście miało później miejsce. Dlaczego? Bo  
wizje pojawiają się nie na zawołanie, na pokaz. Są mówione zainteresowanym osobom, nieupubliczniane. 
Ich trafność wynika również z autentyczności sytuacji, w jakiej zachodzą, potrzeby pytającego, braku stresu 
i presji zewnętrznej. Dlatego opowieści o nich funkcjonują w relacjach post factum, świadków, znajomych, 
członków rodziny.

W 1979 roku powstało Princeton Engineering Anomalies Research Center, przeprowadzające wiele 
eksperymentów w tej dziedzinie. Potwierdzają one, że wiele osób po prostu WIE, co zdarzy się później. 
Przyznaje się, że w niektórych sytuacjach ludzie miewają błyskawiczne wizje dotyczące najbliższej 
przyszłości, ale nie da się ich racjonalnie wyjaśnić. Czyżby działała wtedy intuicja?

Za przykład udokumentowanej prekognicji uważane jest opowiadanie pt. Futility Morgana Robertsona 
z 1898 roku. Opisuje historię pierwszego rejsu liniowego statku pasażerskiego o nazwie Titan. 
W opowiadaniu jest on uznawany za niezatapialny, jednak tonie po zderzeniu z górą lodową. Po katastrofie 
„Titanica” zwrócono uwagę na zbieżność zaistniałych faktów z podanymi w opowiadaniu. Tylko że trzeba 
brać pod uwagę, że wytworzone przez nas myślokształty też mają siłę materializowania się…                 ■
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Mówi się, że obie płci mają taką samą zdolność do rozwijania intuicji, ale mężczyźni, ze względów 
kulturowych, wyżej cenią sobie myślenie logiczne. Trudno się z tym zgodzić w czasach, w których również 
mężczyźni doceniają swój wewnętrzny rozwój, wrażliwość, interesują się zjawiskami paranormalnymi. 
Nie tyle płeć jest tutaj czynnikiem decydującym, co raczej poziom osiągniętego rozwoju wewnętrznego 
i wrażliwości. Kobiety chętniej mówią o swoich uczuciach, przeczuciach, mężczyźni mają z tym opory.   
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają przed sobą wyzwanie – akceptowania bądź odrzucania tego, co   
pojawia się w nich jako przeczucie, wewnętrzny głos, niespodziewana wizja.

Za intuicję uważa się zachodzący w człowieku proces myślowy, którego efektem jest umiejętność 
szybkiego dopasowania danej sytuacji, problemu, zagadnienia do znanych już nam szablonów i zależności. 

Myślę, że trudno jest rozgraniczyć jasnowidzenie od intuicji. Zresztą, po co to robić? Najważniejsze, by 
człowiek po prostu wiedział to, co jest mu niezbędne, pomocne, pomagające podejmować słuszne decyzje. 
I jasnowidzenie, i intuicja są procesami zachodzącymi poza naszą świadomością. One funkcjonują w sferze 
niematerii, wciąż niepoznanych do końca procesów energetycznych. Nie lubią schematów, przeciwnie, 
lubią zaskakiwać, bo wychodzą poza to, co uznawaliśmy za prawdopodobne, zazwyczaj się dziejące,  
możliwe do zaistnienia w branej przez nas pod uwagę wizji siebie i świata.

Twierdzi się, że intuicja jest procesem myślowym o wiele bardziej kreatywnym od myślenia logicznego, 
działającym na wyższym poziomie abstrakcji niż ono. Myślę, że oba rodzaje myślenia mają w sobie wiele 
kreatywności, ale myślenie logiczne nie sięga aż tak daleko i głęboko w przestrzeń możliwości jak intuicja. 
Ono woli poruszać się po gruncie zjawisk powtarzalnych i sprawdzalnych. Często odrzucamy podpowiedzi 
intuicji tylko dlatego, że podpowiadała nam coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, zrozumieć. Takie 
podpowiedzi traktujemy za niezbyt użyteczne dla siebie. Chcemy ją jednak rozwijać, stosować na bieżąco 
w swoim życiu, by pomagała szybciej realizować nasze zamierzenia, rozwiązywać optymalnie problemy. 
Mamy problem – wierzyć jej czy nie?

Niekoniecznie trzeba od razu wiedzieć, co będzie potem, kiedyś. To jest budowane, kreowane przez to, 
co robimy teraz, na bieżąco, na wyciągnięcie ręki. W bieżących sytuacjach wspaniałym „podpowiadaczem” 
jest właśnie nasza intuicja, bo w chwili zachodzenia tych zjawisk popycha w odpowiednią stronę. Jeśli 
intuicja podpowiada, co warto niebawem zadecydować, wkraczamy na jej część wspólną z jasnowidzeniem. 
One się w niej ze sobą nie kłócą!                                                                                                                  ■

I n t u i c j a
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– Przez wiele lat występowałaś 
w programie poświęconym wróżeniu. 

Jak wspominasz swój udział 
w programie ITV?

– Cieszę się, że miałam takie 
doświadczenie. Przez ponad 7 lat 
prowadziłam program „na żywo”, 

podczas którego opowiadałam 
o świecie energii, wiedzy wynikającej 

z propagowanych przeze mnie 
przekazów. Wymogiem tego programu 

było doradzanie telewidzom poprzez 
rozmowę telefoniczną. Nie było za 

dużo czasu na zastanawianie się nad

za pomocą przedmiotów, technik próby przewidywania przyszłości, interpretowania zjawisk 
nadprzyrodzonych. Z czego wróżono? Właściwie ze wszystkiego – przy pomocy tresowanego koguta, 
kości  do gry, z grzmotów piorunów, ze światła świec, patyków, wosku itp.

Krytykujący wróżenie sugerują, że:
– wróżby są zbyt ogólne, ukazują zbyt duży 

margines możliwości, dlatego trudno je jednoznacznie 
zweryfikować;

– pamięta się te wróżby, które się sprawdziły, 
szybko natomiast zapomina o wróżbach niezbyt 
trafnych;

– wróżący jest dobrym psychologiem, wyczuwa 
czego chcą ludzie itp.;

– wróżenie jest naruszeniem zasad religijnych.
Wróżący się taką krytyką nie przejmują. Wychodzą 

naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi. A oni chcą się 
dowiedzieć – nawet jeśli oficjalnie krytykują wróżenie. Nie zmienia to faktu, że zawsze warto podnosić 
jakość wróżenia. To jest już wyzwanie dla jasnowidzów, wróżek…                                                              ■

E. Nowalska w ITV
odpowiedzią, ale lubiłam te rozmowy. Słyszysz czyjś głos, nic o tej osobie nie wiesz, tylko zapisujesz na 
kartce jej imię i wiek. Wtedy w koncentracji pomagało mi kreślenie na kartce obiegu energetycznego tej 
osoby. Niektórzy drwili sobie z tego, pytali „Czy w tych kreskach coś widać?”. Widzenie czy wiedzenie 
tego, co jest istotne dla konkretnej osoby, to zjawisko energetyczne. Zależy od Twojego połączenia się z tej 
osoby polem energetycznym, zrozumienia tego, co się w nim dzieje, wyczucia, co w nim przybiera na sile, 
co słabnie. Jest to określanie pewnego prawdopodobieństwa, tendencji pojawiania się pewnych zdarzeń, 
nawet wbrew logice. Szczerze mówiąc, najlepiej sprawdza się to w przypadku osób, których zupełnie się 
nie zna. Znajomi wywierają pewną presję, mają marzenia, których wiesz, wręcz oczekują, że potwierdzisz 
ich punkt widzenia siebie w swojej przyszłości. Trzeba się przed tym bronić.

Uważam, że cała wiedza o nas jest zakodowana w naszym polu energetycznym. Ono nie zawsze chce 
ujawniać swoje tajemnice. Coś powinno się wydarzyć, bo pomoże tej osobie osiągnąć wyższy poziom 
rozwoju, zweryfikować siebie. Wróżba nie może w tym przeszkadzać. To samo jest ze złowieszczym 
wróżeniem, które bywa przez wielu uważane za „wiarygodny wymiar wróżby”. To nieporozumienie! Nawet 
jeśli pojawi się sygnał zmierzania spraw w stronę nieszczęścia, wróżba na tym pozostać nie może. To 
przedpokój, trzeba wejść do pokoju – znaleźć możliwości zadziałania temu, wprowadzenia czegoś nowego 
do życia tej osoby, co wpłynie na niwelację zagrożenia. Wróżby się nie bierze jak ofiarowanego prezentu, 
z nią coś trzeba zrobić. Pozytywną warto też wzmacniać swoim mądrym działaniem. Występowanie w tym 
programie było moim bardzo ciekawym doświadczeniem!                                                                           ■

W r ó ż e n i e
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Nie jest przypadkowe to, na co zwróci uwagę Twoje spojrzenie. Zaufaj swoim wyborom – poprzez 
to, na co popatrzysz, Twoje JA chce Ci coś podpowiedzieć. Ono nie może „łamać” Twojego prawa do 
samodecydowania o sobie. Każdy powinien podejmować decyzje w zgodzie ze sobą – z potrzeby swojego 
wnętrza, bez sztuczności i wyrachowania.

Wróżba – to z wolnej swojej woli pewna forma zapytania siebie, co powinno się wziąć pod uwagę, czego  
się jeszcze nie wzięło, jaka jest prawda o Tobie, czego unikać, by nie zbłądzić, nie oddalić się od swojego 
JA. Wróżba w gruncie rzeczy powie Ci to, co chcesz sobie powiedzieć – a czego sobie nie uświadamiasz!

Pamiętaj – nie pyta się o to samo dwa razy, nie pyta się wciąż i wciąż. Pytamy z ważnego powodu. 
Zadajemy pytanie, gdy jesteśmy przekonani, że chcemy je zadać i usłyszeć na nie odpowiedź. Nie 
odrzucamy tego, co przychodzi do nas jako odpowiedź na zadane pytanie, nawet jeśli tej odpowiedzi 
w danej chwili nie rozumiemy. Zastanawiamy się nad głębią tej odpowiedzi. Ona może dotyczyć tego, 
o czym już wiesz lub tego, o czym jeszcze nie masz pojęcia.

We wróżeniu ważna jest relacja zachodząca pomiędzy chcącym wróżby, a dotyczącą go energią 
przyszłości – wzajemne traktowanie się z szacunkiem jest nieodzownym warunkiem uzyskania wyjątkowej 
dla siebie sugestii.

Popatrz na liczby znajdujące się poniżej. Zaufaj swoim oczom. Pozwól im kilkakrotnie, swobodnie 
wodzić po zestawie liczb od 1 do 10. Niech Twoje spojrzenie powiruje po nich, jakby było na karuzeli. 
Ale gdy poczujesz impuls, że już, na jakiejś liczbie chcesz zatrzymać wzrok, zatrzymaj go. Następnie   
przeczytaj przypisany do tej liczby tekst!                                                                                                      ■

Wróżba andrzejkowa
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Nie wszystkie gwiazdy mają taką samą siłę emitowania z siebie światła. Nie wszyscy ludzie 
mają w sobie tak samo dużo wewnętrznej siły. Wszystko jest efektem wewnętrznej pracy. 

Poszukaj w sobie tego światła, tej siły. Wystarczy zwrócić na nie uwagę, pamiętać o nich, chcieć, 
by stały się uwidocznioną częścią Ciebie. Masz je w sobie. To, że o nich, nie uruchamiasz, 
powoduje, że inni też ich w Tobie nie zobaczą.

To, co się posieje, gdy uchwyci dla siebie korzystny grunt, wzrasta, broni się przed wyrwaniem. 
Tak samo jest z Twoim smutkiem i radością. Jeśli trafią na podatny grunt, zostają ogrzane 

Twoją akceptacją, bezbronnością, brakiem reakcji, zaczynają Ciebie dominować, wpływać na 
Twoją komunikację ze światem. Zdecyduj, które tego rodzaju nasiona akceptujesz w swojej 
przestrzeni, które są sprzeczne z Twoją wizją siebie. Lepiej się poczujesz, gdy będziesz wiedzieć, 
co jest w Tobie chwastem, co pragnieniem.

Powtarzanie tych samych słów powoduje zakodowanie w sobie pewnej wizji, określonej 
tonacji. Jakie słowa najczęściej powtarzasz? Niektóre trzeba spakować do nigdy już potem 

nieotwieranej walizki. Razem z nimi pozbędziesz się energii, która walczy z Twoim pragnieniem 
poczucia w sobie czegoś nowego, otwarcia przed Twoim życiem nowych perspektyw. Kolejne 
etapy pojawiają się, gdy umiemy ustosunkować się do poprzednich. Ustosunkuj się.

Ptak, by oderwać się od ziemi, musi zatrzepotać skrzydłami. Człowiek nie ma skrzydeł, ale 
może mieć w sobie ogromne poczucie lekkości, wewnętrznej wolności. Po co Ci odrywanie 

się od ziemi? By zobaczyć siebie i swoje życie z pewnego dystansu, bez emocji, z perspektywy 
przestrzeni niezdominowanej przez materię. Ptak powraca na ziemię, by odpocząć od latania. Ty, 
by skuteczniej realizować siebie. Nie bój się tego lotu!

Marzenia spełniają się przy wsparciu dobrych wróżek? To skrót myślowy. W gruncie rzeczy 
kokietują energię przyszłości, podpowiadają jej inne barwy, proszą o przemalowanie już 

namalowanego jej obrazu, zmianę układanki. Warto marzyć, by wiedzieć czego się chce, by dać 
szansę energii przyszłości zaakceptować Twoje aktualne widzenie swojego jutra. Jesteś energią 
dnia dzisiejszego i swojej przyszłości. Marzenia twórz w sobie i realizuj w sobie.

Samotność nie rodzi się z tego, że nikt do Ciebie nie mówi. Odwrotnie, to Ty za mało mówisz 
do innych. Relacje oparte na opowiadaniu sobie tylko obiektywnych, formalnych faktów są 

pozbawione personalnych uczuć. Postaw na rozmowy nasączone uczuciami. One przyniosą nie 
tylko tęsknoty innych komunikowania się z Tobą, również zdarzenia, będące odpowiedzią na te 
uczucia. Niech się dzieje!

Nic nie jest raz na zawsze postanowione. Nawet miłość ma różne odcienie, raz pojawia się 
na chwilę, innym razem rozgaszcza się na całej przestrzeni życia. Od czego to zależy? 

Od tego, jak umiemy się z czymś połączyć, dbać o to połączenie, skutecznie nie pozwalać, 
by zdominowało je przemijanie. Sprecyzuj, na czym Ci najbardziej zależy i dbaj o to wbrew 
wszystkiemu. W tym wymiarze wygraną jest umieć nie pozwolić, by wartość dla Ciebie nadrzędna 
przestała funkcjonować w Twoim życiu.

Poszukuje się diamentów, docenia ich wartość. Stały się symbolem piękna i siły. Dobrym 
pomysłem jest szukać ich też w sobie. Choć nie dokonasz nimi transakcji w sklepie 

jubilerskim, zdecydowanie wpłyną na materializowanie się pozytywnych dla Ciebie zdarzeń. Nie 
uda Ci się prowadzić ich spisu, bo tego nie lubią. Wolą działać same, bez gloryfikowania siebie. 
Skromne diamenty działają odważnie!

Cisza mówi więcej niż krzyk. Jeśli chcesz usłyszeć więcej, nasłuchuj w ciszy. Nie narzekaj, 
jeśli niewiele się dzieje lub masz poczucie stagnacji. Dobija się wtedy do Ciebie cisza, z 

jakiegoś powodu jej potrzebujesz. Pora usłyszeć podpowiedź płynącą z głębi Ciebie. Bez niej 
lepiej nie iść dalej. Ona działa jak kierunkowskaz na skrzyżowaniu dróg. Wsłuchuj się w ciszę.

Uczysz się osłaniać siebie od wiatru, deszczu i zbyt silnie świecącego słońca. Przed czym 
jeszcze umiesz się chronić? Są przestrzenie, w których nie działa parawan, parasol, 

przyćmione okulary. Masz w nich swoją wolę, swoje zdanie poparte absolutną pewnością, 
determinacją. Operowanie nimi przynosi nie tylko radość, również wymierne korzyści. Doceń te 
niewidoczne dla oka zapory…
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 Byk 
„Zwróć uwagę na drobne sprawy. Załatwiaj je tak, jakby były najważniejsze 
z ważnych. Od drobiazgów zależy najwięcej. Szanując drobne gesty, 
proste słowa, codzienne uczucia, odkryjesz radość, która do tej pory 
wydawała Ci się niemożliwa do odczuwania. To będzie Twój największy 
prezent od życia”.

20.04 – 20.05

 Baran
„Patrzenie na siebie okiem krytyka bywa pomocne, ale bez przesady! 
Myślenie o sobie wartościujące bywa inspiracją, ale bez przesady! 
Otrzymasz w prezencie wiele okazji utwierdzających w przekonaniu, że 
zasługujesz na miłość, zdrowie i szczęście.

21.03 – 19.04

 Bliźnięta
„Każdy malarz musiał kiedyś namalować swój pierwszy obraz. Każdy 
muzyk musiał się odważyć kiedyś zagrać komuś swoją pierwszą melodię. 
Teraz pora na Ciebie. Zrób to, czego jeszcze w swoim życiu nie udało Ci się 
zrobić. To będzie debiut, nowy etap myślenia o swoich predyspozycjach, 
możliwościach”.

21.05 – 20.06

 Rak
„Dokończ to, co jest rozpoczęte. Zbyt długo trwające prace koncepcyjne 
nie sprzyjają szybkiej realizacji celów. Potrzebne Ci poczucie porządku, 
panowania nad sprawami, narzucania rytmu, tempa każdemu dniu. 
Pora być dyrygentem tego, co Ciebie dotyczy. A potem – poczujesz falę 
zadowolenia z siebie”.

21.06 – 22.07

 Lew
„Oczekiwanie tego, co się dla siebie wymyśliło, ma sens ale, gdy nie 
przychodzi, nie warto płakać. W międzyczasie pojawia się coś innego. 
Z jakiegoś bardzo istotnego powodu Twoje JA zaprasza do Ciebie innych 
gości. Wchodzisz na wyższe poziomy swojego rozwoju. Polub siebie 
w nowej odsłonie”.

23.07 – 22.08

 Panna
„Sztuką jest popatrzeć za siebie, na miniony czas, na zdarzenia, które były 
i uśmiechnąć się. Wyzwaniem jest nie gloryfikować porażek przeszłości, 
definiować nimi siebie. Pokorą jest przyjmować swoje sukcesy bez 
gloryfikowania siebie. Mądrością jest czekać na inne odsłony swojej 
prawdy. Dobrem jest spodziewać się dla siebie od świata wszystkiego 
najlepszego. Zrób tak.”

23.08 – 22.09

 Waga
„Wszystko jest dla Ciebie. Otwiera się perspektywa. Popatrzysz na nią jak 
na wystawę w sklepie. Trzeba wejść w nią całością siebie. Warto zgodzić 
się na wszelkie propozycje, które pojawią się niebawem. A refleksje, co 
z nimi i jak dalej zrobisz, nie uciekną. Bierz to, co da ten miesiąc. Jeśli 
weźmiesz za dużo, zweryfikujesz to potem”.

23.09 – 23.10

 Skorpion „Unikaj sieci intryg. Powtarzaj sobie, że one Ciebie nie dotyczą. Samemu 
też nie buduj takiej sieci. Może z niej skorzystać zupełnie niebrany przez 
Ciebie pod uwagę „pająk”. Skup się na rodzinie i pracy”.

24.10 – 21.11

 Strzelec „Fortuna kołem się toczy, ale teraz ustawia się frontem do Ciebie. Przedtem 
pozwalała Ci mówić, tęsknić, marzyć. Teraz woli sama przemawiać. Ty rób 
swoje, pozwalając jej rozwijać skrzydła swoich możliwości”.

22.11 – 21.12

 Koziorożec
„Należy wspierać i przejmować się problemami innych, ale nie trzeba 
zbyt dużo brać na swoje barki. Oddający innym swoje problemy, coraz 
mniej są aktywni w coś z nimi robieniu. Dobrze sobie poradzisz ze swoimi 
wyzwaniami, poświęcając im więcej uwagi. Masz w tym wsparcie nie tylko 
swojego JA, również połączonych z Tobą przyjaciół z Ziemi i Nieba”.

22.12 – 20.01

 Wodnik
„Po trudach pora na odpoczynek. Po chaosie, pora na ciszę, spokój 
pracowania. Po niepokojach osobistych pora na szczęśliwe życie. Należy 
Ci się to, bo ani trudy, ani chaos, ani niepokoje nie zdołały pozbawić Cię 
trzeźwego, pełnego dobrożyczenia myślenia. Po czasie oczyszczenia 
przychodzi czas doskonalszego kreowania siebie i swojego życia”.

21.01 – 19.02

 Ryby „Jesienne mgły nie przesłonią Ci słońca. Wczesna ciemność dnia nie 
skróci Ci jego atrakcyjności. Twoje dobre samopoczucie nie pozwoli 
niczemu i nikomu zabrać Ci radości życia. Koniec tego roku nie oznacza 
przecież końca wszystkiego. Jesienna aura nie jest przecież Twoją aurą”.

20.01 – 20.03

Sugestie   na   grudzień
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Obraz dla Ciebie

„Spełnienie” W.T.
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Wydawnictwo „MW” 
zaprasza na spotkania i warsztaty

z Elżbietą Nowalską:

29 listopada – wykład internetowy pt. „Powróż sobie” godz. 2000 – 2100  
(wejdź na str. inter. www.nowalska.pl).

 
16 grudnia – spotkanie autorskie w Warszawie – Sala JOWISZ, Centrum JUPITER 

ul. Towarowa 22, godz. 1800 – 2000

22 grudnia (poniedziałek) godz. 2000 – 2100 – wykład internetowy „Zaplanuj sobie przyszłość”

31 grudnia 2014 (środa) – 3 stycznia 2015 (sobota) – warsztaty połączone z zabawą sylwestrową, 
Stary Sękocin k. Warszawy.

„Bal Białej Energii”

Pod takim tytułem odbędzie się zabawa sylwestrowa 2014/2015, rozpoczynająca kilkudniowe 
warsztaty rozwoju wewnętrznego prowadzone przez Elżbietę Nowalską.

Biel jest symbolem czystości, dobra, harmonii, spokoju, lekkości, wszystkiego scalonego 
w jednej wibracji. Biała Energia funkcjonuje w zgodzie z Prawami Godności Istnienia, 
gloryfikuje prawdę. Jest symbolem uświadamiania sobie, że jesteśmy Bytem Energetycznym 
niezniszczalnym, niematerialnym.

Panie proszone są o założenie na ten wieczór białej sukienki! Panów prosimy o założenie 
białych koszul! Początek  zabawy sylwestrowej godz. 1900. 

Szczegółowe informacje – www.nowalska.pl – zakładka: warsztaty, spotkania.
Zapisy – mwkursy@gmail.com lub 602 489 649

W roku 2015 odbędą się – „Bal Złotej Energii” oraz „Bal Srebrnej Energii”.

„Co to znaczy być Myślicielem? To umiejętność widzenia bardzo dużo, 
mówienia bardzo mało, dawania z siebie jak najwięcej”.

„Bawili się życiem nie wiedząc, że ono dokładnie znało cel i rodzaj ich 
zabawy…”

„Każdy widzi wszystko, tylko nie każdy wszystko pojmuje”.

„Nie warto patrzeć w przeszłość, gdy tyle piękna można zobaczyć  
w przyszłości”.

„Marzenia spełniają się tym, którzy cokolwiek ponad nie robią”.

„Przeznaczenie nigdy nie błądzi, czasami zmienia tylko zdanie”.

„Przeznaczenia drogi bywają trudne do zrozumienia. Zapewniam Cię ono 
najczęściej ma rację”.
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Masaż proministo-wirowy powstał na bazie aktualnej wiedzy dotyczącej pola 
energetycznego człowieka. 

Opinia o masażu:
„Robię go i przynosi bardzo ciekawe efekty! Np. stały zmarzlak stwierdza, że jest mu 

dużo cieplej, osoba, która bardzo się pociła, przestała się pocić. Komuś w czasie masażu 
ustąpił dotkliwy, kilkumiesięczny ból stopy, na który nie pomagały naświetlania ani masaże 
klasyczne. O poprawie samopoczucia nawet nie wspominam!…”

1. Józef Orzechowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kraków. . . . . . . . . . . . . tel. 730 043 592
2. Halina Metryka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ostrowiec Św. . . . . . . . . . . . . tel. 606 337 321
3. Iwona Jagiełło . . . . . . . . . . . Biała Podlaska . . . . . . . . . . . . tel. 605 855 562
4. Elżbieta Markiewicz . . . . . . . . . . . Warszawa . . . . . . . . . . . . tel. 601 812 775
5. Magdalena Orzelska . . . . . . . . . . Warszawa . . . . . . . . . . . . tel. 518 093 838
6. Elżbieta Kułakowska . . . . . . . . . . Warszawa . . . . . . . . . . . . tel. 501 005 265
7. Małgorzata Kowalska . . . . . . . . . Warszawa . . . . . . . . . . . . tel. 731 657 888
8. Aleksandra Podmiotko  . . . . . . . . Warszawa . . . . . . . . . . . . tel. 501 503 367
9. Elżbieta Rychlewska . . . . . . . . . . . Katowice . . . . . . . . . . . . tel. 692 095 934
10. Anna Łukaszewska . . . . . . . . . . . Katowice . . . . . . . . . . . . tel. 512 354 157
11. Ewa Siedlecka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Włocławek . . . . . . . . . . . . tel. 606 941 369
12. Marzena Moderska . . . . . . . . . Włocławek . . . . . . . . . . . . tel. 605 541 880
13. Alicja Drozd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kraków . . . . . . . . . . . . tel. 12 421 73 72
14. Anna Górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalisz . . . . . . . . . . . . tel. 609 997 772

Masaż promienisto-wirowy

Poniżej znajdują się kontakty osób uprawnionych do nauczania  
i wykonywania masażu:

Poniżej znajdują się kontakty osób uprawnionych do wykonywania masażu:

1. Aneta Zinkiewicz . . . . . .Bielsk Podlaski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel : 501 301 122 . . . . . . . . . . .aneta.zinkiewicz@wp.pl
2. Ewa Turocha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wrocław  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel: 606 816 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . .enewatur@wp.pl
3. Małgorzata Ułas  . . . . . . . . . . . . Wrocław  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel: 502 610 055 . . . . . . . . . . . . . . margaretulaz@wp.pl
4. Anna Gabor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wrocław  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel. 728 915 920 . . . . . . . . . . . . . anna.gabor33@wp.pl
5. Agnieszka Ziębicka  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wrocław  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .tel:668 460 202 . . . . . . . . .agnieszka.ziebicka@wp.p
6. Hanna Jaworska . . . . . Bemowo Piskie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .tel. 783 731 911 . . . . . . . . . . . hanna-jaworska@wp.pl

 W grudniu zapraszam osoby chętne z Katowic i okolic na  Kurs MASAŻU 
promienisto-wirowego, autorstwa E. Nowalskiej.

●  zapisz się na kurs tego masażu – otrzymasz CERTYFIKAT!
 Kontakt: Anna Łukaszewska tel. 512 354 157
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Nagrania internetowego kursu E. Nowalskiej 
pt. „Twoje wewnętrzne zdrowie”

Kurs prowadzony w formie treningu energetycznego 
– każda płyta zawiera 10 nagrań, do odsłuchania 
przez 10 dni. Dostępne są nagrania części 1, 2, 3 
kursu. Cena jednej płyty – 123 zł.
Zamówienia: nowalska@wp.pl

Płytę z oryginalnymi 
nagraniami przekazów 
z warsztatów na Rodos

pt. „Wyprawy Duchowe 
Rodos”

 Cena – 25 zł.

Nagranie kursu
internetowego

 „Jak się nie starzeć?”
Cena – 25 zł.

www.nowalska.pl 
informacje o działalności, projektach, wydanych książkach Elżbiety Nowalskiej.

http://www.twojdobrycoach.pl/
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T E W I Z J A I N T E R N E T O W A D O B R Y C H  W I A D O M O Ś C I I

w w w. k a l a t a . t v
Biznes TV
Zakres tematyczny
● Gospodarka
● Społeczeństwo
● Finanse
● Technologie
● Kariera
● Motoryzacja
● Świat

Biznes TV
Zakres tematyczny
○ Zdrowie
○ Uroda
○ Moda
○ Kulinaria
○ Fitness
○ Podróże
○ Pasje

Relax TV
Zakres tematyczny
○ Kultura
○ Rozrywka
○ Sport
○ Życie gwiazd
○ Czerwony Dywan
○ Imprezy

Możliwości współpracy

➢ Lokowanie produktów w produkcji filmowej
➢ Spoty reklamowe
➢ Relacje z wydarzeń firmowych i imprez
➢ Zamieszczanie reklam
➢ Banery reklamowe

Bloki tematyczne

☐ Biznes TV

☐ LuxStyle TV

☐ Relaks TV

Kontakt
Osoba do kontaktu:

Anna Kalata
E-mail: anna@kalata.pl
Tel. +48 602 626 628

Kalata MEDIA sp. z o.o.
ul. 1 Maja 17B
05-860 Płochocin
E-mail: kontakt@kalatamedia.pl
Tel: +48 22 292 61 20
Fax: +48 22 731 62 61


