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Nie daw no uka za ła si´ w Pol sce Pa na ksià˝ ka
pt. Dia gno sty ka kar micz na. Bez piecz na in ge -

ren cja w bio po le czło wie ka, a w tej chwi li
na pół ki ksi´ garƒ tra fi ła ko lej na pt. Sa mo le cze -

nie me to dà dia gno sty ki kar micz nej. Ja kie sà
głów ne prze sła nia tych pu bli ka cji? Do ko go sà
one adresowane?

– Głów ne prze sła nie to we zwa nie do po -
szu ki wa nia przy czyn na szych cho rób. UÊwia -
do mie nie czy tel ni ko wi, ˝e symp to ma tycz ne
le cze nie ener ge tycz ne mo˝ na po rów naç
do symp to ma tycz ne go le cze nia w me dy cy -
nie aka de mic kiej. W dia gno sty ce kar micz -
nej zaÊ isto tà te ra pii jest zna le zie nie
i uÊwia do mie nie przy czy ny cho ro by, a za -
da niem te ra peu ty – pro wa dze nie i wspo ma -
ga nie cho re go pod czas sa mo dziel nej pra cy

nad so bà, w któ rej nikt nie mo ̋ e go wy r´ -
czyç. Ksià˝ ki kie ro wa ne sà do lu dzi, któ rzy
chcà wziàç od po wie dzial noÊç za swo je ̋ y cie.

Czy Pa na zda niem me dy cy na kon wen cjo nal na
i al ter na tyw na mo gà ze so bà współ pra co waç
w pro ce sie le cze nia?

– Mo im zda niem nie tyl ko mo gà, ale
mu szà – jest to wy móg i głów ny kie ru nek
me dy cy ny przy szło Êci. Po win na si´ na zy waç
me dy cy nà in te gral nà; byç mo ̋ e ju˝ trwa jà
pra ce nad jej stwo rze niem. Me dy cy na kon -
wen cjo nal na zaj mu je si´ tym, do cze go
przy go to wy wa ni sà le ka rze, a al ter na tyw na,
w skład któ rej wcho dzi te˝ bio ener go te ra pia
i in ne nie kon wen cjo nal ne te ra pie, po le ga
głów nie na pre wen cji i le cze niu ener ge tycz -
nym. Te dwie ga ł´ zie nie współ dzia ła jà (mi -
mo roz ma itych prób – przyp. red.) głów nie
ze wzgl´ du na ni skà kul tu r´ ko mu ni ka cji
mi´ dzy ni mi. Po win ny pod jàç dia log i zro -
zu mieç, ˝e tyl ko współ pra cu jàc, mo gà dzia -
łaç dla do bra cho re go – ka˝ da w swo jej
dzie dzi nie. Mam bar dzo do bry przy kład
na to, ˝e jest to mo˝ li we. Ja ko ener go te ra -
peu ta pra co wa łem z re pre zen ta cjà lek ko -
atle tycz nà Sło we nii. Dzi´ ki tej współ pra cy
mój pod opiecz ny zdo był zło ty me dal olim -
pij ski w rzu cie mło tem w Pe ki nie. To wa rzy -
szy li mi le karz, fi zjo te ra peu ta i ma sa ̋ y sta.
Efek ty by ły wspa nia łe.

We wpro wa dze niu do Dia gno sty ki kar micz nej

wspo mi na Pan, ˝e me dy cy na kon wen cjo nal na,
a tak ̋ e ogrom na cz´Êç al ter na tyw nych me tod
le cze nia sku pia jà si´ przede wszyst kim na li -
kwi do wa niu symp to mów, nie zaÊ przy czyn cho -
rób. Z cze go to wy ni ka?

– Po wo dem ta kie go sta no wi ska za rów -
no w me dy cy nie kon wen cjo nal nej, jak i al -
ter na tyw nej sà sa mi lu dzie, któ rzy nie chcà
przejÊç przez cho ro b´ i wy le czyç si´, a tyl ko
uła twiç so bie ˝y cie, li kwi du jàc symp to my.
Wszy scy idà im na r´ k´. Je ̋ e li ktoÊ ma
na przy kład an gi n´, to le czàc si´ na tu ral ny -

mi me to da mi, wy zdro wie je, ale po trwa
to 14 dni, a kie dy weê mie an ty bio tyk, ju˝
po pa ru dniach czu je si´ le piej.

Po j´ cia ta kie, jak „bio po le” czy „dia gno sty ka
kar my” wpro wa dził ro syj ski psy cho log i uzdro -
wi ciel, Sier giej Ni ko ła je wicz Ła za riew (w nu -
me rze 3/2010 za mie Êci li Êmy frag ment je go
ksià˝ ki pt. Dia gno sty ka Kar my – przyp. red.).
Co za wdzi´ cza Pan je go pra com?

– Je stem mu wdzi´cz ny za zmia n´ mo je -
go spoj rze nia na przy czy ny cho rób. Co
praw da nie spo tka li Êmy si´ bez po Êred nio,
ale kon tak to wa li Êmy si´ na wy˝ szych po zio -
mach i wła Ênie je mu za wdzi´ czam to, ˝e
zro zu mia łem bez ce lo woÊç le cze nia symp to -
mów i to, jak wa˝ ne jest zna le zie nie przy czy -
ny cho ro by i uÊwia do mie nie jej cho re mu.
Kie dy to zro zu mie i b´ dzie współ pra co wał
z te ra peu tà, ener ge ty ka wy rów nu je si´ sa ma.

Czym Pa na dia gno sty ka kar micz na ró˝ ni si´
od me to dy opi sy wa nej przez Ła za rie wa?

– Me to da Ła za rie wa jest opi sa na frag -
men ta rycz nie, bez usys te ma ty zo wa nia. Do -
pa so wa łem jà do wy mo gów mo je go kra ju
i przed sta wi łem tak, by by ła ja sna i mo˝ li wa
do sto so wa nia dla wszyst kich. DoÊç za sad ni -
cza ró˝ ni ca po le ga rów nie˝ na tym, ˝e Ła za -
riew jest oso bà wie rzà cà i je go ksià˝ ki pi sa -
ne sà w du chu re li gij nym, co czy ni je nie -
zbyt przy st´p ny mi dla lu dzi, któ rzy nie przy -
wià zu jà tak du ̋ ej wa gi do kwe stii wia ry. Mo -
je pu bli ka cje kie ru j´ za rów no do osób wie -
rzà cych, jak i do ate istów – by ka˝ dy zna lazł
coÊ dla sie bie i mógł zgod nie ze swo im Êwia -
to po glà dem roz wià zy waç swo je pro ble my.

Pierw sza wy ró˝ nio na przez Pa na war stwa bio -
po la czło wie ka za wie ra in for ma cje o sta nie je -
go cia ła fi zycz ne go. Czy na jej pod sta wie mo˝ -
li we jest pre cy zyj ne zdia gno zo wa nie ka˝ dej
cho ro by?

– Dia gno zu j´ w tej war stwie na po zio mie
ener ge tycz nym. Jed nak nie tak, jak le karz.

Wziàç odpowiedzialnoÊç

za swoje zdrowie
Z MARJANEM OGOREVCEM, uzdrowicielem i autorem ksià˝ek 
o diagnostyce karmicznej, rozmawia Izabela Włodkowska.

z Marjan Ogorevc
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Mo g´ stwier dziç, ˝e w miej scu tym a tym,
w da nym ob sza rze cia ła ist nie jà blo ka dy ener -
ge tycz ne i mo ̋ e dziaç si´ coÊ nie po ̋ à da ne go
na po zio mie fi zycz nym al bo psy chicz nym.
Mo g´ te˝ np. bar dzo do kład nie zba daç krew
cho re go al bo zmie rzyç ci Ênie nie czy tem pe ra -
tu r´, ale to prze cie˝ bez sen su, kie dy znacz -
nie szyb ciej i pre cy zyj niej zro bi to le karz. Ja ko
bio ener go te ra peu ta w ogó le nie chciał bym
wcho dziç w kom pe ten cje me dy cy ny kon -
wen cjo nal nej, któ ra ma bar dzo do bre Êrod ki
dia gno stycz ne. To nie na le ̋ y do mnie. Le ka -
rze niech ro bià swo je, a ja b´ d´ dia gno zo wał
na po zio mie ener ge tycz nym.

W Dia gno sty ce kar micz nej pi sze Pan, ˝e jest
w sta nie od na leêç wzor ce cho ro bo we do sied -
miu ge ne ra cji wstecz, któ re sà dzie dzi czo ne
przez dzie ci i w okre Êlo nych wa run kach mo gà
si´ uak tyw niç, wy wo łu jàc cho ro by. Czy spo sób
dia gno zo wa nia do sto so wu je Pan do okre Êlo ne -
go przy pad ku, czy te˝ ist nie je tu je den nie -
zmien ny sche mat po st´ po wa nia?

– Na po czàt ku swo jej prak ty ki rze czy wi -
Êcie pra co wa łem we dług sche ma tu, jed nak
te raz ju˝ nie mu sz´ i do sto so wu j´ si´ do kon -
kret nej oso by. Ka˝ dy ma w swo im bio po lu
za pi sa ne przy czy ny cho ro by. Je ̋ e li cho ry jest
otwar ty i chce współ pra co waç, to je ̋ e li po -
dam mu in for ma cj´, ˝e np. uczu cie zło Êci,
któ re w so bie no si, któ re mu sta le to wa rzy szy,
jest spo wo do wa ne ne ga tyw nym wzor cem,
któ ry ma w swo jej pod Êwia do mo Êci, a on b´ -
dzie chciał si´ go po zbyç i pra co waç
nad tym, to wy star czy. Je ̋ e li jed nak nie jest
w sta nie przy jàç tej in for ma cji, co fam si´
i mó wi´, ˝e np. ja kiÊ je go dzia dek lub pra -
dzia dek miał te go ty pu wzo rzec, wszyst ko
wo kół go de ner wo wa ło i z te go po wo du był
cho ry, miał kło po ty. Tłu ma cz´ za tem, ˝e
odzie dzi czył ten wzo rzec, po nie wa˝ przo dek
nie prze ła mał sche ma tu. Wte dy le piej i szyb -
ciej zro zu mie i b´ dzie ze mnà współ pra co -
wał. Jest to po moc ne zwłasz cza w przy pad ku
lu dzi, któ rzy sà np. gł´ bo ko wie rzà cy i nie
przyj mu jà do wia do mo Êci re in kar na cji. Mó -
wie nie im, ˝e w ja kimÊ wcie le niu po peł ni ły
sa mo bój stwo al bo ko goÊ za bi ły czy do ko na ły
abor cji, jest bez ce lo we. Trze ba do sto so waç
spo sób prze ka zu in for ma cji do per cep cji da -
nej oso by, aby treÊç zo sta ła zro zu mia na i od -
po wied nio wy ko rzy sta na. Tyl ko wte dy cho ry
b´ dzie w sta nie nad so bà pra co waç.

Dia gno sty ka kar micz na obej mu je tak ̋ e od naj -
dy wa nie i neu tra li zo wa nie ne ga tyw nych pro -
gra mów z po przed nich wcie leƒ. Z ja ki mi te go
ro dza ju pro gra ma mi spo ty ka si´ Pan w swo jej
prak ty ce naj cz´ Êciej?

– Te ne ga tyw ne pro gra my mo ̋ e my prze -
nieÊç ze swo ich po przed nich in kar na cji,
odzie dzi czyç po przod kach lub prze jàç od na -
szych na uczy cie li du cho wych. Je ̋ e li np. ja kaÊ
oso ba du chow na po wie nam, ˝e tyl ko na sza
re li gia jest wła Êci wa, to jest to ju˝ ne ga tyw ny
pro gram (bo to nie praw da), któ ry w nas po zo -
sta nie. Naj cz´st sze te go ty pu pro gra my to: „Ja
mam ra cj´” (je ̋ e li ja mam ra cj´, to zna czy, ˝e
ty tej ra cji nie masz), „Ja wiem le piej” czy ch´ç
od we tu (msz cze nie si´ na kimÊ).

Ja kie sà po do bieƒ stwa mi´ dzy poj mo wa niem
kar my przed sta wio nym w Pa na ksià˝ kach
a tym, któ re pre zen tu je hin du izm?

– Mo im zda niem jest to bar dzo po dob -
ne ro zu mie nie, jed nak na pod sta wie mo -
ich do Êwiad czeƒ mo g´ po wie dzieç, ˝e je -
˝e li pra cu je my nad so bà, po zo sta jàc w har -
mo nii z bo skà ener già, to mo ̋ e my unik nàç
wie lu trau ma tycz nych prze ̋ yç, ła go dzàc
je. Je ̋ e li na przy kład ktoÊ ma trud ne go we
współ ̋ y ciu współ mał ̋ on ka, to we dług hin -
du skie go po j´ cia kar my mu si si´ z tym po -
go dziç i od pra co waç to. We dług mnie po -
wi nien za daç so bie py ta nie: ja kie mo je ne -
ga tyw ne ce chy mo gà po wo do waç ta kie za -
cho wa nie part ne ra? Je ̋ e li b´ dzie pra co wał
nad so bà i sta rał si´ zmie niç, rów no cze Ênie
po cià gnie to za so bà zmia ny w dru gim
czło wie ku.

Na sze cho ro by lub ne ga tyw ne pro gra my z pod -
Êwia do mo Êci mo gà si´ prze no siç w jed no lub
kil ka na st´p nych wcie leƒ. Dla cze go tak si´
dzie je? Jak mo˝ na te go unik nàç?

– Po nie wa˝ nie ma my Êwia do mo Êci, co
ro bi my êle i dla cze go po win ni Êmy si´ zmie -
niç. Do pó ki nie zda my so bie z te go spra wy,
b´ dzie my prze no siç wszyst ko na na st´p ne
wcie le nia. 

Dzie ci sà jak by na szym prze dłu ̋ e niem
i wszyst ko, co jest w na szej pod Êwia do mo Êci,
prze cho dzi na nie. Dla te go te˝ je ̋ e li cho ru -
je dziec ko, zwy kle szu kam przy czy ny u ro -
dzi ców al bo dziad ków. Je ̋ e li my cze goÊ nie
prze pra cu je my, jest to pro jek to wa ne na
nast´pne pokolenie. Cho dzi o to, ˝e by Êmy
to do strze gli. Z ludz kie go punk tu wi dze nia
wy da je si´ to nie spra wie dli we, bo ni by dla -
cze go dziec ko mu si pła ciç za na sze grze chy?
Jed nak z punk tu wi dze nia ewo lu cji, wszy scy
mu si my iÊç do przo du, ku do bre mu. De -
struk cyj ne dzia ła nia za rów no jed no stek, jak
i spo łe czeƒstw na ra sta jà, a ich zwie lo krot nio -
ne skut ki po no si na st´p na ge ne ra cja, w wy -
ni ku cze go mu si dojÊç do ka thar sis (na przy -
kład w po sta ci woj ny), aby zo stał przy wró co -
ny stan rów no wa gi. Zło mu si zo staç wy ko -

rze nio ne i wcze Êniej czy póê niej b´ dzie my
mu sie li przy jàç to do wia do mo Êci.

Co naj cz´ Êciej po wo du je de for ma cj´ struk tur
bio po la czło wie ka?

– Uczu cie zło Êci i nie zgo dy na to, co nas
spo ty ka. Struk tu ry bio po la de for mu jà si´
te˝, je ̋ e li dzia ła my na nie ko rzyÊç dru gie go
czło wie ka lub nas sa mych, cze go przy kła -
dem mo ̋ e byç po st´ po wa nie ma tek, któ re
po Êwi´ ca jà si´ dla do bra dziec ka, zu peł -
nie za po mi na jàc o wła snych po trze bach.
Bar dzo cz´ sto ta kie de for ma cje po wo du jà
te ra peu ci, np. pracujàc z podÊwiadomoÊcià,
by do trzeç do te go, co cho ry po wi nien
prze pra co waç sam. Utwier dza jàc cho re go
w prze ko na niu, ˝e mu si on np. wy le czyç
ko la no, gło w´ lub in ny or gan bez po da nia
przy czyn po wsta nia bó lu. Po st´ pu jà nie wła -
Êci wie, po nie wa˝ przez pro ces uÊwia do mie -
nia ka˝ dy czło wiek mu si przejÊç sam i nikt
nie ma pra wa w to in ge ro waç. Aby to na le -
˝y cie zro zu mieç, wy star czy wy obra ziç so bie
gà sie ni c´, któ ra z po czwar ki prze mie nia si´
w mo ty la. Prze obra ̋ e nie to dla niej bar dzo
trud ny pro ces. Je ̋ e li kto kol wiek po mógł by
jej uwol niç si´ z ko ko nu, z pew no Êcià wzle -
cia ła by szyb ciej, jed nak nie mia ła by ener gii
na dłu gi lot i szyb ko by spa dła. Je ̋ e li zaÊ po -
czwar ka wła sny mi si ła mi prze isto czy si´
w mo ty la, to na ty le wzmoc ni or ga nizm, ˝e
je ̋ e li ju˝ wzle ci, prze ̋ y je. 

Te ra peu ci cz´ sto szko dzà struk tu rom
bio po la, sta ra jàc si´ otwo rzyç cza kry cho re -
go. Nie po win no si´ te go ro biç, po nie wa˝
na sze cza kry otwie ra jà si´ sa mo ist nie i stop -
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nio wo, kie dy pra cu je my nad ich oczysz cza -
niem. Otwie ra nie ich na si ł´, do ni cze go nie
pro wa dzi. Oczy wi Êcie, chwi lo wo czło wiek
mo ̋ e si´ po czuç le piej, ale na dłu˝ szà me t´
nic to nie da. Nie zb´d ne jest otwar cie si´
na wy miar bo ski, pra ca nad so bà i od po -
wied nie oczysz cze nie or ga ni zmu. Weê my
np. ból gło wy. Ko goÊ bo li gło wa, a my otwo -
rzy my mu ka nał i oczy Êci my do pływ ener gii
z gó ry. Ból zni ka, ale to do ni cze go nie pro -
wa dzi, po nie wa˝ trze ba zna leêç je go przy -
czy n´, któ rà mo ̋ e byç na przy kład stres
spo wo dowa ny nad mia rem pra cy al bo nie -
pra wi dło wy mi re la cja mi z part ne rem. Cza sa -
mi czło wiek po tra fi ca ły ty dzieƒ „pra co waç”
na ból, któ ry pew ne go dnia na gle si´ po ja -
wia, a wte dy le cze nie symp to ma tycz ne nic
nie po mo ̋ e. W mo jej prak ty ce cz´ sto spo -
ty kam si´ z te go ty pu przy pad ka mi. KtoÊ
dzwo ni do mnie w dro dze do pra cy, po nie -
wa˝ gło wa bo li go tak, ˝e nie mo ̋ e wy trzy -
maç. Wte dy mó wi´ mu: po zbàdê si´ uczu cia
zło Êci, któ re ˝y wisz do swo je go sze fa. JeÊli
zro zu mie, ˝e to jest przy czy nà do le gli wo Êci,
zazwyczaj po dzie si´ ciu mi nu tach od dzwa -
nia, twier dzàc, ˝e do ko na łem cu du, gdy˝
gło wa prze sta ła bo leç. Kie dy pod czas mo jej
pra cy ze spor tow ca mi, któ re goÊ z nich zła pie
skurcz lub coÊ za bo li, pa trz´ w je go bio po le
i mó wi´: je steÊ zły na tre ne ra, ˝e ka zał ci wy -
ko naç çwi cze nie, kie dy to bie si´ nie chcia ło
te go ro biç. Uwol nij si´ od te go uczu cia. Kie -
dy ta ki za wod nik za sto su je si´ do mo jej su ge -
stii, wszel kie do le gli wo Êci ust´ pu jà.

Czy w ja ki kol wiek spo sób je ste Êmy w sta nie
po ra dziç so bie z ta ki mi de for ma cja mi sa mo -
dziel nie?

– Tak, mu si my tyl ko prze ana li zo waç naj -
wa˝ niej sze zda rze nia z naszego ˝y cia, a doj -
dzie my do te go, co jest przy czy nà de for ma -
cji. Mu si my otwo rzyç si´ na wy miar bo ski,
aby uzy skaç od po wied ni prze pływ ener gii.
Po nie wa˝ wie le lat by łem woj sko wym, uwa -
˝am, ˝e je ̋ e li nie strze lasz do brze i nie po -
tra fisz tra fiç do ce lu, za wsze mo ̋ esz wziàç
wi´ cej na boi i pu Êciç ca łà se ri´ wo ko ło,
a wte dy w koƒ cu tra fisz. Zwy kle lu dzie ̋ à da -
jà cy, ˝e bym wska zał im cu dow ny lek, któ ry
ich uzdro wi, nie chcà pra co waç i ni cze go
w so bie zmie niaç. A nie ste ty, w przy pad ku
sa mo oczysz cze nia wi´k szoÊç pra cy mu si my
wy ko naç sa mi.

Od na le zio ne w bio po lu de for ma cje usu wa si´,
oczysz cza jàc bio po le. Na czym do kład nie po le -
ga ten pro ces?

– Na poczàtku trzeba zro zu mie ç przy -
czyny de for ma cji i osià gnàç sta n go to wo Êci

do po zby cia si´ ich. Wte dy pro ces ten po st´ -
pu je au to ma tycz nie – otwie ra my si´ na wy -
miar bo ski, po pra wia si´ i wy rów nu je ener ge -
ty ka. Na po zio mie fi zjo lo gicz nym mo ̋ e my so -
bie po móc ma sa ̋ a mi, zio ła mi, ho me opa tià.
Wszyst kie me to dy te ra peu tycz ne sà w pew -
nym stop niu po moc ne.

Po pierw sze, mu si my uÊwia do miç so bie,
˝e to my je ste Êmy win ni sy tu acji, w ja kiej si´
znaj du je my, sa mi przy czy ni li Êmy si´ do swo -
jej cho ro by i kło po tów. Po dru gie, mu si my
po zwo liç te ra peu cie, ˝e by nas po pro wa dził
i nam po mógł. Po trze cie, mu si my mieç pa li -
wo – ˝a den sa mo chód nie mo ̋ e prze cie˝ je -
chaç bez pa li wa – któ rym jest w tym przy -
pad ku otwar cie si´ na bo ski wy miar i na
ener gi´ pły nà cà z gó ry. Je ̋ e li te go nie zro bi -
my, nie po ra dzi my so bie z kło po ta mi ty pu
np. de pre sja. Do pie ro kie dy lu dzie zro zu mie -
jà, ̋ e ta ener gia jest im nie zb´d na i cze go wy -
ma ga od nich te ra peu ta, te ra pia mo ̋ e byç
sku tecz na.

Czy po oczysz cze niu bio po la cho ry zy sku je
gwa ran cj´, ˝e nie za pad nie na zdia gno zo wa nà
wcze Êniej cho ro b´ lub uwol ni si´ od to wa rzy -
szà cych mu ne ga tyw nych pro gra mów?

– Nie chciał bym da waç ni ko mu ˝ad nej
gwa ran cji, dla te go ˝e to za le ̋ y od czło wie ka,
od je go de ter mi na cji w po zby wa niu si´ ne ga -
tyw nych wzor ców i emo cji, od otwar cia si´ na
współ pra c´ z te ra peu tà, od bio te ra peu ty,
a tak ̋ e od kar my. Jest za du ̋ o czyn ni ków, któ -
re uczest ni czà w tym pro ce sie, by ko mu kol -
wiek mo˝ na by ło daç ta kà gwa ran cj´.

W ja kim przy pad ku dia gno sty ka kar micz na
mo ̋e sta no wiç za gro ̋ e nie dla te ra peu ty lub
cho re go?

– Mo ̋ e tak byç w przy pad ku, kie dy cho -
ry otrzy ma in for ma cj´ o przy czy nie je go
cho ro by, ale nie chce si´ zmie niç i pra co waç
nad so bà. Wte dy cho ro ba jesz cze si´ na si la,
np. kie dy ko bie ta, któ ra do wia du je si´, ˝e
ma pro ble my, po nie wa˝ de struk cyj nie od -
dzia ły wu je na nià fakt do ko na nia abor cji,
mi mo wszyst ko po now nie pod da je si´ za -
bie go wi, ne ga tyw ne dzia ła nie wzmac nia si´.
Dla te ra peu ty nie bez piecz na jest sy tu acja,
kie dy b´ dzie on uwa ̋ ał, ̋ e jest wszech wład -
ny, jak by przy własz czy so bie bo skie kom pe -
ten cje, pod czas gdy mo ̋ e tyl ko po daç in for -
ma cje, po móc, ukie run ko waç, ale nie le -
czyç. Cho ry le czy si´ sam.

W ksià˝ kach prze ko nu je Pan, ˝e ka˝ dy jest
w sta nie uru cho miç pro ces sa mo uz dra wia nia
po przez mo dli tw´. Czy w prak ty ce te ra peu tycz -
nej spo tkał si´ Pan z przy pad kiem, gdy szcze ra,

pły nà ca z ser ca mo dli twa na praw d´ by ła w sta -
nie od dzia ły waç na na sze bio po le?

– Tak, ta kich przy kła dów jest bar dzo du -
˝o. Przede wszyst kim trze ba po daç kon kret -
ne mu czło wie ko wi wła Êci wà in for ma cj´, bio -
ràc pod uwa g´ je go Êwia to po glàd, uwzgl´d -
niç fakt, czy jest on re li gij ny, czy te˝ nie. I naj -
wa˝ niej sze – nie dzia łaç ego istycz nie, otwo -
rzyç si´ na wy miar bo ski. Nie pro Êmy Bo ga:
„Te raz Ci´ pro sz´, ˝e by prze sta ła mnie bo leç
gło wa”, tyl ko: „Pro sz´ Ci´, ˝e bym zro zu miał,
ja ki jest po wód mo je go bó lu tak, abym mógł
nad tym po pra co waç”. Wte dy gło wa fak tycz -
nie prze sta je bo leç. Przy kła dem nie pra wi dło -
wej mo dli twy jest ta, któ ra mia ła miej sce pod -
czas ostat niej woj ny w Ju go sła wii, kie dy to du -
chow ni Êwi´ ci li ar ma ty i ka ra bi ny, ˝e by za bi ły
jak naj wi´ cej ich prze ciw ni ków. By ło to nie -
zgod ne z pra wem bo skim i na pew no nie
przy nio sło ˝ad ne go skut ku.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Izabela Włodkowska

Ksià˝ki do nabycia 
w Magazynie Wysy∏kowym 

tel.: 22/620 08 05,
w Galerii przy ul. Twardej 7 w Warszawie

oraz w Sklepie Internetowym 
www.sklepkormoran.pl
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