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WPROWADZENIE

Na terapię przyszedł elegancki 50-letni mężczyzna, znany jako dobrze 
prosperujący przedsiębiorca. Wydał mi się zbyt szczupły, sprawiał wrażenie 
osoby nerwowej i zatroskanej. Pomyślałem, że za nienagannym wyglądem 
kryje się człowiek rzeczywiście potrzebujący pomocy. Mężczyźni, zwłaszcza 
odnoszący sukcesy, są szczególnym wyzwaniem dla terapeuty, dlatego że 
większość naszych klientów stanowią kobiety.

Mężczyzna wyglądał na skrępowanego i niezdecydowanego, zachęciłem 
go zatem, mówiąc, że może czuć się bezpiecznie, ponieważ w swoim zawo-
dzie zobowiązany jestem tajemnicą, a przecież zawsze istnieje forma i moż-
liwość udzielenia pomocy. Powiedział, że męczą go bóle żołądka, a diagnoza 
lekarska wskazuje na zapalenie śluzówki. Leki, które przepisał mu lekarz, 
stosuje w chwilach występowania bólu, który łagodzą, jednak nie powodują 
trwałej poprawy, nie mówiąc o wyleczeniu choroby. Stwierdził, że jest już 
na granicy rozpaczy, gotów nawet na pomoc bioenergoterapeuty, chociaż 
dokładnie nie wie, na czym ona polega.

Było to przed sześcioma laty, wizyta jak na zamówienie, ponieważ w tym okresie 
byłem na etapie kształtowania własnej metody prowadzenia procesu terapeutycz-
nego, w którym wspólnie z klientem odkrywaliśmy głębokie przyczyny jego prob-
lemów. Mając za sobą 15 lat pracy z energiami oraz całą wiedzę teoretyczną, którą 
zdobywałem, czytając literaturę z dziedziny leczenia i samoleczenia, a także ezotery-
ki, doszedłem do wniosku, że w dziedzinie leczenia energiami czegoś brakuje i że jej 
rozwój dotarł do ślepego zaułka, a stereotypowe podejścia zaczęły nas ograniczać. 
Bardziej nowoczesnych jeszcze nie znaliśmy i nie potrafi liśmy do nich dotrzeć. Błędy 
i brak skuteczności w uzdrawianiu były w jakiś sposób skutkiem ślepej wiary w au-
torytety, gdyż bioenergoterapia jest tak kompleksowa, że do pewnego rodzaju po-
znania i określonych wniosków mogą dojść tylko te osoby, które potrafi ą się wznieść 
ponad rzeczywistość materialną. Tego zaś nie możemy ani zmierzyć, ani udowodnić, 
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i dlatego ezoteryka nie doczekała się jak dotąd opracowań naukowych, przynajmniej 
tych bardziej poważnych. Dlatego też irytują mnie osoby, które jako swoje referencje 
uzdrawiania wskazują kanalizowanie Boga, aniołów, awatarów, mistrzów wiedzy albo 
twierdzą, że mają kontakt ze zmarłymi terapeutami i postępują według ich wskazó-
wek. Ponieważ dla oceny sukcesu w tej dziedzinie liczy się tylko argument jej sku-
teczności potwierdzonej w dłuższym okresie czasu. Stwierdziłem zatem, że swoją do-
tychczasową wiedzę uporządkuję i stworzę system, który nazwałem WSPÓŁCZESNĄ 
BIOTERAPIĄ.

W ciągu wielu lat pracy z zainteresowaniem obserwowałem zwracające się do 
mnie o pomoc osoby, które zwątpiły już w pomoc medyczną. Mówiąc to, mam na 
myśli brak skuteczności w leczeniu chorób psychosomatycznych, alergii, chorób chro-
nicznych, degeneracyjno-genetycznych czy stanów psychotycznych. W tym miejscu 
odważę się na twierdzenie, że możliwość wyleczenia lub przynajmniej nadzieja za-
wsze istnieje. Jednak powszechne spojrzenie na stan określany jako wyzdrowienie 
częstokroć jest inne. Na przykład: jeśli ciało materialne jest już zupełnie zdegenero-
wane, a osoba musi zmierzyć się z bliskością śmierci, to wiele z takich osób z wdzięcz-
nością przyjmuje możliwość leczenia duszy i strachu przed śmiercią. Możliwość przy-
jęcia i akceptacji śmierci jest oznaką duchowego wzrostu oraz ogromnym postępem 
na drodze rozwoju człowieka.

Podczas prowadzenia terapii pierwszy krok stanowi wyodrębnianie i analizowa-
nie dostępnych danych. Osoba opowiada o swoim życiu, ja zaś zachęcam ją do tego 
stopnia, że zaczyna sama odkrywać treści, których istnienia dotychczas nie podej-
rzewała. Nazywam to procesem uświadamiania. Zdarza się czasem, że odkrycia te 
dla dokonującej je osoby oscylują na granicy wiarygodnych czy rzeczywistych, co 
zawdzięczamy fenomenowi głębokiego wglądu, który przekracza zmysły, i zdolności 
odczuwania przeciętnego człowieka, a dostęp do tego poziomu warunkowany jest 
zdolnościami terapeuty. W przeszłości, kiedy nie zastanawiano się jeszcze głębiej nad 
mechanizmami działania i prawidłowościami skutecznego oddziaływania energetycz-
nego, większość tych terapii polegała na przykładaniu rąk, oddziaływaniu za pomocą 
przyrządów radiestezyjnych, wykorzystywaniu właściwości leczniczych minerałów 
i kryształów, stosowaniu ziół itp. Terapeuta odprowadzał negatywne i wprowadzał 
pozytywne energie, co wydawało się całkiem proste. Bioenergoterapeuci nie rozma-
wiali zwykle z klientami o sposobie prowadzenia swojej pracy (terapii). Jeśli nawet 
rozumieli przyczynę uzdrawianej właśnie choroby lub traumy, nie przypisywali jej 
odpowiedniego znaczenia lub oczekiwali, że klient zajmie się tym sam. Dlatego więk-
szość takich terapii polegała jedynie na usuwaniu symptomów, co stanowi zwykle 
największy zarzut wobec medycyny konwencjonalnej. Współczesne podejście w pra-
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cy z energiami wymaga od terapeuty większej wiedzy, poświęcenia, profesjonalnego 
podejścia, etyki, czystości6 oraz rozwiniętych zdolności odczuwania i rozpoznawania 
energii. W procesie powrotu do zdrowia kluczową rolę odgrywa aktywna współpra-
ca osoby zainteresowanej, bowiem to ona musi się zmierzyć z własną odpowiedzial-
nością za stan swojego zdrowia i męczące ją problemy. Dlatego też tylko ona posiada 
zdolność zrozumienia, moc uwolnienia oraz wyjścia z niepożądanej sytuacji. 

Przez 15 lat studiowałem i zgłębiałem różnorakie, bardziej lub mniej rozpowszech-
nione metody leczenia energiami, ale żadna z nich nie była dla mnie w pełni przeko-
nująca. Za pomocą biorgonomii, diagnostyki karmicznej, częściowo podczas pracy 
ze słuchaczami szkoły dla bioterapeutów, a pośrednio również dzięki osobom, które 
zwracały się do mnie po pomoc, zaczynały mi się powoli ukazywać nowe obszary, 
otwierać nowe drzwi. Dzisiaj, po 20 latach praktyki terapeutycznej, w końcu zrozu-
miałem, w jaki sposób powstaje i postępuje choroba oraz wypracowałem model po-
stępowania na drodze powrotu do zdrowia potrzebującego pomocy człowieka. Mam 
jednak świadomość, że wszystkie uwarunkowania oraz ich wzajemne powiązania ni-
gdy nie zostaną przede mną odkryte do końca, dlatego z żalem stwierdzam, że model 
stanowi jedynie schemat, który rzadko prowadzi do pełnego wyzdrowienia. Ponie-
waż w chwili nieszczęścia lub choroby musimy rozumieć, że dotknięta nimi została 
również dusza, a nie tylko ciało, emocje czy uczucia. Dusza zaś jest częścią całego 
stworzenia ze wznoszącym się ponad nią duchem oraz wszechogarniającą świado-
mością będącą częścią wszystkiego, co istnieje. Dlatego w swoich działaniach może-
my się jedynie przybliżać do idealnego stanu ciała i psychiki ludzkiego organizmu.

Abyśmy mogli łatwiej zrozumieć mechanizm powstawania chorób i problemów, 
przyjmijmy jako punkt wyjścia fakt, że człowiek jest bytem duchowym, energetycz-
nym i cielesnym. Energetyczną matrycę człowieka możemy wyobrazić sobie jako 
czteropoziomową piramidę (rys.1).

6 Pod pojęciem czystości rozumiem umiejętność bycia neutralnym i obiektywnym, osiągnięcie 
stabilności uczuciowej, pozytywne nastawienie, poświęcenie, cierpliwość oraz ciągłą pracę nad sobą w 
celu uwolnienia się od różnych uzależnień.
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Rys. 1. Piramida obrazująca poziomy bytu człowieka w świecie, który znamy. 
Ponad nimi istnieje czysta świadomość, będąca komponentem pasywnym

Człowiek istnieje i funkcjonuje równocześnie na wszystkich poziomach, co nie 
oznacza, że musi je sobie wszystkie uświadamiać. Przecież my ludzie znajdujemy się 
na różnych stopniach ewolucji7. Uświadamianie poziomów bytu uzależnione jest od 
indywidualnego stopnia świadomości, na którą wpływa również świadomość zbioro-
wa ludzkości8.

POZIOM CIAŁA

Posiadamy materialne ciało, którego wszyscy jesteśmy świadomi, a za pomocą pię-
ciu zmysłów mamy zdolność widzenia i rozpoznawania otoczenia oraz miejsca, jakie 
w nim zajmujemy. Na tym poziomie istnieje polaryzacja i przeciwieństwa, które pozwala-

7 Więcej na ten temat w rozdziale: Inwolucja i ewolucjia.
8 Elisabeth Haich w książce Posve  tev (brak polskiego wydania – przypis tłum.) mówi o siedmiu ok-
tawach wibracji, na których manifestuje się czysta świadomość lub boskość. Pierwszą stanowią kryształy, 
drugą rośliny, trzecią zwierzęta, a cztery kolejne należą do człowieka.
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ją nam na rozumienie, porównywanie i uczenie się. Na tym poziomie pojawiają się rów-
nież symptomy choroby, problemów psychicznych, trudności we wzajemnych relacjach, 
których przyczyny znajdują się zazwyczaj na jednym z wyższych poziomów. Symptomy, 
które odczuwamy w formie bólu, zaburzeń funkcyjnych czy chorób poszczególnych or-
ganów, niepożądane stany psychiczne, jak np. depresja, osobiście rozumiem i określam 
jako problemy związane z niższym umysłem9, którymi zajmuje się medycyna10, jej zaś 
domeną jest – jak wiemy – łagodzenie lub usuwanie symptomów. Lekarze leczą zgod-
nie z doktryną medyczną, opierając się na podstawie wyników badań diagnostycznych 
i osiągnięć naukowych11. Dla większości takie działanie jest wystarczające. Jednak oso-
by uświadamiające sobie wielopoziomowość ludzkiego bytu rozumieją także, że oddzia-
ływanie medyczne nie jest w pełni wystarczające. W przypadku, kiedy mamy do czy-
nienia z ostrym stanem, brak szybkiej pomocy medycznej może się okazać decydujący 
o możliwości przeżycia danego człowieka. Ale pomimo tego że otrzymana szybka pomoc 
medyczna uratowała komuś życie, osoba odczuwająca odpowiedzialność względem ży-
cia będzie szukać jeszcze innej pomocy, której może udzielić terapeuta, chociaż równie 
dobrze możemy sobie pomóc sami poprzez zagłębianie się w siebie i zadawanie sobie 
pytań. Moim zdaniem tego rodzaju samouzdrawianie powinno stać się nawykiem, swego 
rodzaju codzienną higieną człowieka.

Co stało się z mężczyzną, którego historię opowiedziałem na początku tego roz-
działu? Diagnoza medyczna sklasyfi kowała jego dolegliwość jako gastri  s (zapalenie 
jelit) i otrzymał leki łagodzące symptomy, które jednak nie spowodowały wylecze-
nia. Niemal każda choroba lub problem na niewidocznych poziomach posiada swoją 
głębszą przyczynę12, dlatego chcąc osiągnąć trwały sukces, powinniśmy zastosować 
holistyczne podejście do problemu13.

9 Według Śri Aurobindo niższy umysł to po prostu ludzka inteligencja lub umysł będący mieszanką 
światła i ciemności. W odróżnieniu od niego wyższy umysł jest odzwierciedleniem obszernej światłości 
ducha.
10 Medycyna podąża w kierunku zamiany chorych organów i wpływania na kod genetyczny człowieka. 
Medycyna naturalna powinna się rozwijać w przeciwnym kierunku, tzn. odnajdywania przyczyn, 
uświadamiania, zmiany sposobu myślenia i stylu życia. Dzięki temu procesy uzdrawiania mogłyby się 
uruchamiać w sposób naturalny.
11 Wyniki badań naukowych bywają sporne i są ograniczone procedurami, które zazwyczaj z punktu wid-
zenia swoich interesów określa zamawiający. Przykładowym efektem takiego działania są leki chemiczne 
będące produktem przemysłu farmaceutycznego.
12 W tym kontekście niewidzialne poziomy obejmują poziom energetyczny, informacyjny i duchowy, 
które dla większości ludzi są niewyczuwalne za pomocą podstawowych zmysłów.
13 Holistyczne podejście oznacza, że prócz standardowego leczenia medycznego postaramy się także 
odnaleźć przyczyny choroby, które mogą się znajdować na jednym z wyższych poziomów, np. energe-
tycznym, informacyjnym czy duchowym. Uważam, że na obecnym poziomie świadomości w przypadku 
choroby ludzie powinni korzystać z pomocy medycznej, choćby dlatego, że większość z nich nie jest 
w stanie przechodzić przez szybkie zmiany i procesy związane z podnoszeniem świadomości, aby uzyska-
ne w ich wyniku zmiany związane z poprawą stanu zdrowia mogły być trwałe.
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POZIOM ENERGETYCZNY  

Kiedy spojrzałem z tego punktu widzenia zobaczyłem, że na poziomie splotu 
słonecznego istnieje blokada energetyczna powodująca mniejszy przepływ energii 
w rejonie jamy brzusznej, co na poziomie fi zycznym powoduje problemy i stan za-
palny śluzówki żołądka. Przed laty, kiedy nie posiadałem jeszcze dzisiejszej wiedzy, 
prawdopodobnie w tym miejscu zakończyłbym diagnozowanie tego mężczyzny, 
a problem rozwiązałbym, wyrównując przepływ energii za pomocą wahadła radieste-
zyjnego lub przykładania rąk na bolesne miejsce. Dzięki temu ustąpiłyby symptomy 
choroby, jednak po jakimś czasie pojawiałyby się znów, co powodowałoby ponowne 
wizyty. Dlatego osoby korzystające z pomocy bioterapeutów muszą co jakiś czas po-
wtarzać terapie. Ponadto: pomimo iż tego rodzaju pomoc wydawać się może cudow-
na, jednak odbiera człowiekowi możliwość zmierzenia się z samym sobą, dotarcia 
i zrozumienia przyczyny choroby. Dlatego że przyczyna, pomimo iż czasem ukryta 
bardzo głęboko, jest niezmiernie ważna, dlatego gdyż każda choroba posiada swój cel 
niejednokrotnie dużo głębszy, niż możemy się tego spodziewać.

POZIOM INFORMACYJNY 

Na tym poziomie znajdują się informacje dotyczące przyczyn problemów. Za po-
mocą wglądu w ten poziom biopola mężczyzny dostrzegłem przyczyny jego choro-
by, które związane były z relacjami w miejscu pracy. Potwierdził moje rozpoznanie 
i wyjaśnił, że pracuje na odpowiedzialnym stanowisku w średniej wielkości przedsię-
biorstwie. Jego relacje z właścicielem fi rmy wydawały mu się nie do przyjęcia, gdyż 
postrzegał go jako człowieka pozbawionego cierpliwości, wykazującego zapędy dyk-
tatorskie. Poprowadziłem zatem mężczyznę przez proces uświadamiania i uwalniania 
destrukcyjnych wzorców, co pozwoliło mu zaakceptować szefa jako swego przeło-
żonego, autorytet oraz osobę odpowiedzialną za sprawy fi rmy. Na końcu poradzi-
łem, żeby przestał zadawać pytania typu: Co fi rma może mi dać, a zastanowił się nad 
tym: Co ja mogę dać fi rmie14. Żeby znalazł w sobie więcej cierpliwości, co pozwoli mu 
stworzyć lepsze relacje. Podczas procesu uświadamiania przyczyn na poziomie splo-
tu słonecznego uwolniła się i rozpuściła blokada energetyczna, co powinno skutko-
wać ustąpieniem bólu żołądka, co potwierdził sam zainteresowany. Wyglądało na to, 
że uporaliśmy się z problemem, gdyż po upływie kilku dni powiedział mi, że w sposób 

14 Więcej na ten temat w rozdziale: Poziom świadomości bioterapeuty.
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nieprawdopodobny poprawiły się relacje w fi rmie, a to wszystko bardzo korzystnie 
wpłynęło na stan jego zdrowia.

Więcej o nim nie myślałem, dopóki po upływie mniej więcej pół roku nie zadzwo-
nił do mnie ponownie. Powiedział, że problemy wróciły, tym razem w jeszcze gorszej 
formie, gdyż nie jest w stanie w ogóle pracować. Dało mi to do myślenia, ponieważ 
dotychczas byłem przekonany, że z chwilą odnalezienia przyczyny, problem możemy 
usunąć do końca. Zaprosiłem go raz jeszcze na terapię i zaczęliśmy w punkcie, w któ-
rym skończyliśmy podczas jego ostatniej wizyty. Tym razem zajrzałem na następny, 
najwyższy poziom ludzkiego bytu.

POZIOM DUCHOWY

Odnajdujemy na nim cel duszy, bowiem kiedy mamy się czegoś nauczyć, cel du-
szy prowadzi nas do odpowiedniej ku temu sytuacji. W przypadku mojego klienta 
musieliśmy uświadomić sobie, dlaczego w ogóle znalazł się w sytuacji, w której miał 
coraz większe problemy w relacjach w pracy. Stwierdziliśmy, że celem była zmiana 
poglądów życiowych, co pociąga zmianę sposobu myślenia i charakteru. Aby zmiany 
w tej dziedzinie mogły się w ogóle rozpocząć, musiał się najpierw zmierzyć z wzorcem: 
Ja mam rację i się nie mylę, który przyniósł z poprzednich wcieleń oraz dodatkowo 
wzmocnił przekonaniami przodków ze strony ojca. Wzorzec ten był również przyczy-
ną nieakceptowania autorytetu szefa. Do wchodzenia w tego typu sytuacje życiowe 
kieruje nas nasze wyższe ja, a ich celem jest rozpoznanie naszego nieodpowiedniego 
zachowania i sposobu myślenia. Destrukcyjny wzorzec powoduje destrukcję naszego 
życia właśnie po to, abyśmy go rozpoznali i usunęli. Aby osiągnąć ten stan, człowiek 
niejednokrotnie musi przechodzić przez bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Zazwy-
czaj bywa tak, że im bardziej jego poglądy są sztywne, a on sam jest uparty i przeko-
nany, że stał się ofi arą i że wyrządzana jest mu krzywda15, tym bardziej nieprzyjemne 
sytuacje przyciąga do własnego życia po to właśnie, aby zrozumieć i dokonać zmian. 
Siła nieprzyjemnych skutków ubocznych leczenia energiami jest adekwatna do głębi 
i siły destrukcyjnych wzorców.

Ponieważ zdrowie klienta po przeprowadzonej terapii pogorszyło się, było to sil-
nym bodźcem do tego, żeby poważnie zabrać się za usuwanie przyczyn i przeprowa-

15 Zgodnie z fi lozofi ą karmy nikomu nie jest wyrządzana krzywda. Zawsze znajdujemy się w sytuacji, 
która jest zgodna z naszymi przekonaniami – dusza sama wybiera sobie lekcję dla swojego duchowego 
wzrostu.
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dzanie zmian. Dalszą terapię kontynuowaliśmy w formie, którą nazywam przewija-
niem fi lmu. Pracując tym sposobem, osoba przypomina sobie i ponownie przeżywa 
zabarwione emocjonalnie traumatyczne sytuacje, zwracając szczególną uwagę na te, 
w których czuła się skrzywdzona przez innych. Równocześnie prowadzę ją w procesie 
uwalniania się z energii złości i pretensji, i przechodzenia przez proces wybaczania. 
Złość i pretensje są zawsze energiami zwrotnymi, co oznacza, że wracają do ich au-
tora. Proces wybaczania i pogodzenia zawsze przeprowadzamy dla siebie oraz osoby 
lub osób uwikłanych w daną sytuację. 

Po zakończeniu tego etapu terapii nie opuściło mnie jednak uczucie niezadowo-
lenia, które wynikało z trudności we współpracy, jakie napotykał ten mężczyzna. 
Wydawało mi się, jakby w głębi siebie nie chciał, żeby było lepiej. Zwykle po za-
kończonej terapii zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście zrobiłem wszystko, co było 
w mojej mocy. Dlatego zapytałem: Jakie korzyści odnosi Pan z podtrzymywania stanu 
choroby?. Na początku zdziwiło go to pytanie, lecz po chwili potwierdził moje przy-
puszczenia. Rzeczywiście choroba była dla niego usprawiedliwieniem do okazywania 
złości, braku szacunku i nieodpowiedniego zachowania. Dopiero wówczas, kiedy mu 
to uświadomiłem, mogliśmy zakończyć terapię i postawić kropkę nad „i”. Przykład 
niemal powszechny, a w jego genezie możemy odnaleźć niemal wszystkie zasadni-
cze elementy naturalnego leczenia metodami bioenergoterapii. I właśnie dlatego go 
wybrałem.

Z biegiem czasu i zdobywania doświadczeń w pracy terapeutycznej coraz bardziej 
widoczne stawały się poszczególne etapy i kolejność, w jakiej pojawiają się podsta-
wowe przyczyny ludzkich problemów. Pierwszy z nich oznacza cel (rys.2) i jest wi-
doczny jako podążanie osoby w kierunku doświadczenia nieprzyjemnej lub wręcz 
traumatycznej sytuacji. W jej wyniku na poziomie energetycznym powstaje blokada 
powodująca z czasem chorobę fi zyczną ciała, depresję, problemy w relacjach z ludź-
mi lub inne. W miarę gromadzenia doświadczeń doszedłem do wniosku, że każda 
traumatyczna sytuacja prowadzi do powstawania choroby ciała lub psychiki, o ile 
w odpowiednim czasie osoba nie uświadomi sobie i nie zrozumie lekcji – nie rozpozna 
przesłania płynącego z duszy oraz nie zmierzy się z przyczynami swego postępowa-
nia. Takie podejście do zdrowia i leczenia chętnie nazywam holistycznym. W tym 
przypadku nie ważne jest, czy chodzi o chorobę ciała, czy inne problemy życiowe. 
Mogę powiedzieć, że jedna przyczyna potrafi  wywoływać wiele różnych symptomów 
lub że wiele przyczyn może wywołać tylko jeden rodzaj problemów. Istnieje także 
coś takiego jak wzajemne warunkowanie się problemów, np. w przypadku choroby 
zdarza się, że ograniczona także zostaje możliwość komunikowania się z innymi.


