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Ksi"#yca

Tajemniczy blask tej planety czasem utrudnia 
ci za!ni"cie albo doprowadza do wybuchu 

niechcianych emocji... Ale okazuje si" twoim 
sprzymierze#cem np. w odchudzaniu. Sprawd$, 

dlaczego warto %y& w zgodzie z jego rytmem.
TEKST MAGDALENA SZYMANOWSKA, DYPLOMOWANY COACH ZDROWIA,  

DIETETYCZKA, SPECJALIZUJE SI! W DETOKSYKACJI ORGANIZMU

W!zdrowym stylu WARTO WIEDZIE!

na nasze #ycie

rzez wieki ludz-
ko!" wykorzy-
stywa#a wiedz$ 
o%wp#ywie faz 
Ksi$&yca w%co-
dziennym &yciu. 

Rolnicy planowali zbiory i%sie-
wy, a%gospodynie w%czasie pe#-
ni nie kisi#y przetworów i%wie-
dzia#y, &e pieczone ciasto mo&e 
okaza" si$ zakalcem. Dzi! uwa-
runkowania te s' cz$sto trak-
towane z%przymru&eniem oka, 
uznawane za mity i%legendy. 
W%czasach intelektu zapomina-
my o%dawnych naukach i%prze-
stali!my ufa" ksi$&ycowej  

wiedzy. Czy s#usznie? Otó& 
okazuje si$, &e nie! Po#o&enie 
Ksi$&yca determinuje prze-
cie& przyp#ywy i%odp#ywy oce-
anów,  a cz#owiek w%wi$kszo!ci 
sk#ada si$ z%wody (przeci$tnie 
60 proc. masy cia#a osoby doro-
s#ej, a%u%noworodka nawet oko-
#o 75%proc. ). Te same wp#ywy 
natury dzia#aj' zatem na p#yny 
w%ludzkim organizmie. 

Od nowiu...
Cykl zmienno!ci Ksi$&yca dzie-
limy na cztery fazy: nów, pierw-
sza kwadra, pe#nia i%trzecia 
kwadra. Ca#a natura pod'&a  

za%tym cyklem! Równie& u%cz#o-
wieka fazy Ksi$&yca determi-
nuj' samopoczucie, przemian$ 
materii, a%nawet odczuwa-

nie bólu. Z%pomoc' kalen-
darza ksi$&ycowego mo&na 
wybra" optymalny dzie( na wi-
zyt$ u%stomatologa, kosme-
tyczki, czy na zabieg farbowa-
nia w#osów, aby ich przebieg 
by# jak najbardziej efektywny, 
ból mniej odczuwalny, a%ocze-
kiwane rezultaty jak najd#u&ej 
si$ utrzymywa#y. Zebrali!my 
wskazówki i podpowiedzi,  
co%mo&na robi" (a czego nie)  
w%konkretnych dniach.  

 

DOWIEDZ 
 SI" WI"CEJ 

 
O ró"nych rodzajach 

bólu i najskutecz-
niejszych metodach 

u#mierzania go  
przeczytasz  

na str. 50-53.

Zeskanuj 
zdj!cie 
(instrukcja  
na str. 5)  
i dowiedz 
si! wi!cej 
na temat 
wp"ywu 
Ksi!#yca  
na zdrowie.
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NÓW Ksi!"yc zwrócony jest  
ku Ziemi nieo#wietlon$ pó%ku-
l$ i&dlatego go nie widzimy. To 
najlepszy czas na planowanie, 
marzenia. Dobrze wi!c po#wi!-
ci' poprzedzaj$cy nów wieczór 
na „zatrzymanie si!”, wycisze-
nie, refleksj!, wyznaczanie ce-
lów i&snucie planów. Warto te" 
rozpocz$' w&tej fazie nowe pro-
jekty i&wdra"a' postanowienia. 
Jest to najlepsza pora na prze-
prowadzanie zabiegów i&opera-
cji, gdy" rany goj$ si! szybciej 
i&jest mniejsze ryzyko powik%a( 
np. krwotoku. To równie" ide-
alny moment na rozpocz!cie 
walki z&na%ogiem.
I!KWADRA –&Ksi!"yc przypo-
mina kszta%t litery „D”, d$"y do 
pe%ni. To dobry czas na strzy-
"enie i&farbowanie w%osów oraz 
zabiegi regeneruj$ce i&piel!-
gnuj$ce. Mówi si!, "e podczas 
pierwszej kwadry organizm 
skupia si! na przyswajaniu 
i&gromadzeniu, pami!ta' zatem 
nale"y o&posi%kach bogatych  
w sk%adniki od"ywcze, ponie-
wa" %atwiej uzupe%nimy  
ewentualne niedobory.   
Ale uwaga! Teraz %atwiej te" 
o&dodatkowe kilogramy. 
III KWADRA –&gdy Ksi!"yca 
ubywa, mo"na go wówczas po-
równa' do litery „C” –&to do-
bry moment na pój#cie do den-
tysty oraz depilacje, peelingi 
i&oczyszczanie skóry (efekty za-
biegów d%u"ej si! utrzymaj$). 
To równie" czas na porz$dki 
domowe. Mo"emy jednak czu' 
w&tym okresie obni"enie ener-
gii i&rozdra"nienie. 

...do pe!ni
Mówi si!, "e Ksi!"yc w&tej fazie 
ma najsilniejszy wp%yw na na-
sze samopoczucie, aktywno#', 
jako#' snu, ale te" na... ilo#' 
porodów i&przest!pczo#'. Po-
dobno tak"e na&„lunatykowa-
nie” i&dzia%ania wilko%aków… Ile 
w&tym dowodów naukowych,  
a& ile przes$dów?

Czy to przypadek, "e pod-
czas pe%ni Ksi!"yca wzmacnia 
si! w&szpitalach obsad! oddzia-
%ów po%o"niczych oraz… psy-
chiatrycznych? To rzeczywi#cie 
czas intensywnych emocji, za-
równo tych pozytywnych, jak 
i&negatywnych. Wiele osób mo-
"e odczuwa' niepokój, rozdra"-
nienie, a&nawet agresj!. Mo-
g$ pojawi' si! napady histerii, 
dramatyzowanie i&widzenie 
wszystkiego w&czarnych bar-
wach. Czy rzeczywi#cie Ksi!-
"yc ma moc nasilania zaburze( 
psychicznych, indukowania 
agresj! i&przemocy? 

Dr&Niall McCrae, wyk%adow-
ca psychiatrii w&King Colle-
ge w&Londynie, w&ksi$"ce „The 
Moon and Madness” (z ang. 
Ksi!"yc i szale(stwo) przyta-
cza rozmowy z&piel!gniarkami 
i&stra"nikami szpitali psychia-
trycznych, którzy z przekona-
niem potwierdzaj$ wp%yw pe%ni 
na&zachowania pacjentów  
na&oddzia%ach tych placówek.

Z&analizy opublikowanej 
w&2014 roku przez naukow-
ców z&Queen University w&On-
tario w&Kanadzie pod kierow-
nictwem Varindera Parmara 
wynika, i" w&czasie 12 godzin 
przed pe%ni$ Ksi!"yca i tyle sa-
mo po niej rejestruje si! zdecy-
dowanie wi!cej nag%ych przy-
j!' pacjentów na oddzia%y 
psychiatryczne. Nie bez powo-
du do#wiadczeni pracownicy 
medyczni unikaj$ jak ognia dy-
"urów w&takie noce.

Natomiast w&raportach bry-
tyjskiego Sussex Police mo-
"emy przeczyta' o&ustalaniu 
dodatkowych patroli policyj-
nych w&noce, kiedy Ksi!"yc by% 
w&pe%ni. Warto sprawdzi' fa-
z! naszego niebieskiego sateli-
ty, gdy us%yszymy w&wiadomo-
#ciach, "e jaki#, wydawa%oby  
si! spokojny celebryta, nie po-
wstrzyma% swoich emocji…
Spójrzmy równie" na niebo 
w&czasie bezsennej nocy…  

Ksi!"yc potrafi bowiem za-
k%óci' nasz sen. W&2013 ro-
ku zespó% naukowców pod 
kierownictwem profesora 
Christiana Cajochena ze Szpi-
tala Psychiatrycznego przy 
Uniwersytecie w&Bazylei, ana-
lizowa% struktur! snu i&wy-
kaza%, "e podczas pe%ni nasz 
organizm funkcjonuje zupe%-
nie inaczej ni" w&czasie pozo-
sta%ych faz Ksi!"yca. Bada-
nie wykaza%o spadek poziomu 
melatoniny, trudno#ci z&za-
#ni!ciem, krótszy sen, a&ak-
tywno#' delta w&fazie REM 
(wska)nik g%!bokiego snu) 
spad%a o&30 proc. W&trakcie 
wspomnianych bada( ochot-
nicy zasypiali w&ca%kowicie 
zaciemnionych pomieszcze-
niach, nie zostali tak"e powia-
domieni o&przedmiocie ba-
dania, co eliminuje czynnik 
psychologiczny.

Dieta i"oczyszczanie
W&czasie pe%ni Ksi!"yca orga-
nizm gorzej sobie radzi z ci!"-
kostrawnymi, zbyt obfitymi po-
si%kami oraz alkoholem. Mo"e 
to wp%yn$' na pogorszenie sa-
mopoczucia i&uczucie ci!"ko#ci, 
je#li wybierzemy si! w tym cza-
sie na przyj!cie. Najlepiej tego 
dnia stosowa' lekk$ diet! wa-
rzywno-owocow$ i&pi' soki. Dni 
nast!puj$ce po pe%ni to najlep-
szy czas na oczyszczanie orga-
nizmu. Detoks, czy rozpocz!-
te wraz z&pe%ni$ Ksi!"yca diety, 
przebiegn$ w&harmonii z&natu-
ralnym wewn!trznym proce-
sem oczyszczania si! organi-
zmu, b!d$ bardziej efektywne 
i&przyjemniejsze dla nas sa-
mych (%atwiej znie#' bowiem 
uczucie g%odu). 

Wp!yw Ksi#$yca  
na zwierz#ta
Naukowcy z&Colorado State 
University Veterinary Medical 
Center w&przeprowadzonych 
badaniach odkryli, i" liczba  

W ZGODZIE  

Z RYTMEM 

NATURY

Lepsze zrozumie-
nie wp!ywu po-
wtarzaj"cych si# 
cykli przyrody 
mo$e wesprze% 
nasze dzia!ania 
i&poprawi% ich efek-
tywno'%. Dotyczy 
to wielu sfer $ycia: 
zdrowia, upraw 
czy planowania 
wa$nych wydarze(. 

Jako nierozerwalna 
cz!"# wszech"wiata 

podlegamy 
naturalnemu 

porz$dkowi 
zachodz$cych 

w nim, 
powtarzaj$cych si! 

procesów, takich 
jak: fazy Ksi!%yca, 
ruch planet, cykle 

przyrody. Ich 
tajemniczy wp&yw 
na nasze %ycie in-
teresuje ludzko"# 

od tysi!cy lat.
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W!zdrowym stylu WARTO WIEDZIE!

nag!ych wizyt w"klinikach we-
terynaryjnych w"okresie nocy  
z"pe!ni# wzrasta o"jedn# trzeci#.

Co natomiast ze stworzenia-
mi zamieszkuj#cymi ludzkie je-
lita? Jak rozpozna$ i"pozby$ si% 
tych niechcianych go&ci? Oka-
zuje si%, 'e to równie' idealny 
moment na kuracj% odrobacza-
j#c#! –Zaka'enia paso'ytni-
cze to bardzo wa'ny i"zarazem 
trudny temat. Tak naprawd% 
nie ma ludzi, których nie doty-
czy ten problem. W"sieci funk-
cjonuje wiele mitów zwi#-
zanych z"tym, jak rozpozna$ 
zaka'enie i pozby$ si% niechcia-
nych go&ci –"twierdzi Wojciech 
Ozimek, lekarz pediatra spe-
cjalizuj#cy si% w"leczeniu cho-
rób odkleszczowych i"paso'yt-
niczych. –"Wed!ug niektórych 
doniesie( w"Polsce problem 
obecno&ci paso'ytów w prze-
wodzie pokarmowym dotyczy 
znacznego odsetka spo!ecze(-
stwa, zw!aszcza dzieci. Ale mi-
mo, 'e dzisiaj otwarcie mówi si% 
o"powi#zaniach pomi%dzy za-
ka'eniem paso'ytami, ró'nymi 
postaciami alergii i"innych prze-
wlek!ych chorób, to podej&cie 
do tematu jest moim zdaniem 
zbyt zachowawcze –"dodaje spe-
cjalista. Dlaczego tak si% dzieje? 

Objawy chorobowe zwi#zane 
z"zaka'eniami paso'ytniczy-
mi cz%sto nie s# z"nimi identy-
fikowane lub mylone z"inny-
mi jednostkami chorobowymi, 
co skutkuje leczeniem objawo-
wym, nie przyczynowym. Nie-
które gatunki paso'ytów w"ta-
kim stopniu zaadaptowa!y si% 
do 'ycia w"ludzkich wn%trzno-
&ciach, 'e cz!owiek-gospodarz 
mo'e nie odczuwa$ 'adnych 
przejawów ich obecno&ci. Je&li 
chodzi o"wykrywalno&$, to nie-
stety w"przypadku standardo-
wego badania ka!u (3 próbki), 
w"wi%kszo&ci o&rodków wykry-
walno&$ paso'ytów wynosi od 7 
do 25 proc. W"specjalistycznych 
laboratoriach do 50 proc. Czy 
to du'o? –"Odpowied) pozosta-
wiam czytelnikom –"mówi Woj-
ciech Ozimek. 

Zatem jak zwi%kszy$ praw-
dopodobie(stwo wykrycia pa-
so'ytów, ich jaj, cyst? –"Wie-
le gatunków naj!atwiej wykry$ 
za pomoc# badania mikrosko-
pijnego ka!u (badania kopro-
skopowego) w"okolicy pe!ni 
Ksi%'yca lub jego nowiu. Ta"in-
formacja oszcz%dzi wasz czas 
i"pieni#dze. My&licie, 'e to baj-
ka? Nie, poniewa' w"wielu przy-
padkach to w!a&nie przy pe!ni 

lub nowiu mo'emy zaobserwo-
wa$, 'e nasze samopoczucie po-
garsza si% i"szeroko rozumiane 
objawy zaka'enia paso'yta-
mi ulegaj# nasileniu –"t!umaczy 
ekspert. Poniewa' w"tych okre-
sach paso'yty zwi%kszaj# swoj# 
aktywno&$ –"w"badaniu mikro-
skopowym ka!u !atwiej znale)$ 
ich jajeczka. A kiedy najsku-
teczniej przeprowadzi$ kuracj% 
przeciwpaso'ytnicz#? Dok!ad-
nie w"tym samym czasie –"naj-
lepiej przy pe!ni Ksi%'yca (lub 
ewentualnie nowiu). Nadal ma-
cie w#tpliwo&ci? Zapami%tuj#c 
okresy z!ego samopoczucia, in-
fekcji i"nasilenia innych dole-
gliwo&ci, zwykle !atwo zauwa-
'ycie,  'e"do&$ cz%sto nast%puj# 
one regularnie co 28, 21, 14 lub  
7 dni, czyli idealnie dok!ad-
nie zgodnie z"fazami Ksi%'yca. 
Warto to sprawdzi$. Wyniki  
obserwacji mog# by$ zaskaku-
j#ce i"zarazem inspiruj#ce –"za-
ch%ca Wojciech Ozimek.

Randka  
przy Ksi!"ycu 
Mimo 'e teorie dotycz#ce kore-
lacji pomi%dzy pe!ni#, a"liczb# 
pocz%$ i"porodów nie s# udoku-
mentowane naukowo, do&wiad-
czenia po!o'nych s# jednak 

CYKL  

MIESI"CZNY

Kobiecy cykl trwa 
najcz!"ciej tyle, co 
ksi!#ycowy – 28 
dni. „Rytm ten by$ 
dobrze znany na-
szym przodkiniom, 
miesi%czkowanie 
wyznacza$o bo-
wiem porz%dek ich 
dni. Wycofywa$y si! 
ze swoich codzien-
nych prac, nie przy-
gotowywa$y posi$-
ków, sp!dza$y ten 
czas, do"wiadczaj%c 
odnowy. Ucztowa$y, 
odpoczywa$y, mo-
dli$y si! o&pomy"l-
no"', odprawia$y 
ceremonie. Po kilku 
dniach z&nowymi si-
$ami w$%cza$y si! 
w&#ycie spo$eczno-
"ci. Dzisiejsze ko-
biety, miesi%czkuj%c 
bez ulg i&odpoczyn-
ku (…) tylko oszuku-
j% swoje cia$a. Nie 
uda si! zmieni' 
praw natury” t$uma-
czy w swojej ksi%#-
ce Jeannette Kalyta. 

Poszczególne nazwy dni ty-
godnia w wielu j!zykach na-
wi%zuj% do planet, które im 
patronuj%. Tak jest w syste-
mie $aci(skim, grecko-rzym-
skim, Azji Wschodniej, na-
zewnictwo odwo$uj%ce si! do 
nazw cia$ niebieskich przej!$y 
równie# j!zyki europejskie. Dla 
przyk$adu: Ksi!#yc – ponie-
dzia$ek, $ac. dies L)nae (dzie( 
Ksi!#yca), fr. Lundi. 

Poniedzia!ek. Cz!sto na-
rzekamy, #e go nie lubimy. 
Wynika to pewnie z i koniecz-

no"ci powrotu do pracy po 
weekendzie, jednak z punktu 
widzenia astrologii to rzeczy-
wi"cie trudny dzie(. Mo#emy 
czu' si! zniech!ceni, rozdra#-
nieni i przygn!bieni, wp$yw 
Ksi!#yca sprawia, #e jeste"my 
bardziej emocjonalni i podatni 
na wahania nastrojów. Dlatego 
to dzie( sprzyjaj%cy raczej 
pracy indywidualnej.

Wtorek. Up$ywa pod opiek% 
Marsa. To czas silnej energii, 
dobry moment na rozpoczy-
nanie nowych spraw. 

"roda, dzie( Merkurego  
– planety wspieraj%cej komu-
nikacj! i kontakty mi!dzyludz-
kie. Jest najkorzystniejsza na 
wa#ne spotkania zawodowe, 
towarzyskie oraz handel. 

Czwartek – dzie( pod 
wp$ywem Jowisza, to czas 
najwi!kszej efektywno"ci  
i&idealny moment do podej-
mowania decyzji zwi%zanych  
z&finansami.

Pi#tek to dzie( pozytywnej 
energii Wenus, idealny  

na randk!, zakupy, kosmetycz-
k!, Sprzyja sp!dzaniu czasu 
gronie najbli#szych. W pi%tki 
warto podarowa' sobie odro-
bin! przyjemno"ci.

Sobota – pod patronatem 
Saturna to idealny moment na 
planowanie i porz%dkowanie.

Niedziela – jej opiekunem 
jest S$o(ce – to czas wypo-
czynku, zabawy, relaksu, kon-
taktu z&natur%, chwil sp!dzo-
nych w&gronie najbli#szych 
oraz „$adowania baterii”.

NAJLEPSZY DZIE! TYGODNIA NA...
W teorii astrologii liczy si! nie tylko wp"yw Ksi!#yca. Ka#dy z dni w tygodniu jest na przyk"ad 
zdominowany przez jedno z siedmiu cia" niebieskich. Sprawd$my, jak wykorzysta% t! wiedz!. 
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MASZ PYTANIA? 

PISZ: INFO@VITA.PL

REKLAMA

przekonuj!ce. –"Ksi#$yc w"pe%-
ni cz#sto oznacza dla po%o$-
nych pracowit! noc, wiele ko-
biet w%a&nie wtedy rodzi swoje 
dzieci. To on kieruje bowiem 
ruchem p%ynów w"organizmie 
cz%owieka. Jego zwi!zek z"ko-
bieco&ci! jest odwieczny. Okres 
szczytowej p%odno&ci u"wie-
lu kobiet wypada w"dzie' przed 
pe%ni! Ksi#$yca lub w"jej trak-
cie, a"podczas nowiu (ciemne-
go Ksi#$yca) rozpoczyna si# co-
miesi#czne krwawienie –"pisze 
najs%ynniejsza polska po%o$-
na,  Jeannette Kalyta w" ksi!$-
ce „Po%o$na. 3550 cudów na-
rodzin”. Je&li wi#c chcesz zaj&( 
w"ci!$#, &led) fazy Ksi#$yca!

Najobfitsze plony 
Dla w%a&cicieli ogrodu  
lub cho(by balkonowych sa-
dzonek przydatny okazuje si# 

kalendarz biodynamiczny.  
–"Kierowanie si# wp%ywem 
Ksi#$yca w"rolnictwie by%o 
czym& oczywistym od wieków. 
Wyrazem tego jest wi#kszo&( 
przys%ów, prognoz i"rad ludo-
wych –"twierdzi Marcin Migala, 
wspó%za%o$yciel Ogrodu Szam-
bala, gdzie stosuje si#"wy%!cz-
nie"ekologiczne"i"biodynamicz-
ne metody uprawy.

Wiedza zawarta w"tych po-
daniach oparta jest na wielo-
wiekowej obserwacji natury 
i"stanowi podstaw# rolnictwa 
ekologicznego. Soki w"drze-
wach i"kwiatach wznosz! si# 
bowiem od nowiu do pe%ni. To 
dobry czas na sianie i"sadzenie 
ro&lin plonuj!cych nad ziemi!. 
Dzi#ki temu warzywa sa%atowe, 
kapustne, dyniowate oraz zio%a 
otrzymuj! sygna% do rozwoju. 
W"efekcie uprawy s! wyrówna-

ne i"zdrowsze. To w%a&nie wte-
dy kwiaty maj! najwi#cej aro-
matu, owoce i"warzywa smaku, 
a"zio%a mocy. Pó)niej nadchodzi 
rozlu)nienie. Ksi#$yc w#dru-
je od pe%ni do nowiu."Energia 
ro&lin sp%ywa powoli do %ody-
gi i"korzenia. Jest to najlepszy 
czas na sadzenie, siew i"zbiór 
ro&lin owocuj!cych pod ziemi!; 
czyli wszelkich bulw, korzeni 
oraz"cebul.

Pami#tajmy, $e wszyscy je-
ste&my cz#&ci! natury. Zatem 
&wiadomo&( tego, i$ w"okre&lo-
nym czasie mo$emy odczuwa( 
silniej pewne emocje, czy czu( 
rozdra$nienie, pozwoli, w"mia-
r# mo$liwo&ci, unika( kontro-
wersyjnych tematów czy kon-
frontacji. Warto spróbowa(! 

Jaki wp!yw na nasze 
zdrowie maj" paso#y-
ty? Na czym powinna 
polega$ przemy%lana 
profilaktyka zaka#e&  
i ich prawid!owe le-
czenie? Odpowiedzi 
na te i wiele innych 
pyta& znajdziesz  
w fascynuj"cej ksi"#-
ce Wojciecha Ozimka 
„Nie dam si'  
paso#ytom”, 49 z!  
(do kupienia na:  
centrumozimek.pl). 
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