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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Magia? Nie, to Metoda Silvy (cz.III)
Czy to możliwe, że w trzy dni można
nauczyć się leczyć siebie, uśmierzać ból
i zdejmować centymetry z bioder, a z
twarzy przebarwienia? Czy to możliwe,
aby opanować lęk przed egzaminem,
poprawić pamięć i uspokoić się wtedy,
kiedy ten spokój jest potrzebny? Ponad
12 milionów ludzi twierdzi, że tak.
Nie ma słowa “niemożliwe”
- Na kursie uczymy też szeregu technik
pozwalających na pozbycie się takich
nawyków jak palenie papierosów, alkoholizm, narkotyki - mówi Andrzej Wójcikiewicz, dyrektor generalny Metody
Silvy w Polsce, człowiek, który poprowadził pierwsze w naszym kraju szkolenie w 1992 roku. - Można też nauczyć
się kontrolować apetyt, a w rezultacie
osiągnąć pożądaną wagę ciała.
To jednak nic w porównaniu z tym, że
ludzie po trzydniowym kursie potrafią
w niewiarygodny sposób pomóc sobie
w sprawach zdrowia, włączając własną
wyobraźnię i wiarę w wyzdrowienie!

Relacje absolwentów kursu Metody
Silvy:
Joanna: 6 września 2001r. stwierdzono
u mnie ponad wszelką wątpliwość guza
piersi o średnicy 4mm. Rozpoczęłam
przygotowania do operacji. Równolegle zintensyfikowałam ćwiczenia Metody Silvy, koncentrując się na usunięciu
we własnym zakresie raka piersi. 26
września 2001r., więc w 20 dni od wykrycia guza, udałam się do szpitala, w
celu usunięcia guza.
Przed operacją ponownie przeprowadzono badanie... Okazało się, że guz
zniknął! Nastąpiła remisja! Lekarze byli
w szoku, zadając sobie pytania, jak się
to stało?
Iwona: Stwardnienie rozsiane - to
brzmiało jak wyrok. Zaburzenia równowagi, niedowład kończyn i oczopląs...
Prawie nie czułam zapachów. Przejście
200-300 metrów sprawiało, że uginały się pode mną nogi, a świat wirował
przed oczami. Teraz, rok po zdiagnozowaniu stwardnienia rozsianego czuję
się coraz lepiej i lepiej. Chodzę na długie
spacery, mogę biegać, pływam. Dużo
pracuję, podróżuję. Planuję powrót do
jeździectwa. Do normy wrócił wzrok,
węch i czucie powierzchniowe. Co za
szczęście, że gdy leżałam w szpitalu,
niedaleko odbywał się kurs Metody Silvy, a mi udało się dostać przepustkę!
Agnieszka: Przed tym kursem miałam
upatrzony most i oczywiście zamiar
skoczenia z niego. Teraz mam zupełnie
inne podejście do życia. Wiem, że jest
inne wyjście.
Krija: Kilka lat temu, kiedy właśnie
ukończyłam kurs podstawowy, mój
mąż zachorował na ostre zapalenie
trzustki. Stan był bardzo poważny, lekarze stwierdzili, że tylko 4% osób w takiej
sytuacji ma szansę na uratowanie życia.
Powodem zapalenia był centymetrowy
kamień w woreczku żółciowym, który
zatkał przewód. Byłam świeżo po kursie, więc natychmiast wizualizowałam
skruszenie kamienia. Kiedy po operacji
zgłosiłam się do lekarza, był w szoku.
Zamiast kamienia znalazł… piasek.
Twierdził, że od początku swojej kariery
zawodowej nie miał takiego przypadku.
Krystyna: Doszło u mnie do bardzo poważnych zmian zwyrodnieniowych. Nie
było wyjścia, musiałam się poddać operacji. Przeszłam przez mękę i straszne
cierpienie. Miesiącami byłam przykuta
do łóżka, całkowicie uzależniona od innych osób, zrezygnowana. „Tak musiało
być”, „Widocznie los tak chciał” - tłumaczyłam sobie i akceptowałam to. Mam
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tel. 0508 268 250

otrzymasz tyle zniżki w AC ile posiadasz w OC.
Składka wyliczona jest przy 60 % zniżce za bezszkodowość , 5 % za dziecko do 12 lat,
10% za wiek powyżej 36 lat, 5% za nauczyciela, 5% za opłatę jednorazową. W przypadku
osób do 25 lat mających starszego współwłaściciela tylko 10 % zwyżki za wiek.
W ofercie posiadamy ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz koszty
leczenia za granicą w kwocie 120,00 zł rocznie a także ubezpieczenia grupowe na zasadach
indywidualnych ( dotyczy również bezrobotnych, rencistów, rolników oraz osób pracujących
którzy nie mogą zawrzeć umowy na warunkach grupowych w firmie) - cennik nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66&1 K.C.

Opinie:
Jacek Gałuszka, były dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w
Krakowie, mówi:
“W odróżnieniu od rozmaitych działających destruktywnych grup kultowych,
Metoda Silvy nie wykazuje żadnych
cech, które upoważniałyby do umieszczenia jej na liście takich grup. Metoda
ta jest, mówiąc najkrócej, metodą rozwiązywania problemów przy użyciu
intuicji. Organizowane szkolenia mają
charakter treningowy, a nie kultowy.
Nie istnieje żadna hierarchia ani kult.”
Istnieją wypowiedzi hierarchów Kościoła katolickiego, w tym biskupa Zygmunta Pawłowicza, akceptujące sposób wykładania Metody Silvy w Polsce.
Również księża w Polsce i w innych krajach uczestniczą niejednokrotnie w kursach, a nawet są wykładowcami tej metody. (np. ksiądz Justin Belitz w Stanach
Zjednoczonych). Wykładowcy Metody
Silvy w Polsce aktywnie włączają się w
pomoc ofiarom sekt.
Źródło: Andrzej Wójcikiewicz - Dyrektor
generalny Metody Silvy – Polska
Zapraszamy na kurs „Samokontrola umysłu metodą Silvy”. Odbędzie
się on w Ostrzeszowie w dniach
7.11.2008 - 9.11.2008. Szczegóły u
organizatora:
tel. 605 137 866
mail: zgomolka@wp.pl
oraz na stronie: www.silva.alpha.
pl - pod tym adresem internetowym
można znaleźć też więcej informacji
o samej metodzie, obejrzeć filmy, porozmawiać na forum.

Instalacje elektryczne
remonty starych
instalacji
tel. 731-42-40
0605 317 021

Roboty ziemne
Rozbiórki, wyburzenia,
Układanie kostki brukowej,
Wykańczanie wnętrz,

w ymiana opon motocyklow ych

ART. INSTALACYJNO - SANITARNE
ul. KOLEJOWA 51, SPORTOWA 4
POLECA

- systemy instalacyjne: „miedđ”, „kisan”, „pe”.
- grzejniki alum., miedđ - alum., stalowe,
ãazienkowe.
- kotãy gazowe, podgrzewacze wody, elektryczne, gazowe, przepãywowe, bojlery.
- miski ustêp., umywalki, kompacty,
zlewozmywaki, brodziki, wanny emalia,
akryl, kabiny.
- baterie kuchenne, ãazienkowe.
- ksztaãtki pvc, oc, miedđ, mosiðdz, chrom
- art. wodno - kanaliz., centralnego ogrzewania.
- przydomowe oczyszczalnie ćcieków.
Kolejowa 51

tel. 730-18-17

Sportowa 4
(w bramie ZGM)
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tel/fax 730-17-34

PRODUKCJA OKIEN PCV
PRZEDSTAWICIEL
ZAKàADÓW TàUSZCZOWYCH

- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery
Myje 7E, tel./fax 732-01-41
tel. kom. 0692 095 372

Chcesz Mieć Piękny
Ślub Kościelny
Zadzwoń 0662 409 963
Zaśpiewam Wam
„Takie jest prawo miłości”
i inne pieśni

Malowanie, gáadzie,
tynki, páytki, regipsy
Solidne wykonanie
tel. 0696 343 918 – Jarek

Sklep Meblowy „MURDZEK”
ul. Kolejowa 52, Ostrzeszów
- meble tapicerowane
- meble szklane
- stoły, krzesła, komody
- sypialnie, materace
- i inne

Dowóz, Raty

poleca:
- margaryny
- oleje
- táuszcz cukierniczy
oraz inne art. spoĪywcze
SIPEX
Ponadto ﬁrma wykonuje:
ul. KoĞciuszki 34,
- usáugi transportowe 0,5 - 20 T
63-500 Ostrzeszów
- opakowania z drewna, tarcica
tel. 0504 710 448; 730-38-48 - gwoĨdzie w asortymencie
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Absolwentów kursów Metody Silvy wydarzenia takie wcale nie dziwią. Wiedzą,
że dysponują umysłem, którego możliwości są ogromne, i że zdrowie jest jednym ze sposobów wykorzystania tych
możliwości. Odrzucają słowo „niemożliwe”. Wierzą, że mogą osiągnąć wszystko to, co jest dla nich naprawdę ważne.
I śmieją się serdecznie, kiedy słyszą, że
jest to magia.
- To, co przez większość ludzi uznawane
jest za magię, w rzeczywistości jest włączeniem do pracy naszej “wewnętrznej
apteki” i innych wrodzonych możliwości naszego umysłu - mówi Andrzej
Wójcikiewicz. Każdy człowiek może się
nauczyć takiej “magii”. W Polsce jest już
ponad 50 tysięcy ludzi, którzy ukończyli
3-dniowe seminarium Silvy.

usunięte trzony kręgosłupa szyjnego,
które odpowiadają za narząd ruchu.
Wiedziałam, że nigdy nie będę chodzić,
mając niedowład czterokończynowy.
Załamałam się psychicznie. Nie chciałam żyć.
Któregoś dnia zadzwoniła koleżanka i
namówiła mnie do zapisania się na kurs
Metody Silvy. Wydałam na to całą swoją
rentę.
Dziś chodzę bez gorsetu. Poruszam się
lepiej niż człowiek pełnosprawny. Lekarze i rehabilitanci nie mogą uwierzyć w
to, co widzą. To, co z medycznego punktu widzenia niemożliwe - jest możliwe.
Jestem sprawna fizycznie i całkowicie
samodzielna.

Biuro (budynek PoloMarket I piĊtro) Ostrzeszów, tel. 665-159-919
POJEMNOŚĆ DO 900 JUŻ OD 140 ZŁ
OD 901- DO 1300
JUŻ OD
OD 1301- DO 1500
JUŻ OD
OD 1501- DO 1600
JUŻ OD
OD 1601- DO 2000
JUŻ OD
OD 2001- DO 2400
JUŻ OD
POWYŻEJ 2400
JUŻ OD

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.24a, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027.),
Starosta Ostrzeszowski informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, dotyczącego modernizacji danych
części opisowej operatu ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji
budynków i lokali na obszarze obrębu ewidencyjnego:
Miasto
Ostrzeszów położonego w gminie Ostrzeszów.
Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 20.09.2008 r. do dnia
20.10.2008 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pok.42).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w
projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie
terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje
się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie
ogłoszona przez Starostę Ostrzeszowskiego w Dzienniku Urzędowym
woj. wielkopolskiego.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym woj. wielkopolskiego informacji, o której mowa wyżej,
zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego
zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub
lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. wielkopolskiego
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.

www.murdzek-meble.com.pl
tel. 0502 345 372

Zwrot VAT za materiały
budowlane - VZM

Remonty mieszkań

Budowałeś, remontowałeś dom lub mieszkanie?
Odzyskaj podatek VAT za
materiały budowlane! Wypełnianie wniosków VZM
o zwrot wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym
Tel: 0 693 077 806

- malowanie
- tapetowanie
- szpachlowanie
- montaż płyt regipsowych
- płyt regipsowych

szybko i tanio

t. 0516 065 890

STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Korepetycje z j. angielskiego na każdym poziomie
t. 0723 212 569
Grupa muzyczna

RANDEZ VOUS
- wesela
- studniówki
- zabawy, itp. t. 0664 427 533

UBEZPIECZENIA
sprawdź, ile zaoszczędzisz
Dodatkowe upusty za markę
pojazdu, wiek kierowcy,
dzieci, płatność
tel. 062 7327916, 0605-300246
ul. Piastowska 16A, Ostrzeszów
(w budynku Pekao SA)

