
CZWARTY WYMIAR 45

KARMA A ZDROWIE

MMe to da zo sta ła od kry ta i opra co wa na
przez ro syj skie go uzdro wi cie la Sier gie ja
Ni ko ła je wi cza Ła za rie wa, a Mar jan Ogo -
revc roz wi nàł jà i roz po wszech nił pod czas
wie lo let niej pra cy te ra peu tycz nej, sto su jàc
i ulep sza jàc o swo je wła sne spo so by ba da -
nia i roz po zna wa nia ener gii (mi´ dzy inny -
mi me to dy bior go no mii). 

Po wsta ła dzi´ ki do cie kli wo Êci au to ra,
któ ry sta ra jàc sie udzie liç po mo cy swo im pa -
cjen tom, za ka˝ dym ra zem ana li zu jàc otrzy -
my wa ne od nich in for ma cje, pró bo wał do -
trzeç oraz sta rał si´ zro zu mieç przy czy ny roz -
wo ju cho rób oraz nie szcz´Êç, nie jed no krot -
nie do ty ka jà cych ca łe ro dzi ny. Pró bo wał zro -
zu mieç i do ciec, dla cze go ist nie jà wy mie ra -
jà ce ro dzi ny oraz cho ro by dzie dzicz ne.

Był prze ko na ny, ˝e nie tyl ko ge ny mu -
szà byç êró dłem tych in for ma cji i ˝e naj -
praw do po dob niej prze ka zy wa ne sà po -
tom stwu po przez tak zwa ne zwo je bio -
ener ge tycz ne. Kie dy osià gnàł pew noÊç co
do ich ist nie nia, po zo stał mu je dy nie „dro -
biazg” – od na leêç w po lu ener ge tycz nym
czło wie ka struk tu ry peł nià ce te funk cje
i trans for mu jà ce je w po le po tom stwa.

Struk tu ry te, o któ rych ist nie niu był prze ko -
na ny, w koƒ cu uda ło mu si´ od na leêç
w bio po lu i na zwał je sta bil ny mi kom plek -
sa mi in for ma cyj ny mi.

To, co przy da rzy ło mu si´ póê niej, na -
zwał oÊwie ce niem. Zmia ny de struk cyj ne
i cho ro bo we w po szcze gól nych cz´ Êciach
cia ła, któ re od za wsze od czu wał ja ko pu ste
miej sca, nie ocze ki wa nie sta ły si´ sil ne i za -
cz´ ły re ago waç na je go obec noÊç. Za po -
mo cà ràk mógł wy czu waç sil ne struk tu ry
po kry wa jà ce uszko dzo ne miej sca.

W jed nym mo men cie ule gła zmia nie
je go per cep cja. To, co do tych czas uwa ̋ ał
za prze rwa nie cià gło Êci i pust k´, na gle oka -
za ło si´ sil nà struk tu rà ener ge tycz nà, po -
wo du jà cà de for ma cje bio po la i od pływ
ener gii. Zro zu miał, ˝e od na lazł w bio po lu
to, co na zy wa my cho ro bà.

B y ła to prze ło mo wa zmia na w je go spo -
so bie od czu wa nia ener gii, po zwa la jà ca

na dia gno zo wa nie cho ro by jesz cze
przed jej ujaw nie niem si´ na pla nie fi zycz -
nym. Umo˝ li wia ła nie tyl ko le cze nie, ale
rów nie˝ za po bie ga nie.

Po twier dzo ne i udo ku men to wa ne fak -
ta mi wy ni ki ba daƒ uka zu jà jed noÊç ota cza -
jà ce go nas Êwia ta, jed noÊç ma te rii o˝y wio -
nej i nie o˝y wio nej, mniej i bar dziej roz wi -
ni´ tych or ga ni zmów.

Od tam te go cza su, wszyst ko co dzia ło
si´ w ˝y ciu au to ra, po twier dza ło t´ jed -
noÊç. Ka˝ dy na st´p ny kon takt z cho ry mi
pro wa dził go do zro zu mie nia no wych ele -
men tów sys te mu, któ ry dzi siaj okre Êla mia -
nem sa mo re gu la cji bio po la, a któ ry sta no -
wi si ł´ zwrot nà wszech Êwia ta.

Po le ga ona na tym, ˝e ja kie kol wiek
dzia ła nie czło wie ka, do bre lub złe, dzi´ ki
jed no Êci bio po la in for ma cyj no -ener ge tycz -
ne go wra ca do nie go i na od wrót.

Przy po mi na, ˝e od za wsze uczo no nas,
˝e do bre czy ny sà na gra dza ne, złe zaÊ ka -
ra ne. I po twier dza si´ zna ne nam od daw -
na z na uki re li gii po wie dze nie, ˝e: „Bóg
jest s´ dzià spra wie dli wym, któ ry za do bre
wy na gra dza, a za złe ka rze”. Pro ces ten
prze bie ga jed nak na ty le wol no, ˝e za nim
re ak cja zwrot na do trze do czło wie ka, ten
zdà ̋ y jesz cze wie le kroç na grze szyç i za po -
mnieç o wcze Êniej szych prze wi nie niach.

Ewa Bremec

Diagnostyka karmiczna
Poj´cie diagnostyki karmicznej
rozpowszechniło si´ w Polsce
podczas wiosennych targów
medycyny naturalnej dzi´ki ksià˝ce
słoweƒskiego bioterapeuty 
i badacza biopola Marjana Ogorevca.
Od razu te˝ spotkało si´ z du˝ym
zainteresowaniem ze strony
Czytelników. Odpowiadajàc na liczne
pytania, próbujemy pokrótce
wyjaÊniç, czym jest diagnostyka
karmiczna, jakie daje nam
mo˝liwoÊci i jakie sà dziedziny 
jej zastosowania.

�

Kolaê U.R.
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Dla te go cz´ sto kroç trud no mu jest po łà czyç
przy czy n´ ze skut kiem. 

Twier dze nie to jest cał ko wi cie zgod ne
z od kry tà isto tà dzia ła nia me cha ni zmu prze -
no sze nia in fro ma cji przez struk tu ry bio po la.

Na po czàt ku swej prak ty ki Ła za riew do -
mnie my wał, ˝e od na le zio ne przez nie go
struk tu ry wpły wa jà je dy nie na zdro wie fi -
zycz ne. W cià gu lat prak ty ki za uwa ̋ ył jed -
nak, ˝e u le czo nych przez nie go lu dzi stop -
nio wo zmie nia ły si´ tak ̋ e cha rak ter i prze -
zna cze nie.

Jed no z naj wa˝ niej szych je go twier dzeƒ
mó wi, ˝e cha rak ter, prze zna cze nie i cho ro -
ba znaj du jà si´ we wza jem nej in te rak cji, zaÊ
peł na in for ma cja o czło wie ku i sta nie je go
zdro wia za ko do wa na jest w bio po lu. Ka˝ de
od st´p stwo od nor my, wszel kie de struk cje
w je go sub tel nych struk tu rach, na po zio mie
fi zycz nym, mo gà si´ ma ni fe sto waç na wie -
lo ra kie spo so by. Za zwy czaj sà ni mi ró˝ ne
cho ro by, od bie ga jà ce od nor my sta ny psy -
chicz ne, pa ta lo gicz ne de for ma cje cha rak te -
ru, trau ma tycz ne prze ̋ y cia czy pro ble my
˝y cio we. Zmie nia jàc jed nà z wy mie nio nych
wy ̋ ej form, rów no cze Ênie wpły wa my
na po zo sta łe.

Dla te go isto tà sku tecz ne go le cze nia jest
do cie ra nie i usu wa nie przy czyn, a nie tyl ko
symp to mów. Bo wiem li kwi du jàc je dy nie
symp to my, mo ̋ e my do pro wa dziç do te go,
˝e cho ro ba fi zycz na zo sta nie naj pierw przy -
tłu mio na, a na st´p nie prze kształ co na
i w póê niej szym cza sie prze nie sie si´ na in -
ny or gan lub mo ̋ e wpły waç ne ga tyw nie
na cha rak ter czy – co gor sze – prze zna cze -
nie czło wie ka. 

D ia gno za kar micz na umo˝ li wia nam roz -
wià zy wa nie roz ma itych pro ble mów ˝y -

cio wych, le cze nie cho rób, ana li zo wa nie
wy da rzeƒ czy we ry fi ko wa nie wpły wu po ̋ y -
wie nia, na po jów, le ków i in nych substancji
na nasz or ga nizm.

Ze wzgl´ du na to, ˝e ka˝ dy or ga nizm,
a na wet przed miot po sia da  swo je bio po le,
mo ̋ e my dia gno zo waç nie tyl ko lu dzi, ale
tak ̋ e zwie rz´ ta, przed mio ty czy urzà dze nia
tech nicz ne.

N a sza Êwia do moÊç i ˝y cie funk cjo nu jà
na wzór nie ustan nie roz sze rza jà ce go

si´ wszech Êwia ta i pro por cjo nal nie do te go,
na szej wie dzy i mo˝ li wo Êci po win ni Êmy łà -
czyç si´ ze êró dłem. Czło wiek b´ dà cy wy so -
ko roz wi nie tà i Êwia do mà isto tà wi nien mieç
Êwia do moÊç swe go êró dła – Stwór cy i co raz
po wa˝ niej trak to waç kon tak to wa nie si´
z nim.

˚y je my w cza sach, kie dy wi´k szoÊç lu -
dzi wie rzy, ˝e nasz po byt na zie mi nie za -
czy na si´ i nie koƒ czy wraz z opusz cze niem
cia ła fi zycz ne go. Czło wiek jest skom pli ko -
wa nym sys te mem in for ma cyj no -ener ge -
tycz nym, w któ rym na cia ło fi zycz ne i Êwia -
do moÊç przy pa da za le d wie kil ka pro cent.
Resz ta to in for ma cyj no -ener ge tycz ne po la
pod Êwia do mo Êci, przez nie któ rych zwa ne
mi krow szech Êwia tem, a za wie ra jà ce wszyst -
kie in fro ma cje ma krow szech Êwia ta.

We współ cze snej li te ra tu rze ezo te rycz -
nej nie wie le mó wi si´ o struk tu rach in for ma -
cyj no -ener ge tycz nych. Wi´k szoÊç zaj mu je
si´ je dy nie ener gia mi. Za zwy czaj sys te ma ty -
zu je si´ je na ró˝ ne spo so by w za le˝ no Êci
od te go, jak sà wi dzia ne i roz po zna wa ne.
O po lach in for ma cyj no -ener ge tycz nych,
w któ rych mo ̋ e my od na leêç wszyst kie in for -
ma cje o nas sa mych pi sze si´ nie wie le.

Praw do po dob nie tak byç mu si, po nie -
wa˝ w prze ciw nym przy pad ku mo gło by do -
cho dziç do po wszech ne go ła ma nia praw
wy˝ szych wszech Êwia ta. Wcho dze nie nie -
etycz ne w bio po le czło wie ka ozna cza nad -
u˝y wa nie (nie wła Êci we wy ko rzy sta nie) gł´ -
bo ko ukry tych w nim in for ma cji. Dzie je si´
tak wów czas, kie dy, wy ko rzy stu jàc na szà
wie dz´ i zdol no Êci, pró bu je my wpły waç
na in nych i zmie niaç ich bez ich zgo dy lub
wr´cz nie zgod nie z ich wo là. 

S truk tu ry in for ma cyj no -ener ge tycz ne, za -
wie ra jà ce wszyst kie in for ma cje do ty czà -

ce da ne go czło wie ka okre Êla ne na zwà bio -
po la, mo ̋ e my wy czuç ja ko for m´ ota cza jà -
cej nas au ry, któ ra jed nak jest ogra ni czo na,
w od ró˝ nie niu od bio po la, któ re roz cià ga
si´ w gó r´ i w dół od cia ła fi zycz ne go w nie -
skoƒ czo noÊç, bez ogra ni czeƒ w cza sie.

G´ stoÊç bio po la i za war tych w nim in -
for ma cji ró˝ ni si´ od sie bie i ze wzgl´ du
na ła twiej szy do nie go do st´p zo sta ło ono
po dzie lo ne na kil ka warstw. Po dà ̋ a jàc
Êcie˝ kà Ła za rie wa, Mar jan Ogo revc od na -
lazł pi´ç z opi sa nych przez nie go warstw.
W okre sie póê niej szym, w trak cie wła snej
pra cy te ra peu tycz nej, a tak ̋ e na pod sta wie
wie lo let nich ba daƒ za po mo cà na rz´ dzi
bior go no mii uda ło mu si´ od na leêç czte ry
do dat ko we war stwy, two rzà ce ca łoÊç z do -
tych czas po zna ny mi, za wie ra jà ce peł nà in -
for ma cj´ o oso bie, jej cha rak te rze, prze zna -
cze niu i cho ro bach od cza su pierw szej in -
kar na cji do dnia dzi siej sze go.

Po nad to twier dzi, ˝e ist nie jà tzw. war -
stwy trans cen den tal ne, zwià za ne nie tyl ko
z jed nost kà, lecz z ca łym czło wie czeƒ stwem
i wszech Êwia tem.

Oto war stwy bio po la czło wie ka 
od na le zio ne i opi sa ne 
przez Mar ja na Ogo re vca:

Pierw sza war stwa 
– od zwier cie dla jà ca cia ło fi zycz ne
Jest to war stwa naj bar dziej za g´sz czo na, za -
wie ra jà ca in fro ma cje o sta nie cia ła fi zycz ne go,
je go or ga nów i fi zjo lo gii. W tej war stwie dzia ła
me dy cy na kon wen cjo nal na i dia gno sty ka me -
dycz na. Na tym po zio mie cho ro ba jest wi dzial -
na i roz po zna wal na dla ka˝ de go.

Dru ga war stwa – kar ma współ cze sne go 
˝y cia, któ ra znaj du je si´ na nie co wy˝ szym,
dla wi´k szo Êci niewi dzial nym po zio mie
Prze cho wy wa ne sà w niej in for ma cje o tym, co
dzia ło sí  z czło wie kiem pod czas obec ne go ˝y -
cia. Tu taj znaj du jà sí  te˝ wzor ce mó wià ce o po -
zio mie uczu cio wym i men tal nym. Za pi sa ne sà
wszyst kie na sze czy ny, my Êli i uczu cia, któ re
prze ̋ y wa li Êmy lub wcià˝ prze ̋ y wa my w na -
szym obec nym ̋ y ciu. Mo ̋e my po wie dzieç, ̋ e to
tu taj od zwier cie dla sí  na sza oso bo woÊç oraz
ego. Za bu rze nia na tym po zio mie ma ni fe stu jà sí
w po sta ci blo kad ener ge tycz nych i wí k szoÊç
bio ener go te ra peu tów pra cu je na tym po zio mie.

Trze cia war stwa – kar ma ro dzin na
War stwa ta za wie ra wszyst kie in for ma cje do ty -
czà ce kar my odzie dzi czo nej po przod kach ze
stro ny oj ca i mat ki oraz dzie ci z obec ne go ̋ y cia.
W bior go no mii na zy wa ne jest to „dy na stià”
i obej mu je wszyst kich krew nych co naj mniej
czte ry ge ne ra cje wstecz oraz wszyst kie odzie -
dzi czo ne przez nich ce chy, skłon no Êci i cho ro -
by. Na tym po zio mie od na leêç mo˝ na tak ̋ e uro -
ki i klà twy mo gà ce wy st´ po waç za rów no
w bio po lu jed nost ki, jak i ca łej ro dzi ny.

War stwa czwar ta – kar ma oso bi sta
Za wie ra in for ma cje o na szych po przed nich in -
kar na cjach na zie mi i dzie ciach z po przed nich
wcie leƒ. Tu taj znaj du jà si´ za rów no po zy tyw ne,
jak i ne ga tyw ne pro gra my w pod Êwia do mo Êci
z po przed nich wcie leƒ, istot ne dla na sze go roz -
wo ju. Mó wiàc krót ko, za wie ra wszyst ko to, co
wiek szoÊç z nas ro zu mie pod po j´ ciem kar my.

War stwa pià ta – przy szłe in kar na cje
Za wie ra in for ma cje do ty czà ce przy szłych in -
kar na cji i dzie ci, któ ry mi zo sta nie my ob da rze -
ni. Znaj du je my tu przy kła dy ła ma nia praw
wy˝ szych wszech Êwia ta, któ re sà tak sil ne, ˝e
prze no si my je na na st´p ne wcie le nia. Rów nie˝
u ci´˝ ko cho rych osób, któ re przed Êmier cià
nie zdo ła jà zro zu mieç i roz wià zaç przy czyn
swo jej cho ro by, mo ̋ e si´ ona prze nieÊç
na jed no lub kil ka na st´p nych wcie leƒ.

War stwa szó sta – eg zy sten cja du szy 
po mi´ dzy in kar na cja mi
Za wie ra in for ma cje do ty czà ce prze by wa nia
du szy po mi´ dzy jej in kar na cja mi na zie mi.
Zda rza si´, ˝e z ró˝ nych przy czyn du sza przez
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dłu˝ szy czas znaj du je si´ na ni˝ szych po zio -
mach astral nych, co spra wia, ˝e gro ma dzi
do dat ko wà ne ga tyw nà kar m´, prze no szo nà
na na st´p ne wcie le nia.

War stwa siód ma – in kar na cje na in nych
pla ne tach 
Za wie ra in for ma cje o in kar na cjach na in nych
pla ne tach, któ re nio sà ze so bà nie któ rzy lu -
dzie. Za zwy czaj sà to oso by na bar dzo wy -
so kim po zio mie roz wo ju du cho we go.

War stwa ósma – prze by wa nie na in nych
pla ne tach po mi´ dzy po szcze gól ny mi 
in kar na cja mi 
Za wie ra istot ne in for ma cje o na szych po by -
tach na in nych pla ne tach z okre su po mi´ dzy
po szcze gól ny mi in kar na cja mi, a tak ̋ e
wszyst kie szko dli we pro gra my, l´ ki i nie po ko -
je, któ rych tam do Êwiad czy li Êmy.

War stwa dzie wià ta – bez cie le sne in kar na cje 
Rzad ko spo ty ka na war stwa wÊród do tych czas
le czo nych pa cjen tów. Od naj du jàc jà, au tor był
zdu mio ny, ile l´ ków mo ̋e my przy nieÊç z tej
war stwy do obec ne go ˝y cia. Na pod sta wie
wła sne go przy kła du po da je, ˝e oba wiał si´
mi´ dzy in ny mi na st´p nej in kar na cji oraz te go,
˝e nie zdo ła po wró ciç do êró dła – Bo ga.

M ar jan Ogo revc zda je so bie spra w´, ˝e
po mi mo prze stróg o nie bez pie czeƒ -

stwach wcho dze nia we wszyst kie war stwy in -
for ma cyj ne, wie le osób b´ dzie pró bo wa ło si´
do nich do staç, w ja ki kol wiek spo sób (przy naj -
mniej za po mo cà wa ha dła ra die ste zyj ne go).
Z dru giej stro ny ma Êwia do moÊç, ˝e in for ma -
cje na tych po zio mach zo sta ły za bez pie czo ne
przed nie po wo ła ny mi, do st´ pem b´ dà cym
skut kiem przy pad ku, po gwał ce nia praw wy˝ -
szych czy za sad ety ki.

Nie mo ̋ e my te˝ za po mi naç, ˝e na sze
zdol no Êci roz po zna wa nia in for ma cji z wy˝ -
szych po zio mów zwi´k sza jà si´ wraz z roz wo -
jem du cho wym, ro zu mie niem Êwia ta, ety kà
oraz zdol no Êcià trak to wa nia wszyst kie go co
nas ota cza z mi ło Êcià i zro zu mie niem.

Na pod sta wie zdobytej wiedzy i do Êwiad -
cze ƒ au tor twier dzi, ˝e nie wszyst kie in for ma -
cje o czło wie ku zo sta ły za pi sa ne w ge nach.
Cz´Êç z nich prze cho dzi z czło wie ka na czło -
wie ka za po mo cà bio po la, w któ rym znaj du jà
si´ struk tu ry peł nià ce funk cje za rów no nas
chro nià ce, jak i prze no szà ce in for ma cje z po -
ko le nia na po ko le nie, a tak ̋ e in for ma cje do ty -
czà ce na szych po przed nich wcie leƒ. Stan tych
wła Ênie struk tur wa run ku je stan zdro wia jed -
nost ki. To zna czy, ˝e po ja wia jà ce si´ w ich ob -
r´ bie de for ma cje i uszko dze nia po wo du jà
ubyt ki ener gii pro wa dzà ce w efek cie do roz -
wo ju cho ro by. Je ̋ e li struk tu ry sà czy ste, umo˝ -

li wia jà nie za kłó co ny prze pływ ener gii i nie do -
pusz cza jà do roz wo ju cho ro by czy pro ble -
mów wy ni ka jà cych z na sze go prze zna cze nia
lub cha rak te ru.

Oczysz cza jàc bio po le, po wo du je my usu -
wa nie de for ma cji i tym sa mym przy czy nia my
si´ do po wro tu do zdro wia.

Od na le zie nie i roz po zna nie zmian w tych
de li kat nych struk tu rach umo˝ li wia dia gno zo -
wa nie cho ro by w bio po lu jesz cze przed wy -
stà pie niem ob ja wów fi zycz nych, a tak ̋ e pod -
je mo wa nie dzia łaƒ za po bie gaw czych oraz za -
sto so wa nie od po wied nie go le cze nia.

A u tor twier dzi, ˝e bez wia ry god nej i do -
kład nej dia gno sty ki, jak rów nie˝ zro zu -

mie nia przy czyn po wsta wa nia cho rób, le cze -
nie ener ge tycz ne jest nie sku tecz ne, a cza sa mi
by wa wr´cz szko dli we. Le czy my po da jàc wła -
Êci we in for ma cje i umo˝ li wia jàc pa cjen to wi
zro zu mie nie pro ble mu. W chwi li zro zu mie nia
i prze trans for mo wa nia in for ma cji, uÊwia do -
mie nia przy czyn, w chwi li pod j´ cia przez nie -
go de cy zji o prze pro wa dze niu zmian, ener gie
cz´ Êcio wo wy rów nu jà si´ sa me i zo sta je
wzno wio ny ich prze pływ w miej scu do tych -
cza sowej blo ka dy. Wspo ma ga nie ener ge tycz -
ne w tym przy pad ku jest je dy nie po mo cà.
W ten spo sób le czy my cho ro b´ na po zio mie
bio po la, a nie bez po Êred nio cho re go na rzà du.
W efek cie zni ka jà tak ̋ e symp to my.

Z da niem Mar ja na Ogo re vca cho ro ba sta no -
wi swe go ro dza ju czer wo ne Êwia tło, któ re

alar mu je nas, ˝e idzie my w nie wła Êci wym kie -
run ku. Jest sy gna łem po peł nie nia ja kichÊ bł´ -
dów i ma na ce lu ra to wa nie na szej du szy.

Pra wo sa mo re gu la cji bio po la, dzia ła jà ce
na za sa dzie kar my jest do sko na łe i nie omi nie
ni ko go. Dzi´ ki nie mu za cho dzi pro ces ewo lu -
cji czło wie ka, po nie wa˝ ka˝ dy wcze Êniej lub
póê niej na uczy si´, kie dy po st´ pu je do brze,
a kie dy êle.

Przy czym, bio ràc pod uwa g´ na sze nie -
wła Êci we po st´ po wa nie, nie jest wa˝ ne, czy
złoÊç, agre sj´, czy ja kieÊ in ne nie god ne po sta -
wy wy ra ̋ a my w my Êlach, sło wach czy czy -
nach. Ne ga tyw ne dzia ła nia wy ra ̋ o ne w my -
Êlach, mo gà byç na wet bar dziej szko dli we
z te go po wo du, ˝e ich roz prze strze nia nie si´
jest nie ogra ni czo ne, a tym sa mym nie ogra ni -
czo ne jest roz prze strze nia nie si´ zła. Me cha -
nizm za trzy mu jà cy ne ga tyw ne pro ce sy włà cza
si´ au to ma tycz nie. 

Zda niem Mar ja na Ogo re vca, je dy nà god nà
za ufa nia po sta wà wo bec ˝y cia jest czy stoÊç mo -
ral na i etycz na, do któ rej po win ni Êmy dà ̋ yç
na dro dze na sze go roz wo ju. Na pod sta wie kon -
kret nych przy kła dów uka zu je nam, w ja ki spo -

sób ła ma nie za sad mo ral nych wpły wa na roz -
wój du cho wy. Ofe ru je nam rów nie˝ kon kret ne
ro wià za nia. Po da je, w ja ki spo sób sa mi mo ̋ e -
my od na leêç ne ga tyw ne wzor ce w na szej pod -
Êwia do mo Êci, a tak ̋ e uczy nas, jak w naj prost -
szy spo sób za po mo cà mo dli twy, skru chy i wy -
ba cze nia mo ̋ e my prak tycz nie oczysz czaç wła -
sne bio po le. Wy bór na le ̋ y do nas. Mo ̋ e my
pod daç si´ cier pie niu, j´ czeç, prze kli naç i po le -
gaç na in nych. Ale mo ̋ e my te˝ si´ po tru dziç
i po szu kaç przy czyn w nas sa mych, co po mo ̋ e
nam staç si´ współ kre ato ra mi wła sne go ˝y cia.

Roz po zna nia au to ra za pa la jà Êwia tło
w ciem nych za ka mar kach na szych dusz. Cz´ -
sto wy wo łu jà efekt: „Acha, to tak dzia ła!” 
– da jà po zna nie, któ re przy no si ulg´ i otwie ra
dro g´. Po ka zu je bez gra nicz ne ho ry zon ty ̋ y cia
i na szych mo˝ li wo Êci. 

D ia gno sty ka kar micz na i le cze nie du cho we
si´ ga jà gł´ bo ko w bio po le czło wie ka, od -

kry wa jàc praw dzi we przy czy ny pro ble mów.
Jest na rz´ dziem po zwa la jà cym na wy kry cie
zmian w struk tu rach bio po la na dłu go za nim
opusz czà si´ do po zio mu cia ła fi zycz ne go i zo -
sta nà roz po zna ne w po sta ci cho ro by czy złe go
lo su. Umo˝ li wia nam spraw dza nie sta nu zdro -
wia za rów no w chwi li obec nej, jak i w przy -
szło Êci. Jest me to dà uni kal nà ze wzgl´ du
na wy ma ga ne od sto su jà ce go spe cjal ne zdol -
no Êci i umie j´t no Êci, lecz nie wàt pli wie sta no wi
me to d´ przy szło Êci, a w r´ ku do Êwiad czo ne go
i od po wie dzial ne go te ra peu ty sta je si´ nie oce -
nio nym na rz´ dziem nie sie nia po mo cy.

Ewa Bremec

Zapraszamy na kurs 
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