NiE PRACuJę NA POziOMiE uMysłu, POzWAlAM iNtuiCJi, Aby PROWAdziłA MNiE bEzPOśREd
Do redakcji Szamana napływa
wiele listów skierowanych do Marjana Ogorevca z prośbą o pomoc
w rozwiązaniu problemów lub
ulżenie w chorobie. I chociaż ludzie
piszą dużo i chętnie, to nie zawsze
podawane przez nich informacje
są potrzebne, a często brak tych
istotnych dla opracowania pełnej
i satysfakcjonującej odpowiedzi.
Dlatego wykorzystałam czas i pobyt Marjana w Szczyrku, aby zapytać, co dla niego jest istotne, co powinniśmy napisać w swoim liście
do niego, aby uzyskać optymalną
pomoc.
– Kim tak naprawdę jesteś,
uzdrowicielem czy doradcą?
– Oﬁcjalnie jestem bioenergoterapeutą. Na poziomie ciała pomagam
swoimklientom,stosującna przykład
masażtui-na,różneterapiemanualne
itp.Na poziomieenergetycznymporządkuję energie ciała i energie kosmiczne,coobejmujerównieżodnajdywaniezaburzeńw ichprzepływie,
alenajważniejszejestrozpoznanietego,conasobciążai ograniczana poziomieinformacyjnym.Dlategowłaśnie
tamszukampodświadomychdestrukcyjnychwzorcóworazzapisuprzyczynylubprzesłania,jakieniesienieprzy-

W biopolu człowieka
zapisane jest wszystko
Rozmowaz MARJANEM OGOREVCEM
wetbezinterwencjiz zewnątrz.Właśnie
taneutralnośćbioterapeutyoznacza,że
jest on tylko obserwatorem, osobą
wspierającąswojąenergią,przekazującąinformacje,aleniewłączającąsięaktywniew samprocesleczenia.Bioterapeuta,którywłączaswójumysł,stajesię
podatnyna wpływsztywnychnormspołecznychi niemożeliczyćna sukcesy
w pracy.Szybkaulgaw cierpieniu,jakąnajczęściejoferująbioenergoterapeuci,jestnajbardziejzbliżonado magiii tak
właściwieniąjest,bodajeszybkie,jednakkrótkotrwałeefekty.Ludziomoczywiścienajbardziejsiętopodoba.
– Prosisz o pozwolenie na wejście w biopole osób, które zwracają się do Ciebie o pomoc. O co tu
chodzi?
– Najpierw podziękuję Pani Ninie
Grelli za zaproszenie do współpracy
na łamachSzamana,ponieważjestto
dlamniedużasatysfakcja.W biopolu
Czytelników,którzyzwracająsięo po-

Człowiekowiudajesięwyjśćz chorobytylkowtedy,
kiedypotraﬁuruchomićw sobieprocesysamoleczenia
jemne dla nas doświadczenie lub
choroba.
Najbardziej kompleksowa wydaje
misiępracazesportowcami,bowiem
wymagaodemniewielorakiejwiedzy
i przedewszystkimempatii,wczuciasię
w rolętrenera,bioterapeuty,masażysty,terapeutymanualnego,psychologa,psychoterapeuty,doradcy,przyjaciela... I dop iero tak a prac a jest
leczeniemnaturalnym,którytotermin
w ostatnichlatachbywaczęstostosowany,aleniewieleosóbwie,cotaknaprawdęoznacza.Opisałemtow swojej ostatniej książce „Nowoczesna
bioenergoterapia”.
– Czy stosując swoją metodę,
udało Ci się kogoś wyleczyć?
–Ciąglepodkreślam,żeniktnasnie
leczy–anilekarz,anibioenergoterapeuta,anipsychoterapeuta.Człowiekowiudajesięwyjśćz chorobytylko
wtedy,kiedypotraﬁuruchomićw sobieprocesysamoleczenia.Natomiast
zarównolekarz,jaki bioenergoterapeuta,każdyna swójsposóbwspomagająw uzyskaniustabilizacjienergetycznej ciała i pomagają w rozpoczęciu
tego procesu. Nawet kiedy jesteśmy
świadkami niemal cudownych wyzdrowień,nigdytegofaktunieprzypisuję sob ie. W proc es ie pow rot u
do zdrowiamaudziałkażdy,ktow jakimśstopniuuczestniczyw życiudanej
osobyorazwszystkiepozostałeczynnikiz lekamiwłącznie.
Kiedysłyszę,żebioenergoterapeuta,
lekarzlubktośinnyprzypisujesobierezultatyi chwalisięsukcesamileczenia,
wydajemisię,żetojegoegopotrzebujepochwały.W niektórychprzypadkach
bowiem wyleczenie nastąpiłoby na-
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moc, staram się odnaleźć pierwotne
przyczynypowodująceichproblemy.
Jeśli wspomogę się porównaniem
do rośliny,topowiem,żeniezajmuję
sięzwiędłymiliśćmi,alepatrzę,cojest
nie tak z korzeniami. Nie pracuję
przy tymna poziomieumysłu,którysłuży mi tylko do wyrażenia w słowach
sednaproblemu.Pozwalamintuicji,aby
prowadziłamniebezpośredniow poleinformacyjnelubpodświadomość,jeślitenterminjestbardziejzrozumiały.
Kiedystawiamtakzwanądiagnozę
energetyczną(niejestemupoważniony ani przygotowany do stawiania
diagnozymedycznej),muszęmiećpozwoleniena wejściew biopoledanej
osoby.Oznaczato,żena poziomieduszy musi mi pozwolić na spotkanie
na tychukrytychdlawiększościpoziomachbytu.Beztegopozwoleniawejściew biopolebyłobynieetyczne.Dlateg o na pyt an ie czy mógłb ym
„zobaczyć” biopole syna, partnera,
mamyczykochankaodpowiadamnegatywnie.Łatwobowiemmogęsprawdzić,czyjesttotylkożyczenieosoby
trzeciej. Podobnie „zaprogramowałem”siebie,abymnieotrzymywałinformacjidlatych,którzypytająz czystej ciek aw oś ci, lub też nie są
przygotowani na trudną i żmudną
pracęnad sobą.
Nieprzekazujęteżinformacji,którychludzieniesąw staniezaakceptowaćalbodo nichniedorośli.Możedojrzeją za jakiś czas... ale póki co nie
mogęsobiepozwolićna nieetycznepostępowanie. I takna przykładkobiety
bardzoczęstozadająmipytanie,czyjedzieckonosząw swoimłonie,męża
czykochanka?

Coprawdamógłbymw końcuodpowiedziećna topytanie,aletymsposobemzubożyłbymjew doświadczenie
orazgłębokoingerowałw życiezaplątanychw tęhistorięosób.
– Co w ogóle widzisz w biopolu?
Jak tego typu widzenie wygląda?
–Tozależyod tego,na cosięukierunkuję.Odczuwamlubwidzęinformację,destrukcjęenergetyczną,przestrogę... Biopole jest dla mnie jak
internet,ponieważzapisanejestw nim
wszystko,cokolwiekdziałosięz człowiekiemw obecnymżyciuorazw poprzednich wcieleniach. Warunkiem
poprawnego odczytywania tych informacjijestdojrzałośći zdolnościterapeuty. I chodzitunietylkoo to,czy
swoją pracę wykonuje z poświęceniemi traktujejąjakpowołanie,ale
musido niejpodchodzićbezszczególnychoczekiwań,osądzaniaitp.
Wieleosóbchciałobypoznaćtechnikęwchodzeniaw biopolei odczytywaniainformacji,aletutajtechnikajest
nieważna, ważna jest natomiast siła
energetycznaorazczystośćterapeuty,
zdolność koncentracji i oczywiście
praktyka. Wygląda to mniej więcej
tak,jakbyprzeciętnykierowcausiadł
za kierownicąbolidaFormuły 1.
– Oznacza to, że możesz widzieć zarówno przebyte choroby,
jak i te, które dopiero mogą się
rozwinąć?
–Tocowiększośćosóbwidzijako
chorobę,tozwyklesymptomy:chorobyposzczególnychorganów,zaburzeniafunkcji,problemypsychiczneitd.
Choroba zaś już wcześniej istnieje
na niewidzialnychpoziomachw formie
blokady energetycznej, zaburzenia
przepływuenergii,nadmiarulubbrakuenergiiw poszczególnychczęściach
ciała. Na poziomie informacyjnym,
którym zajmuje się diagnostyka karmiczna,widaćrównieżprzyczynychoroby, przeżyte traumy, ewentualną
tendencjędo rozwojuchoroby.

czynku, sposobu myślenia, hartowania...Każdeinnepodejściena dłuższą
metęniezdajeegzaminu,jestniepoważne,a nawetnieetyczne.
Samo leczenie energetyczne nie
oznacza, że jest etyczne, korzystne
i odpowiedniedladanejosoby.Kiedy
odnajduję przyczyny choroby konkretnejosoby,proponujękilkamożliwościpowrotudo zdrowia,a człowiek
samdecyduje,czyjewykorzysta.Zatempokazujęmudrogę,możliwości,
a nawetwskazujęspecjalistówz innych
dziedzin.Muszęprzypomnieć,żecelem
wszystkichnaturalnychmetodleczenia
jestprzedewszystkimzapobieganie,poprawajakościżycia,wzmocnieniestanuenergetycznegoorazsystemuimmun olog iczn eg o, dzięk i czem u
poprawiasięzdolnośćsamoregulacji.
W przypadkuchoróbciężkichorazstanówostrychpomocmedycynyakademickiejjestbezwzględniepotrzebna.
– Co możemy nazwać czynnikiem wywołującym chorobę?
– Ponieważczłowiekjestbytemcielesnym,energetycznymi duchowym,
przyczynychorobymożemyrozpatrywać z wielu poziomów. Medycyna
konwencjonalnazajmujesięludzkim
ciałemi równieżprzyczynposzukuje
na poziomie ciała. Choroby leczy
za pomocą farmakologii, ﬁzjoterapii,
chirurgii...Bioenergoterapeutaposzukujeprzyczynna poziomieenergetycznym i na tym poziomie porządkuje
przepływenergii.W diagnostycekarmicznej szukamy ich jeszcze głębiej
i znajdujemyjakopodświadomewzorce,traumy,któremogliśmyodziedziczyć,przynieśćz poprzednichwcieleń
lubpo prostupowstaływ obecnymżyciuna skutekbłędnychprzekonańlub
niewłaściwegopostępowania.
Możemypójśćjeszczegłębieji odnaleźć cel lub przesłanie choroby oraz
zrozumieć,jakąkorzyśćmożenieśćdotkniętejniąosobie.Kiedyprzyczynypołącząsięz niewłaściwymstylemżycia,

Kiedyodnajdujęprzyczynychorobykonkretnejosoby, proponuję kilka możliwości powrotu do zdrowia,
a onasamadecyduje,czyjewykorzysta
– Czy widzisz również drogę,
po której dany człowiek mógłby
wrócić do zdrowia albo uniknąć
choroby?
–Możliwośćpoprawyzdrowia,relacjiz innymiludźmii życiaw ogólewidzęcałościowo.Medycynaakademickapowinnaiśćrękaw rękęz medycyną
naturalną,a osobydotkniętechorobą
lubzmagającesięz problemamipowinnysięmaksymalniezaangażowaćoraz
przejąć odpowiedzialność nie tylko
za własnezdrowie,aletakżesposóbżycia.Zmiany,jakichpowinnydokonać,
dotycząsposobuodżywiania,stylużycia,spędzaniawolnegoczasu,odpo-

odżywiania, relacjami partnerskimi,
pojawiasięchorobajakowidzialnyobjawtego,cojąspowodowało.Dlatego
z punktu widzenia diagnostyki karmicznejkażdeleczeniemającena celusamousuwaniesymptomów,wszystko jedno jak: czy za pomocą leków
farmakologicznychi medycynyakademickiej,czybioenergoterapii,jestnieskuteczne na dłuższy okres, a nawet
szkodliwe.
Dopókiczłowieknieodnajdziei nie
zrozumieprzyczynypowodującejpowstaniechoroby,toleczenieoznaczać
będzie tylko łagodzenie symptomów,
podczasgdychorobajakoenergetycz-

SZAMAN

FOT.EWABREMEC

dNiO W POlE iNfORMACyJNE

EwaBremeciMarjanOgorevc

no-informacyjnadestrukcjaprzenosisię
na głębszepoziomyi ujawniaponowniepo upływiepewnegoczasuw tym
samymlubna innymorganie.Takizapisinformacyjnyczęstodziedzicząpóźniejpotomkowie.Czasemmówię,żeto
szczęście,żemedycynaniepotraﬁwyleczyć wszystkich symptomów, gdyż
w przeciwnymraziemógłbynastąpić
duchowyupadekludzkości.Choroba
pokazujenami przestrzega,żejesteśmy
na niewłaściwejdrodze,żeniepostępujemywłaściwiezarównow stosunkudo siebie,jaki innych.
– Czy widzisz także najcięższe
choroby lub fakt, że osoba może
zostać poddana ciężkiej próbie?
–W biopoluczłowiekawidocznesą
równieżnajcięższechorobyjużna długoprzed tym,zanimpojawiąsięna poziomieciała.Alepo coludziomtegotypu inf orm ac je? W tym stad ium
choroba widoczna jest jedynie jako
strukturainformacyjno-energetyczna,
którapod warunkiemżeczłowieknie
zmieniswojegopostępowania,zostanieaktywowanai ujawnisięw postacisymptomów.Proponujęzatemosobie to, co jest dla niej najbardziej
korzystne,mówię,copowinnazmienić,
abysytuacjauległapoprawie.Niestety większość ludzi nie bierze tego
pod uwagę i przychodzą ponownie,
kiedychorobauwidocznisięjużna poziomieciała.Kilkatygodninaprzódwidzę,kiedydanaosobamożeumrzeć.
Jednaknigdyniepodajętegotypuinformacji,dlategożekażdemunależy
zostawićodrobinęnadzieii niktniema
prawajejodebrać.
– W jaki sposób otrzymałeś zdolności widzenia tego wszystkiego?
– Najpierwmusimywiedzieć,żete
zdolnościmusząbyćwrodzone.Sąone
wynikiemrozwojuświadomościw poprzednichwcieleniachi podstawyge-
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netycznej.Albotomasz,albotegonie
masz,podobniejestnp.z talentemwirtuozówmuzycznych.Potemnależyto
rozpoznaći wielelatpracowaćnad sobą.Jestemosobąniezwykleciekawą
wszystkiego,pracujęz pasjąi jestem
w stanierobićwięcej,niżktokolwiek
może sobie wyobrazić. Zburzyłem
wszelkiegranicetego,coakceptowanejestprzezspołeczeństwo,granicetegocomożliwe,szukamwciążwięcej
i więcej.Jestemw pełnioddanynajpierwAbsolutowi,Bogu,CzystejŚwiadomości,a potemtakżeżyciu.Nieje-

do wszystkichi wszystkiegowzrastała
z każdą chwilą”. To daje mi coraz
większąotwartość,więcejenergiii lepsze widzenie informacji. To wszystko
należyrobićz intencją,pasją,poświęceniem,poddaniem.
Niejemmięsai staramsiężyćjak
najbliżejnatury,do czegomamzapewnionewszelkiewarunki.Czytamkilka
książeknamiesiąc,codzieńwykonujęćwiczeniaenergetycznei odczytywanieinformacji.Towszystkorobięjuż
od dwudziestulat,z czegona początkućwiczyłempo 10godzindziennie.
Dzisiajniepotrzebujęjużtychćwiczeń,
bomamdoświadczenie.
– i oczywiście ważna jest też
umiejętność powiązania i interpretacji tego wszystkiego?
–W pełnisięzgadzam.Wieleosób
posiadadarintuicjilubzdolnośćspontanicznegowidzenia,aleniemado siebiezaufaniai działana podstawieumysłu,logicznegomyśleniaczypod kątem
ewentualnych korzyści wynikających
z danejsytuacji.Japo wielulatachpracy doszedłem do tego, że robię to
w określonymcelu,dlaokreślonejosoby, w określonym czasie. Mam dużą
zdolnośćkoncentracjii całąswojąenergiękierujęna danyproblem.
Informacje,któreotrzymuję,sąwielopoziomowei nieokreślonew czasie,
a częstoniemożliwedo opisaniajęzykiem, który znamy. Dlatego ważna
jestzdolnośćichdekodowaniai przełożeniana zrozumiałyjęzyk.Przekazywanąinformacjępowinienzrozumieć
zarównoprostyczłowiek,jaki osoba
z wyższym wykształceniem. Czasem
najtrudniejjestmiwyjaśnićproblem
doktorowinauk,któryprzepełnionyjest
ogromną,częstozbędnąwiedząi właściwieniepotraﬁzaakceptowaćniczegobezuprzedniegoosądzaniai weryﬁkowania.Wedługmoichdoświadczeń
osoby wiedzące mniej są bardziej
otwartena informacje,a efektleczenia
jestu nichzwyklelepszy.Oczywiściejak

Mój model życia jest efektem świadomości bytu
i wdzięcznościza życie,którejestmoimudziałem.Bowiemmusimyodczuwaćwdzięcznośćrównieżza ciężkiedoświadczenia
stem zwolennikiem ascezy, ale żyję
pełniążycia.Przechodzęprzezwszystkiedanemidoświadczeniai niezawsze
się dostosowuję, ale mam odwagę
byćtym,kimjestem.Nieprzejmujęsię
tym,czyludziemnieakceptujączynie.
Jednaktenmójmodelżyciajestefektemświadomościbytui wdzięczności
za życie,którejestmoimudziałem.Bowiemmusimyodczuwaćwdzięczność
równieżza ciężkiedoświadczenia.
Wiedząc to wszystko, odczuwam
jeszczewiększąodpowiedzialność.Codziennieranopoświęcamdwiegodzinyna ćwiczeniasolarnejjogi,asany,
pranajamę,tai-chi,medytację.Dlategowstajęjużo piątej.Codzieńrano
po medytacjipytamsiebie,cojeszcze
mogępoprawić,abymbyłlepszy.Wypowiadamtakżeformułę:„Jakoistota
na wszystkichpoziomachbytubezwarunkowopoddajęsięCzystejŚwiadomości,Bogu,Absolutowii otwieram,
abytasiładziałaławemniei poprzez
mnie.Otwieramsięna to,abymiłość

wszędzie,taki w tymprzypadkusąwyjątkiw tęi w drugąstronę.
– Czy masz informacje o tym,
w jaki sposób osoby, którym pomagałeś za pośrednictwem czasopism lub terapii osobistych, skorzystały z tej pomocy?
–Gdybymchciał,mógłbymsprawdzićtou każdejosoby,alemusiszzrozumieć,żeniemamna toczasuaninie
jestem do tego upoważniony. Każdy
odpowiadaprzed samymsobąza to,
cozrobiz otrzymanymiinformacjami.
Osobiścieniejestemuzależnionyod rezultatów swojej pracy, robię to, co
do mnienależy,takjakpotraﬁę.Czasami spotykam na warsztatach lub
wykładach ludzi, którzy podchodzą
i dziękująmiza pomoc,alborobiąto
za pośrednictwemredakcji.Dziękują
i mówią, jak zmieniło się ich życie.
Oczywiścieniejestemobojętnyna słowapochwały.
Niestetyniemamczasuna indywidualne terapie, ponieważ w chwili

obecnej moim podstawowym zadaniemjestuczyćinnych.Zaangażowałemsięrównieżw sporcie,a dokładniej
mówiąc zostałem trenerem Primoża
Kozmusa,mistrzaolimpijskiegoi mistrzaświataw rzuciemłotem.Jestto
dlamnienowewyzwanie.
– Co byś radził naszym Czytelnikom, którzy adresują do Ciebie
swoje listy. Co powinni napisać
o sobie i o co zapytać, aby móc
otrzymać wyczerpującą odpowiedź?
– Pojawia się tu kilka problemów.
Wieleosób,któredo mniepiszą,nierozumiedokładnie,o cochodzii niejednokrotnie oczekują ode mnie takich
odpowiedzi,jakbymbyłwróżką.Prawdopodobniejużwiedzą,żenieodpowiadam na pytania dotyczące osób
trzecich,pełnoletnichdzieci,partnerów,którzyniedalipozwoleniana wejściew biopole.Typowymprzykładem
możebyćmatkapytającamnie,jakpomóc swojemu 30-letniemu synowi,
którywedługniejniepostępujewłaściwie,niemożeznaleźćodpowiedniej
pracy,lubma„nieodpowiednią”partnerkę,podczasgdyonnico tymnie
wie. W takim przypadku w pierwszymrzędziepomocypotrzebujematka.Synazaśniechzostawiw spokoju
i pozwolimuna własneżycie.
Chciałbym,żebyCzytelnicyzadawali
pytaniaosobistei formułowalijew kilkuzdaniach.Do wgląduw biopolenie
potrzebujęwięcejinformacjiniżopisanie nurtującego problemu, w który
mógłbymsięwgłębić.Wystarczyparę
zdańo sobie,podaniewieku,ewentualniestatusurodzinnego.Elaboratyi całehistorie,któreludzieopisują,sąminiepotrzebnei niepomagająw widzeniu.
Ja z kolei niechętnie się powtarzam,dlategoniepiszęw każdejodpowiedzi, w jaki sposób rozwiązywać
swojedestruktywnewzorce,niezadowolenielubprzebytetraumy.Zewzględuna ograniczonąpowierzchnięodpowiedzi są krótkie i zakładam, że
samsposóbprzeprowadzeniaprocesu
Czytelnicyznająz moichksiążek,któregłówniew tymcelunapisałem.
Byłobyrównieżkorzystne,abyosoby
zainteresowaneprzeczytałyodpowiedzi
umieszczone w poprzednich numerachSzamana,ponieważwszystkienapisanesąw takisposób,abymogliz nich
skorzystaćtakżeinniCzytelnicyposiadającypodobnewzorcei problemy.
Dobrzebybyło,abyczłowiekprzynajmniejod czasudo czasuzadałsobiepytanie,czynieotrzymujewięcejniżsam
daje,comożeoﬁarowaćinnym,a nietylkocomożelubchciałbydostaćod rodziców,rodziny,społeczeństwa,planety. Byłoby dobrze, aby zapytał siebie
o sensżycia,cenę,jakąpłaciza to,że
prowadzipozornielepszeżycie,osiągnął
wyższystandardorazna ilepotraﬁsiędostosowaćdo opiniiwiększości.
Oczywiściedobrzejestuporządkowaćswojerelacjez innymi,sposóbmyśleniai stylżycia,zadbaćo większąaktywność ﬁzyczną, relaks i wyciszenie
za pomocąmodlitwylubmedytacji.Zadbać o właściwy dobór pożywienia.
Uświadomić sobie to wszystko, co
dziejesięw czyimśżyciui czyjestz tegozadowolony.
Rozmawiała:EWA bREMEC
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