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– Kim tak na praw dę je steś,
uzdro wi cie lem czy do rad cą?
–�Ofi�cjal�nie� je�stem�bio�ener�go�te�ra�-

peu�tą.�Na po�zio�mie� cia�ła�po�ma�gam
swo�im�klien�tom,�sto�su�jąc�na przy�kład
ma�saż�tui�-na,�róż�ne�te�ra�pie�ma�nu�al�ne
itp.�Na po�zio�mie�ener�ge�tycz�nym�po�-
rząd�ku�ję� ener�gie� cia�ła� i ener�gie� ko�-
smicz�ne,�co�obej�mu�je�rów�nież�od�naj�-
dy�wa�nie�za�bu�rzeń�w ich�prze�pły�wie,
ale�naj�waż�niej�sze�jest�roz�po�zna�nie�te�-
go,�co�nas�ob�cią�ża�i ogra�ni�cza�na po�-
zio�mie�in�for�ma�cyj�nym.�Dla�te�go�wła�śnie
tam�szu�kam�pod�świa�do�mych�de�struk�-
cyj�nych�wzor�ców�oraz�za�pi�su�przy�czy�-
ny�lub�prze�sła�nia,�ja�kie�nie�sie�nie�przy�-

jem�ne� dla� nas� do�świad�cze�nie� lub
cho�ro�ba.
Naj�bar�dziej� kom�plek�so�wa� wy�da�je

mi�się�pra�ca�ze�spor�tow�ca�mi,�bo�wiem
wy�ma�ga�ode�mnie�wie�lo�ra�kiej�wie�dzy
i przede�wszyst�kim�em�pa�tii,�wczu�cia�się
w ro�lę�tre�ne�ra,�bio�te�ra�peu�ty,�ma�sa�ży�-
sty,�te�ra�peu�ty�ma�nu�al�ne�go,�psy�cho�lo�-
ga,�psy�cho�te�ra�peu�ty,�do�rad�cy,�przy�ja�-
cie�la... I do�pie�ro� ta�ka� pra�ca� jest
le�cze�niem�na�tu�ral�nym,�któ�ry�to�ter�min
w ostat�nich�la�tach�by�wa�czę�sto�sto�so�-
wa�ny,�ale�nie�wie�le�osób�wie,�co�tak�na�-
praw�dę�ozna�cza.�Opi�sa�łem�to�w swo�-
jej� ostat�niej� książ�ce� „No�wo�cze�sna
bio�ener�go�te�ra�pia”.

– Czy sto su jąc swo ją me to dę,
uda ło Ci się ko goś wy le czyć?
–�Cią�gle�pod�kre�ślam,�że�nikt�nas�nie

le�czy�–�ani�le�karz,�ani�bio�ener�go�te�ra�-
peu�ta,�ani�psy�cho�te�ra�peu�ta.�Czło�wie�-
ko�wi�uda�je�się�wyjść�z cho�ro�by�tyl�ko
wte�dy,�kie�dy�po�tra�fi�uru�cho�mić�w so�-
bie�pro�ce�sy�sa�mo�le�cze�nia.�Na�to�miast
za�rów�no�le�karz,�jak�i bio�ener�go�te�ra�peu�-
ta,�każ�dy�na swój�spo�sób�wspo�ma�ga�-
ją�w uzy�ska�niu�sta�bi�li�za�cji�ener�ge�tycz�-
nej� cia�ła� i po�ma�ga�ją�w roz�po�czę�ciu
te�go�pro�ce�su.�Na�wet� kie�dy� je�ste�śmy
świad�ka�mi� nie�mal� cu�dow�nych� wy�-
zdro�wień,�ni�gdy�te�go�fak�tu�nie�przy�pi�-
su�ję� so�bie.� W pro�ce�sie� po�wro�tu
do zdro�wia�ma�udział�każ�dy,�kto�w ja�-
kimś�stop�niu�uczest�ni�czy�w ży�ciu�da�nej
oso�by�oraz�wszyst�kie�po�zo�sta�łe�czyn�ni�-
ki�z le�ka�mi�włącz�nie.
Kie�dy�sły�szę,�że�bio�ener�go�te�ra�peu�ta,

le�karz�lub�ktoś�in�ny�przy�pi�su�je�so�bie�re�-
zul�ta�ty�i chwa�li�się�suk�ce�sa�mi�le�cze�nia,
wy�da�je�mi�się,�że�to�je�go�ego�po�trze�bu�-
je�po�chwa�ły.�Wnie�któ�rych�przy�pad�kach
bo�wiem� wy�le�cze�nie� na�stą�pi�ło�by� na�-

Co�praw�da�mógł�bym�w koń�cu�od�po�-
wie�dzieć�na to�py�ta�nie,�ale�tym�spo�so�-
bem�zu�bo�żył�bym�je�w do�świad�cze�nie
oraz�głę�bo�ko�in�ge�ro�wał�w ży�cie�za�plą�-
ta�nych�w tę�hi�sto�rię�osób.

– Co w ogó le wi dzisz w bio po lu?
Jak te go ty pu wi dze nie wy glą da?
–�To�za�le�ży�od te�go,�na co�się�ukie�-

run�ku�ję.�Od�czu�wam�lub�wi�dzę�in�for�-
ma�cję,�de�struk�cję�ener�ge�tycz�ną,�prze�-
stro�gę...� Bio�po�le� jest� dla� mnie� jak
in�ter�net,�po�nie�waż�za�pi�sa�ne�jest�w nim
wszyst�ko,�co�kol�wiek�dzia�ło�się�z czło�-
wie�kiem�w obec�nym�ży�ciu�oraz�w po�-
przed�nich� wcie�le�niach.� Wa�run�kiem
po�praw�ne�go� od�czy�ty�wa�nia� tych� in�-
for�ma�cji�jest�doj�rza�łość�i zdol�no�ści�te�-
ra�peu�ty. I cho�dzi�tu�nie�tyl�ko�o to,�czy
swo�ją� pra�cę� wy�ko�nu�je� z po�świę�ce�-
niem�i trak�tu�je� ją� jak�po�wo�ła�nie,�ale
mu�si�do niej�pod�cho�dzić�bez�szcze�gól�-
nych�ocze�ki�wań,�osą�dza�nia�itp.
Wie�le�osób�chcia�ło�by�po�znać�tech�-

ni�kę�wcho�dze�nia�w bio�po�le�i od�czy�ty�-
wa�nia�in�for�ma�cji,�ale�tu�taj�tech�ni�ka�jest
nie�waż�na,� waż�na� jest� na�to�miast� si�ła
ener�ge�tycz�na�oraz�czy�stość�te�ra�peu�ty,
zdol�ność� kon�cen�tra�cji� i oczy�wi�ście
prak�ty�ka.� Wy�glą�da� to� mniej� wię�cej
tak,�jak�by�prze�cięt�ny�kie�row�ca�usiadł
za kie�row�ni�cą�bo�li�da�For�mu�ły 1.

– Ozna cza to, że mo żesz wi -
dzieć za rów no prze by te cho ro by,
jak i te, któ re do pie ro mo gą się
roz wi nąć?
–�To�co�więk�szość�osób�wi�dzi� ja�ko

cho�ro�bę,�to�zwy�kle�symp�to�my:�cho�ro�-
by�po�szcze�gól�nych�or�ga�nów,�za�bu�rze�-
nia�funk�cji,�pro�ble�my�psy�chicz�ne�itd.
Cho�ro�ba� zaś� już� wcze�śniej� ist�nie�je
na nie�wi�dzial�nych�po�zio�mach�w for�mie
blo�ka�dy� ener�ge�tycz�nej,� za�bu�rze�nia
prze�pły�wu�ener�gii,�nad�mia�ru�lub�bra�-
ku�ener�gii�w po�szcze�gól�nych�czę�ściach
cia�ła.� Na po�zio�mie� in�for�ma�cyj�nym,
któ�rym� zaj�mu�je� się� dia�gno�sty�ka� kar�-
micz�na,�wi�dać�rów�nież�przy�czy�ny�cho�-
ro�by,� prze�ży�te� trau�my,� ewen�tu�al�ną
ten�den�cję�do roz�wo�ju�cho�ro�by.

– Czy wi dzisz rów nież dro gę,
po któ rej da ny czło wiek mógł by
wró cić do zdro wia al bo unik nąć
cho ro by?
–�Moż�li�wość�po�pra�wy�zdro�wia,�re�la�-

cji�z in�ny�mi�ludź�mi�i ży�cia�w ogó�le�wi�-
dzę�ca�ło�ścio�wo.�Me�dy�cy�na�aka�de�mic�-
ka�po�win�na�iść�rę�ka�w rę�kę�zme�dy�cy�ną
na�tu�ral�ną,�a oso�by�do�tknię�te�cho�ro�bą
lub�zma�ga�ją�ce�się�z pro�ble�ma�mi�po�win�-
ny�się�mak�sy�mal�nie�za�an�ga�żo�wać�oraz
prze�jąć� od�po�wie�dzial�ność� nie� tyl�ko
za wła�sne�zdro�wie,�ale�tak�że�spo�sób�ży�-
cia.�Zmia�ny,�ja�kich�po�win�ny�do�ko�nać,
do�ty�czą�spo�so�bu�od�ży�wia�nia,�sty�lu�ży�-
cia,�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�su,�od�po�-

W bio po lu człowieka
za pi sa ne jest wszyst ko

Roz�mo�wa�z MAR JA NEM OGO RE VCEM

wet�bez�in�ter�wen�cji�z ze�wnątrz.�Wła�śnie
ta�neu�tral�ność�bio�te�ra�peu�ty�ozna�cza,�że
jest� on� tyl�ko� ob�ser�wa�to�rem,� oso�bą
wspie�ra�ją�cą�swo�ją�ener�gią,�prze�ka�zu�ją�-
cą�in�for�ma�cje,�ale�nie�włą�cza�ją�cą�się�ak�-
tyw�nie�w sam�pro�ces�le�cze�nia.�Bio�te�ra�-
peu�ta,�któ�ry�włą�cza�swój�umysł,�sta�je�się
po�dat�ny�nawpływ�sztyw�nych�norm�spo�-
łecz�nych�i nie�mo�że�li�czyć�na suk�ce�sy
w pra�cy.�Szyb�ka�ulga�w cier�pie�niu,�ja�-
ką�naj�czę�ściej�ofe�ru�ją�bio�ener�go�te�ra�peu�-
ci,�jest�naj�bar�dziej�zbli�żo�na�doma�gii�i tak
wła�ści�wie�nią�jest,�bo�da�je�szyb�kie,�jed�-
nak�krót�ko�trwa�łe�efek�ty.�Lu�dziom�oczy�-
wi�ście�naj�bar�dziej�się�to�po�do�ba.

– Pro sisz o po zwo le nie na wej -
ście w bio po le osób, któ re zwra ca -
ją się do Cie bie o po moc. O co tu
cho dzi?
– Naj�pierw� po�dzię�ku�ję� Pa�ni� Ni�nie

Grel�li� za za�pro�sze�nie� do współ�pra�cy
na ła�mach�Sza�ma�na,�po�nie�waż�jest�to
dla�mnie�du�ża�sa�tys�fak�cja.�W bio�po�lu
Czy�tel�ni�ków,�któ�rzy�zwra�ca�ją�się�o po�-

moc,� sta�ram� się�od�na�leźć�pier�wot�ne
przy�czy�ny�po�wo�du�ją�ce�ich�pro�ble�my.
Je�śli� wspo�mo�gę� się� po�rów�na�niem
do ro�śli�ny,�to�po�wiem,�że�nie�zaj�mu�ję
się�zwię�dły�mi�li�ść�mi,�ale�pa�trzę,�co�jest
nie� tak� z ko�rze�nia�mi.� Nie� pra�cu�ję
przy tym�na po�zio�mie�umy�słu,�któ�ry�słu�-
ży�mi� tyl�ko�do wy�ra�że�nia�w sło�wach
sed�na�pro�ble�mu.�Po�zwa�lam�in�tu�icji,�aby
pro�wa�dzi�ła�mnie�bez�po�śred�nio�w po�-
le�in�for�ma�cyj�ne�lub�pod�świa�do�mość,�je�-
śli�ten�ter�min�jest�bar�dziej�zro�zu�mia�ły.
Kie�dy�sta�wiam�tak�zwa�ną�dia�gno�zę

ener�ge�tycz�ną�(nie�je�stem�upo�waż�nio�-
ny� ani� przy�go�to�wa�ny� do sta�wia�nia
dia�gno�zy�me�dycz�nej),�mu�szę�mieć�po�-
zwo�le�nie�na wej�ście�w bio�po�le�da�nej
oso�by.�Ozna�cza�to,�że�na po�zio�mie�du�-
szy� mu�si� mi� po�zwo�lić� na spo�tka�nie
na tych�ukry�tych�dla�więk�szo�ści�po�zio�-
mach�by�tu.�Bez�te�go�po�zwo�le�nia�wej�-
ście�w bio�po�le�by�ło�by�nie�etycz�ne.�Dla�-
te�go� na py�ta�nie� czy� mógł�bym
„zo�ba�czyć”� bio�po�le� sy�na,� part�ne�ra,
ma�my�czy�ko�chan�ka�od�po�wia�dam�ne�-
ga�tyw�nie.�Ła�two�bo�wiem�mo�gę�spraw�-
dzić,�czy�jest�to�tyl�ko�ży�cze�nie�oso�by
trze�ciej.� Po�dob�nie� „za�pro�gra�mo�wa�-
łem”�sie�bie,�abym�nie�otrzy�my�wał�in�-
for�ma�cji�dla�tych,�któ�rzy�py�ta�ją�z czy�-
stej� cie�ka�wo�ści,� lub� też� nie� są
przy�go�to�wa�ni� na trud�ną� i żmud�ną
pra�cę�nad so�bą.
Nie�prze�ka�zu�ję�też�in�for�ma�cji,�któ�-

rych�lu�dzie�nie�są�w sta�nie�za�ak�cep�to�-
wać�al�bo�do nich�nie�do�ro�śli.�Mo�że�doj�-
rze�ją� za ja�kiś� czas...� ale� pó�ki� co� nie
mo�gę�so�bie�po�zwo�lić�na nie�etycz�ne�po�-
stę�po�wa�nie. I tak�na przy�kład�ko�bie�ty
bar�dzo�czę�sto�za�da�ją�mi�py�ta�nie,�czy�-
je�dziec�ko�no�szą�w swo�im�ło�nie,�mę�ża
czy�ko�chan�ka?�

czyn�ku,� spo�so�bu�my�śle�nia,� har�to�wa�-
nia...�Każ�de�in�ne�po�dej�ście�na dłuż�szą
me�tę�nie�zda�je�eg�za�mi�nu,�jest�nie�po�-
waż�ne,�a na�wet�nie�etycz�ne.
Sa�mo� le�cze�nie� ener�ge�tycz�ne� nie

ozna�cza,� że� jest� etycz�ne,� ko�rzyst�ne
i od�po�wied�nie�dla�da�nej�oso�by.�Kie�dy
od�naj�du�ję� przy�czy�ny� cho�ro�by� kon�-
kret�nej�oso�by,�pro�po�nu�ję�kil�ka�moż�li�-
wo�ści�po�wro�tu�do zdro�wia,�a czło�wiek
sam�de�cy�du�je,�czy�je�wy�ko�rzy�sta.�Za�-
tem�po�ka�zu�ję�mu�dro�gę,�moż�li�wo�ści,
a na�wet�wska�zu�ję�spe�cja�li�stów�z in�nych
dzie�dzin.�Mu�szę�przy�po�mnieć,�że�ce�lem
wszyst�kich�na�tu�ral�nych�me�tod�le�cze�nia
jest�przede�wszyst�kim�za�po�bie�ga�nie,�po�-
pra�wa�ja�ko�ści�ży�cia,�wzmoc�nie�nie�sta�-
nu�ener�ge�tycz�ne�go�oraz�sys�te�mu�im�-
mu�no�lo�gicz�ne�go,� dzię�ki� cze�mu
po�pra�wia�się�zdol�ność�sa�mo�re�gu�la�cji.
W przy�pad�ku�cho�rób�cięż�kich�oraz�sta�-
nów�ostrych�po�moc�me�dy�cy�ny�aka�de�-
mic�kiej�jest�bez�względ�nie�po�trzeb�na.

– Co mo że my na zwać czyn ni -
kiem wy wo łu ją cym cho ro bę?
– Po�nie�waż�czło�wiek�jest�by�tem�cie�-

le�snym,�ener�ge�tycz�nym�i du�cho�wym,
przy�czy�ny�cho�ro�by�mo�że�my�roz�pa�try�-
wać� z wie�lu� po�zio�mów.� Me�dy�cy�na
kon�wen�cjo�nal�na�zaj�mu�je�się�ludz�kim
cia�łem�i rów�nież�przy�czyn�po�szu�ku�je
na po�zio�mie� cia�ła.� Cho�ro�by� le�czy
za po�mo�cą� far�ma�ko�lo�gii,�fi�zjo�te�ra�pii,
chi�rur�gii...�Bio�ener�go�te�ra�peu�ta�po�szu�-
ku�je�przy�czyn�na po�zio�mie�ener�ge�tycz�-
nym� i na tym� po�zio�mie� po�rząd�ku�je
prze�pływ�ener�gii.�W dia�gno�sty�ce�kar�-
micz�nej� szu�ka�my� ich� jesz�cze� głę�biej
i znaj�du�je�my�ja�ko�pod�świa�do�me�wzor�-
ce,�trau�my,�któ�re�mo�gli�śmy�odzie�dzi�-
czyć,�przy�nieść�z po�przed�nich�wcie�leń
lub�po pro�stu�po�wsta�ły�w obec�nym�ży�-
ciu�na sku�tek�błęd�nych�prze�ko�nań�lub
nie�wła�ści�we�go�po�stę�po�wa�nia.
Mo�że�my�pójść�jesz�cze�głę�biej�i od�na�-

leźć�cel� lub�prze�sła�nie�cho�ro�by�oraz
zro�zu�mieć,�ja�ką�ko�rzyść�mo�że�nieść�do�-
tknię�tej�nią�oso�bie.�Kie�dy�przy�czy�ny�po�-
łą�czą�się�z nie�wła�ści�wym�sty�lem�ży�cia,

od�ży�wia�nia,� re�la�cja�mi� part�ner�ski�mi,
po�ja�wia�się�cho�ro�ba�ja�ko�wi�dzial�ny�ob�-
jaw�te�go,�co�ją�spo�wo�do�wa�ło.�Dla�te�go
z punk�tu� wi�dze�nia� dia�gno�sty�ki� kar�-
micz�nej�każ�de�le�cze�nie�ma�ją�ce�na ce�-
lu�sa�mo�usu�wa�nie�symp�to�mów,�wszyst�-
ko� jed�no� jak:� czy� za po�mo�cą� le�ków
far�ma�ko�lo�gicz�nych�i me�dy�cy�ny�aka�de�-
mic�kiej,�czy�bio�ener�go�te�ra�pii,�jest�nie�-
sku�tecz�ne�na dłuż�szy�okres,�a na�wet
szko�dli�we.
Do�pó�ki�czło�wiek�nie�od�naj�dzie�i nie

zro�zu�mie�przy�czy�ny�po�wo�du�ją�cej�po�-
wsta�nie�cho�ro�by,�to�le�cze�nie�ozna�czać
bę�dzie� tyl�ko� ła�go�dze�nie�symp�to�mów,
pod�czas�gdy�cho�ro�ba�ja�ko�ener�ge�tycz�-

Do re dak cji Sza ma na na pły wa
wie le li stów skie ro wa nych do Mar -
ja na Ogo re vca z proś bą o po moc
w roz wią za niu pro ble mów lub
ulże nie w cho ro bie. I cho ciaż lu dzie
pi szą du żo i chęt nie, to nie za wsze
po da wa ne przez nich in for ma cje
są po trzeb ne, a czę sto brak tych
istot nych dla opra co wa nia peł nej
i sa tys fak cjo nu ją cej od po wie dzi.
Dla te go wy ko rzy sta łam czas i po -
byt Mar ja na w Szczyr ku, aby za py -
tać, co dla nie go jest istot ne, co po -
win ni śmy na pi sać w swo im li ście
do nie go, aby uzy skać opty mal ną
po moc.

Czło�wie�ko�wi�uda�je�się�wyjść�z cho�ro�by�tyl�ko�wte�dy,
kie�dy�po�tra�fi�uru�cho�mić�w so�bie�pro�ce�sy�sa�mo�le�cze�nia

Kie�dy�od�naj�du�ję�przy�czy�ny�cho�ro�by�kon�kret�nej�oso�-
by,�pro�po�nu�ję�kil�ka�moż�li�wo�ści�po�wro�tu�do zdro�wia,
a ona�sama�de�cy�du�je,�czy�je�wy�ko�rzy�sta
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no�-in�for�ma�cyj�na�de�struk�cja�prze�no�si�się
na głęb�sze�po�zio�my�i ujaw�nia�po�now�-
nie�po upły�wie�pew�ne�go�cza�su�w tym
sa�mym�lub�na in�nym�or�ga�nie.�Ta�ki�za�-
pis�in�for�ma�cyj�ny�czę�sto�dzie�dzi�czą�póź�-
niej�po�tom�ko�wie.�Cza�sem�mó�wię,�że�to
szczę�ście,�że�me�dy�cy�na�nie�po�tra�fi�wy�-
le�czyć� wszyst�kich� symp�to�mów,� gdyż
w prze�ciw�nym�ra�zie�mógł�by�na�stą�pić
du�cho�wy�upa�dek�ludz�ko�ści.�Cho�ro�ba
po�ka�zu�je�nam�i prze�strze�ga,�że�je�ste�śmy
na nie�wła�ści�wej�dro�dze,�że�nie�po�stę�-
pu�je�my�wła�ści�wie�za�rów�no�w sto�sun�-
ku�do sie�bie,�jak�i in�nych.

– Czy wi dzisz tak że naj cięż sze
cho ro by lub fakt, że oso ba mo że
zo stać pod da na cięż kiej pró bie?
–�W bio�po�lu�czło�wie�ka�wi�docz�ne�są

rów�nież�naj�cięż�sze�cho�ro�by�już�na dłu�-
go�przed tym,�za�nim�po�ja�wią�się�na po�-
zio�mie�cia�ła.�Ale�po co�lu�dziom�te�go�ty�-
pu� in�for�ma�cje?� W tym� sta�dium
cho�ro�ba� wi�docz�na� jest� je�dy�nie� ja�ko
struk�tu�ra�in�for�ma�cyj�no�-ener�ge�tycz�na,
któ�ra�pod wa�run�kiem�że�czło�wiek�nie
zmie�ni�swo�je�go�po�stę�po�wa�nia,�zo�sta�-
nie�ak�ty�wo�wa�na�i ujaw�ni�się�w po�sta�-
ci�symp�to�mów.�Pro�po�nu�ję�za�tem�oso�-
bie� to,� co� jest� dla� niej� naj�bar�dziej
ko�rzyst�ne,�mó�wię,�co�po�win�na�zmie�nić,
aby�sy�tu�acja�ule�gła�po�pra�wie.�Nie�ste�-
ty� więk�szość� lu�dzi� nie� bie�rze� te�go
pod uwa�gę� i przy�cho�dzą�po�now�nie,
kie�dy�cho�ro�ba�uwi�docz�ni�się�już�na po�-
zio�mie�cia�ła.�Kil�ka�ty�go�dni�na�przód�wi�-
dzę,�kie�dy�da�na�oso�ba�mo�że�umrzeć.
Jed�nak�ni�gdy�nie�po�da�ję�te�go�ty�pu�in�-
for�ma�cji,�dla�te�go�że�każ�de�mu�na�le�ży
zo�sta�wić�odro�bi�nę�na�dziei�i nikt�nie�ma
pra�wa�jej�ode�brać.

– W ja ki spo sób otrzy ma łeś zdol -
no ści wi dze nia te go wszyst kie go?
– Naj�pierw�mu�si�my�wie�dzieć,�że�te

zdol�no�ści�mu�szą�być�wro�dzo�ne.�Są�one
wy�ni�kiem�roz�wo�ju�świa�do�mo�ści�w po�-
przed�nich�wcie�le�niach�i pod�sta�wy�ge�-

ne�tycz�nej.�Al�bo�to�masz,�al�bo�te�go�nie
masz,�po�dob�nie�jest�np.�z ta�len�tem�wir�-
tu�ozów�mu�zycz�nych.�Po�tem�na�le�ży�to
roz�po�znać�i wie�le�lat�pra�co�wać�nad so�-
bą.�Je�stem�oso�bą�nie�zwy�kle�cie�ka�wą
wszyst�kie�go,�pra�cu�ję�z pa�sją� i je�stem
w sta�nie�ro�bić�wię�cej,�niż�kto�kol�wiek
mo�że� so�bie� wy�obra�zić.� Zbu�rzy�łem
wszel�kie�gra�ni�ce�te�go,�co�ak�cep�to�wa�-
ne�jest�przez�spo�łe�czeń�stwo,�gra�ni�ce�te�-
go�co�moż�li�we,�szu�kam�wciąż�wię�cej
i wię�cej.�Je�stem�w peł�ni�od�da�ny�naj�-
pierw�Ab�so�lu�to�wi,�Bo�gu,�Czy�stej�Świa�-
do�mo�ści,�a po�tem�tak�że�ży�ciu.�Nie�je�-

stem� zwo�len�ni�kiem� asce�zy,� ale� ży�ję
peł�nią�ży�cia.�Prze�cho�dzę�przez�wszyst�-
kie�da�ne�mi�do�świad�cze�nia�i nie�za�wsze
się� do�sto�so�wu�ję,� ale� mam� od�wa�gę
być�tym,�kim�je�stem.�Nie�przej�mu�ję�się
tym,�czy�lu�dzie�mnie�ak�cep�tu�ją�czy�nie.
Jed�nak�ten�mój�mo�del�ży�cia�jest�efek�-
tem�świa�do�mo�ści�by�tu�i wdzięcz�no�ści
za ży�cie,�któ�re�jest�mo�im�udzia�łem.�Bo�-
wiem�mu�si�my�od�czu�wać�wdzięcz�ność
rów�nież�za cięż�kie�do�świad�cze�nia.�
Wie�dząc� to� wszyst�ko,� od�czu�wam

jesz�cze�więk�szą�od�po�wie�dzial�ność.�Co�-
dzien�nie�ra�no�po�świę�cam�dwie�go�dzi�-
ny�na ćwi�cze�nia�so�lar�nej� jo�gi,�asa�ny,
pra�na�ja�mę,�tai�-chi,�me�dy�ta�cję.�Dla�te�-
go�wsta�ję�już�o pią�tej.�Co�dzień�ra�no
po me�dy�ta�cji�py�tam�sie�bie,�co�jesz�cze
mo�gę�po�pra�wić,�abym�był�lep�szy.�Wy�-
po�wia�dam�tak�że�for�mu�łę:�„Ja�ko�isto�ta
na wszyst�kich�po�zio�mach�by�tu�bez�wa�-
run�ko�wo�pod�da�ję�się�Czy�stej�Świa�do�-
mo�ści,�Bo�gu,�Ab�so�lu�to�wi�i otwie�ram,
aby�ta�si�ła�dzia�ła�ła�we�mnie�i po�przez
mnie.�Otwie�ram�się�na to,�aby�mi�łość

do wszyst�kich�i wszyst�kie�go�wzra�sta�ła
z każ�dą� chwi�lą”.� To� da�je� mi� co�raz
więk�szą�otwar�tość,�wię�cej�ener�gii�i lep�-
sze�wi�dze�nie� in�for�ma�cji.�To�wszyst�ko
na�le�ży�ro�bić�z in�ten�cją,�pa�sją,�po�świę�-
ce�niem,�pod�da�niem.
Nie�jem�mię�sa�i sta�ram�się�żyć�jak

naj�bli�żej�na�tu�ry,�do cze�go�mam�za�pew�-
nio�ne�wszel�kie�wa�run�ki.�Czytam�kil�ka
ksią�żek�na�miesiąc,�co�dzień�wy�ko�nu�-
ję�ćwi�cze�nia�ener�ge�tycz�ne�i od�czy�ty�wa�-
nie� in�for�ma�cji.�To�wszyst�ko�ro�bię� już
od dwu�dzie�stu�lat,�z cze�go�na po�cząt�-
ku�ćwi�czy�łem�po 10�go�dzin�dzien�nie.
Dzi�siaj�nie�po�trze�bu�ję�już�tych�ćwi�czeń,
bo�mam�do�świad�cze�nie.

– i oczy wi ście waż na jest też
umie jęt ność po wią za nia i in ter -
pre ta cji te go wszyst kie go?
–�W peł�ni�się�zga�dzam.�Wie�le�osób

po�sia�da�dar�in�tu�icji�lub�zdol�ność�spon�-
ta�nicz�ne�go�wi�dze�nia,�ale�nie�ma�do sie�-
bie�za�ufa�nia�i dzia�ła�na pod�sta�wie�umy�-
słu,�lo�gicz�ne�go�my�śle�nia�czy�pod ką�tem
ewen�tu�al�nych� ko�rzy�ści� wy�ni�ka�ją�cych
z da�nej�sy�tu�acji.�Ja�powie�lu�la�tach�pra�-
cy� do�sze�dłem� do te�go,� że� ro�bię� to
w okre�ślo�nym�ce�lu,�dla�okre�ślo�nej�oso�-
by,� w okre�ślo�nym� cza�sie.�Mam� du�żą
zdol�ność�kon�cen�tra�cji�i ca�łą�swo�ją�ener�-
gię�kie�ru�ję�na da�ny�pro�blem.
In�for�ma�cje,�któ�re�otrzy�mu�ję,�są�wie�-

lo�po�zio�mo�we�i nie�okre�ślo�ne�w cza�sie,
a czę�sto�nie�moż�li�we�do opi�sa�nia�ję�zy�-
kiem,� któ�ry� zna�my.� Dla�te�go� waż�na
jest�zdol�ność�ich�de�ko�do�wa�nia�i prze�-
ło�że�nia�na zro�zu�mia�ły�ję�zyk.�Prze�ka�zy�-
wa�ną�in�for�ma�cję�po�wi�nien�zro�zu�mieć
za�rów�no�pro�sty�czło�wiek,�jak�i oso�ba
z wyż�szym� wy�kształ�ce�niem.� Cza�sem
naj�trud�niej� jest�mi�wy�ja�śnić�problem
dok�to�ro�wi�na�uk,�któ�ry�prze�peł�nio�ny�jest
ogrom�ną,�czę�sto�zbęd�ną�wie�dzą�i wła�-
ści�wie�nie�po�tra�fi�za�ak�cep�to�wać�ni�cze�-
go�bez�uprzed�nie�go�osą�dza�nia�i we�ry�-
fi�ko�wa�nia.�We�dług�mo�ich�do�świad�czeń
oso�by� wie�dzą�ce� mniej� są� bar�dziej
otwar�te�na in�for�ma�cje,�a efekt�le�cze�nia
jest�u nich�zwy�kle�lep�szy.�Oczy�wi�ście�jak

wszę�dzie,�tak�i w tym�przy�pad�ku�są�wy�-
jąt�ki�w tę�i w dru�gą�stro�nę.

– Czy masz in for ma cje o tym,
w ja ki spo sób oso by, któ rym po -
ma ga łeś za po śred nic twem cza so -
pism lub te ra pii oso bi stych, sko -
rzy sta ły z tej po mo cy?
–�Gdy�bym�chciał,�mógł�bym�spraw�-

dzić�to�u każ�dej�oso�by,�ale�mu�sisz�zro�-
zu�mieć,�że�nie�mam�na to�cza�su�ani�nie
je�stem�do te�go�upo�waż�nio�ny.�Każ�dy
od�po�wia�da�przed sa�mym�so�bą�za to,
co�zro�bi�z otrzy�ma�ny�mi�in�for�ma�cja�mi.
Oso�bi�ście�nie�je�stem�uza�leż�nio�ny�od re�-
zul�ta�tów� swo�jej� pra�cy,� ro�bię� to,� co
do mnie�na�le�ży,�tak�jak�po�tra�fię.�Cza�-
sa�mi� spo�ty�kam� na warsz�ta�tach� lub
wy�kła�dach� lu�dzi,� któ�rzy� pod�cho�dzą
i dzię�ku�ją�mi�za po�moc,�al�bo�ro�bią�to
za po�śred�nic�twem�re�dak�cji.�Dzię�ku�ją
i mó�wią,� jak� zmie�ni�ło� się� ich� ży�cie.
Oczy�wi�ście�nie�je�stem�obo�jęt�ny�na sło�-
wa�po�chwa�ły.
Nie�ste�ty�nie�mam�cza�su�na in�dy�wi�-

du�al�ne� te�ra�pie,� po�nie�waż� w chwi�li

obec�nej� mo�im� pod�sta�wo�wym� za�da�-
niem�jest�uczyć�in�nych.�Za�an�ga�żo�wa�-
łem�się�rów�nież�w spo�rcie,�a do�kład�niej
mó�wiąc� zo�sta�łem� tre�ne�rem� Pri�mo�ża
Ko�zmu�sa,�mi�strza�olim�pij�skie�go�i mi�-
strza�świa�ta�w rzu�cie�mło�tem.�Jest�to
dla�mnie�no�we�wy�zwa�nie.

– Co byś ra dził na szym Czy tel ni -
kom, któ rzy ad re su ją do Cie bie
swo je li sty. Co po win ni na pi sać
o so bie i o co za py tać, aby móc
otrzy mać wy czer pu ją cą od po -
wiedź?
–� Po�ja�wia� się� tu� kil�ka� pro�ble�mów.

Wie�le�osób,�któ�re�domnie�pi�szą,�nie�ro�-
zu�mie�do�kład�nie,�o co�cho�dzi�i nie�jed�-
no�krot�nie�ocze�ku�ją�ode�mnie� ta�kich
od�po�wie�dzi,�jak�bym�był�wróż�ką.�Praw�-
do�po�dob�nie�już�wie�dzą,�że�nie�od�po�-
wia�dam� na py�ta�nia� do�ty�czą�ce� osób
trze�cich,�peł�no�let�nich�dzie�ci,�part�ne�-
rów,�któ�rzy�nie�da�li�po�zwo�le�nia�na wej�-
ście�w bio�po�le.�Ty�po�wym�przy�kła�dem
mo�że�być�mat�ka�py�ta�ją�ca�mnie,�jak�po�-
móc� swo�je�mu 30-let�nie�mu� sy�no�wi,
któ�ry�we�dług�niej�nie�po�stę�pu�je�wła�ści�-
wie,�nie�mo�że�zna�leźć�od�po�wied�niej
pra�cy,�lub�ma�„nie�od�po�wied�nią”�part�-
ner�kę,�pod�czas�gdy�on�nic�o tym�nie
wie.� W ta�kim� przy�pad�ku� w pierw�-
szym�rzę�dzie�po�mo�cy�po�trze�bu�je�mat�-
ka.�Sy�na�zaś�niech�zo�sta�wi�w spo�ko�ju
i po�zwo�li�mu�na wła�sne�ży�cie.
Chciał�bym,�że�by�Czy�tel�ni�cy�za�da�wa�li

py�ta�nia�oso�bi�ste�i for�mu�ło�wa�li�je�w kil�-
ku�zda�niach.�Do wglą�du�w bio�po�le�nie
po�trze�bu�ję�wię�cej�in�for�ma�cji�niż�opi�sa�-
nie� nur�tu�ją�ce�go� pro�ble�mu,� w któ�ry
mógł�bym�się�wgłę�bić.�Wystarczy�pa�rę
zdań�o so�bie,�po�da�nie�wie�ku,�ewen�tu�-
al�nie�sta�tu�su�ro�dzin�ne�go.�Ela�bo�ra�ty�i ca�-
łe�hi�sto�rie,�któ�re�lu�dzie�opi�su�ją,�są�mi�nie�-
po�trzeb�ne�i nie�po�ma�ga�ją�w wi�dze�niu.�
Ja� z ko�lei� nie�chęt�nie� się� po�wta�-

rzam,�dla�te�go�nie�pi�szę�w każ�dej�od�po�-
wie�dzi,� w ja�ki� spo�sób� roz�wią�zy�wać
swo�je�de�struk�tyw�ne�wzor�ce,�nie�za�do�-
wo�le�nie�lub�prze�by�te�trau�my.�Ze�wzglę�-
du�na ogra�ni�czo�ną�po�wierzch�nię�od�-
po�wie�dzi� są� krót�kie� i za�kła�dam,� że
sam�spo�sób�prze�pro�wa�dze�nia�pro�ce�su
Czy�tel�ni�cy�zna�ją�z mo�ich�ksią�żek,�któ�-
re�głów�nie�w tym�ce�lu�na�pi�sa�łem.
By�ło�by�rów�nież�ko�rzyst�ne,�aby�oso�by

za�in�te�re�so�wa�ne�prze�czy�ta�ły�od�po�wie�dzi
umiesz�czo�ne� w po�przed�nich� nu�me�-
rach�Sza�ma�na,�po�nie�waż�wszyst�kie�na�-
pi�sa�ne�są�w ta�ki�spo�sób,�aby�mo�gli�z nich
sko�rzy�stać�tak�że�in�ni�Czy�tel�ni�cy�po�sia�da�-
ją�cy�po�dob�ne�wzor�ce�i pro�ble�my.
Do�brze�by�by�ło,�aby�czło�wiek�przy�naj�-

mniej�od cza�su�do cza�su�za�dał�so�bie�py�-
ta�nie,�czy�nie�otrzy�mu�je�wię�cej�niż�sam
da�je,�co�mo�że�ofia�ro�wać�in�nym,�a nie�tyl�-
ko�co�mo�że�lub�chciał�by�do�stać�od ro�-
dzi�ców,�ro�dzi�ny,�spo�łe�czeń�stwa,�pla�ne�-
ty.� By�ło�by� do�brze,� aby� za�py�tał� sie�bie
o sens�ży�cia,�ce�nę,�ja�ką�pła�ci�za to,�że
pro�wa�dzi�po�zor�nie�lep�sze�ży�cie,�osią�gnął
wyż�szy�stan�dard�oraz�na ile�po�tra�fi�się�do�-
sto�so�wać�do opi�nii�więk�szo�ści.
Oczy�wi�ście�do�brze�jest�upo�rząd�ko�-

wać�swo�je�re�la�cje�z in�ny�mi,�spo�sób�my�-
śle�nia�i styl�ży�cia,�za�dbać�o więk�szą�ak�-
tyw�ność�fi�zycz�ną,� re�laks� i wy�ci�sze�nie
za po�mo�cą�mo�dli�twy�lub�me�dy�ta�cji.�Za�-
dbać�o wła�ści�wy�do�bór�po�ży�wie�nia.
Uświa�do�mić� so�bie� to� wszyst�ko,� co
dzie�je�się�w czyimś�ży�ciu�i czy�jest�z te�-
go�za�do�wo�lo�ny.

Roz�ma�wia�ła:�EWA bRE MEC
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Mój� mo�del� ży�cia� jest� efek�tem� świa�do�mo�ści� by�tu
i wdzięcz�no�ści�za ży�cie,�któ�re�jest�mo�im�udzia�łem.�Bo�-
wiem�mu�si�my�od�czu�wać�wdzięcz�ność�rów�nież�za cięż�-
kie�do�świad�cze�nia
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