
48 CZWARTY WYMIAR nr 10/2016

MEDYCYNA ENERGETYCZNA

Ma Pani zdolność zaglądania do wnętrza
ludzkiego ciała – oglądania układów, tka-
nek, narządów, komórek. Jak można do-
kładniej opisać tę niecodzienną umiejęt-
ność?

– Tak, mam mo˝liwoÊç oglàdania
tego, jacy jesteÊmy od Êrodka – co
w nas działa dobrze, a co choruje. Je-
stemw stanie zlokalizowaç ognisko za-
palne, czasem widz´ wirusy, bakterie,
czy paso˝yty, które odpowiadajà za
kiepskie samopoczucie pacjenta. To
tak, jakbymmiała w r´kach zoom, któ-
ry przybli˝a mi narzàd, który chc´
obejrzeç. Pewnà przeszkodà jest to, ˝e
nie widz´ rozmiaru, np. guza. Wiem,
˝e on jest, jednak ˝eby okreÊliç roz-
miar, trzeba go zbadaç za pomocà
USG. Plusem tego „zoomu” jest to, ˝e
widaç nawet bardzo drobne zmiany,
dzi´ki czemu mo˝na wyprzedziç cho-
rob´ od pi´ciu do dziesi´ciu lat. JeÊli
guz nie jest jeszcze widoczny na USG,
to wiem, ˝e jesteÊmy w doskonałym
momencie, ˝eby zadziałaç. Natomiast
kiedy choroba ju˝ jest, wtedy rozpo-
znajemy jej stadium i szukamy przy-
czyny. Mam mo˝liwoÊç wglàdu w po-
jedynczà komórk´, od której wszystko
si´ zaczyna, a dopiero potem widz´
całe narzàdy i tkanki.

A na czym polega prowadzona przez Pa-
nią dalsza terapia?

– Przyj´ło si´ okreÊlenie, ˝e rozma-
wiam z narzàdami. Odpowiada mi
ono, gdy˝ faktycznie kieruj´ uwag´ na
konkretne miejsce i sczytuj´ to, co jest
ukryte za konkretnà dolegliwoÊcià,
„wsłuchuj´” si´, co przekazuje mi cia-
ło. Kiedy „mówi´” do narzàdów, posy-
łam w te miejsca energi´ o okreÊlonej
cz´stotliwoÊci, która powoduje drga-
nia. Ludzie odczuwajà to w sposób fi-
zyczny – czasem jako ból, łaskotanie
lub mrowienie.

Widz´ i uruchamiam procesy za
pomocà ràk. Jednak mimo odpowied-
nich dyplomów, nie uwa˝am si´ za
bioenergoterapeut´. Zajmuj´ si´ raczej
medycynà energetycznà, która wywo-
dzi si´ od Wilhelma Reicha i Alexan-
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Opowiada o tym w rozmowie z Agnieszką Janiszewską.

Co „mówià” nasze organy?



dra Lowena. To oni pierwsi wspomnie-
li o pami´ci tkankowej i sposobach jej
uwalniania. Podczas terapii jestem tyl-
ko narz´dziem, które ma daç impuls
danemu organizmowi do wyzdrowie-
nia. OczywiÊcie dołàczam do tego ró˝-
ne inne metody.

Jak to jest, że widzi Pani za pomocą rąk?
– Podczas zabiegu podkładam dło-

nie pod dwa główne piony energetycz-
ne człowieka i zaglàdam do Êrodka.
W naszych ciałach najwa˝niejszy jest
przepływ krwi i limfy. Potrzebujemy
zarówno krwi, która nas od˝ywia i za-
sila, jak i pracy układu chłonnego, któ-
ry oczyszcza nas z toksyn. Cz´sto to
właÊnie tutaj tworzà si´ zastoje, które
ju˝ po samym odblokowaniu pozwa-
lajà człowiekowi stanàç na nogi.

Aby widzieç, nie musz´ przykładaç
ràk – chodzi o skierowanie energii. By-
wa tak, ˝e siedz´ w kawiarni i zaczy-
namdostrzegaç i odczuwaç to, co dzie-
je si´ w ciele osoby przy stoliku obok.
Jednak staram si´ tego nie robiç, bo
przy tego rodzaju zdolnoÊciach bardzo
wa˝na jest etyka. Kiedy ktoÊ przychodzi
do mnie i prosi, abym zajrzała w jego
wn´trze i pomogła, wtedy to robi´. Po-
za gabinetem nie u˝ywam tej zdolno-
Êci, aby móc normalnie funkcjonowaç.

A co mogą „mówić” nasze ciała?
– Bardzo du˝o. Choroby, jak wiado-

mo, spowodowane sà negatywnymi
emocjami, a te z kolei wynikajà z prze-
szłych i aktualnych negatywnych do-
Êwiadczeƒ. Pojawiajà si´ wi´c wspo-
mnienia, sceny z poprzednich wcieleƒ.
To nie jest tak, ˝e interesuje mnie samo
ciało –wr´cz przeciwnie, uwa˝am si´ za
terapeut´ duszy.Musz´ dotrzeç do kon-
kretnej emocji i dopiero potem spraw-
dziç, jak daleko wpłyn´ła ona na ciało.
Dotarcie do pierwotnej przyczyny zna-
czàco ułatwia wyprowadzenie z danej
choroby. OczywiÊcie je˝eli to mo˝liwe.

A kiedy nie jest?
– Czasem plan duszy zakłada odej-

Êcie i wtedy ani ja, ani nikt inny nie ma
prawa interweniowaç. JeÊli dusza ma
wplanie odejÊç, to odejdzie i nie b´dzie
potrzebowaç do tego wielkiej choroby.
A inna osobamusi po prostu przejÊç da-
nà chorob´ – coÊ zrozumieç, zmieniç
styl ˝ycia, nauczyç si´, doÊwiadczyç.
Czasem przychodzi chory nowotworo-
wy z bardzo dobrymi rokowaniami,
a mimo to niestety umiera. Innym ra-
zem pojawia si´ ktoÊ w ostatnim sta-
dium choroby, gdzie lekarze zaniechali
ju˝ leczenia – i po zabiegach po jakimÊ
czasie wraca do zdrowia. Jaki z tego
wniosek? Zawsze nale˝y próbowaç,
walczyç, sprawdzaç, co da si´ zrobiç.

Nie jestem wyrocznià, nie wiem
i nie umiem wszystkiego – ka˝dy czło-
wiek jest indywidualnà jednostkà i to
jego dusza podejmuje decyzj´. Tak na-
prawd´, jeÊli nic ju˝ nie da si´ zrobiç,
sam chory wie o tym najlepiej. Wtedy
uruchamiam zupełnie inne mechani-
zmy – skupiam si´ na dà˝eniu do osià-
gni´cia stanu spokoju i poczucia bez-
pieczeƒstwa. Natomiast to, ˝e nie
wiem na pewno, jaki b´dzie ostatecz-
ny wynik działania, jest dla mnie bło-
gosławieƒstwem, poniewa˝ zawsze
walcz´ do koƒca. Niezale˝nie od sta-
dium zaawansowania choroby robi´,
co mog´, zarówno w sferze ducha, jak
i ciała. JeÊli czegoÊ nie wiem albo nie
mog´ zrobiç, po prostu o tym mówi´.

Z jakimi chorobami najczęściej zgłaszają
się klienci?

– Z najró˝niejszymi, choç cz´sto
zajmuj´ si´ właÊnie nowotworami.
Gdy ktoÊ dzwoni bezpoÊrednio do
mnie, ˝eby umówiç si´ na wizyt´, za-
wsze pytam, czy mamy do czynienia
z chorobà nowotworowà – jeÊli tak, to
nie mo˝na czekaç. Przychodzi te˝ du-
˝o rodziców z dzieçmi i młodych lu-
dzi. Âwiat dziÊ jest doÊç trudny – pro-
sz´ zobaczyç, ile jest depresji. KiedyÊ
ludzie w wieku 20–30 lat po prostu
cieszyli si´ ˝yciem, a dziÊ wielu z nich
jest ju˝ na lekach psychotropowych.
Cywilizacja nie zawsze sprzyja naszym
wra˝liwym ciałom – chemia, toksyny,
tempo ˝ycia. Z drugiej jednak strony
cieszy mnie rozwój – ludzie sà coraz
bardziej Êwiadomi samych siebie. Zro-
zumienie procesów zachodzàcych

w nas samych daje silnà podstaw´ do
dalszej pracy.

A jak to się wszystko zaczęło? Czy od
dziecka posiada Pani ten dar i od jak daw-
na używa go w pracy terapeutycznej? Ja-
kie były początkowe reakcje otoczenia?

– Jako dziecko nie byłam w stanie
nazwaç tego, co widz´ i czuj´, wie-
działam jednak, ˝e coÊ nie jest w po-
rzàdku – okreÊliłabym to tak, ˝e cho-
roba ma swój zapach. Ju˝ wtedy
odczytywałam energetyk´ człowieka
i informowałam o tym otoczenie. By-
łam przekonana, ˝e wszyscy tak majà,
wi´c swobodnie dzieliłam si´ informa-
cjami, np. ˝e słysz´ czyjàÊ krew, wiem
co go boli. OczywiÊcie byłam postrze-
gana doÊç dziwnie, wi´c na jakiÊ czas
zamilkłam. Przełomem była Êmierç
mojego ukochanego dziadka, kiedy
miałam 16 lat. Odprowadzenie jednej
z najbli˝szych mi osób było dla mnie
bardzo gł´bokim doÊwiadczeniem
i uznałam, ˝e to, co widz´ i odczu-
wam, pokrywa si´ z tym, co si´ dzieje.
Zacz´łam aktywnie udzielaç si´ w szpi-
talach i hospicjach, odkrywajàc, rozwi-
jajàc i nazywajàc swoje zdolnoÊci. Od
tego czasu na mojej drodze wcià˝ po-
jawiali si´ ludzie chorzy i odchodzàcy,
którym starałam si´ coraz bardziej
otwarcie pomagaç.

Czy obecnie współpracuje Pani z lekarza-
mi? Czy spotyka się Pani z odrzuceniem
osób o tradycyjnym wykształceniu me-
dycznym?

– OczywiÊcie, ˝e spotykam si´
z odrzuceniem i niezrozumieniem. Tak
było, jest i b´dzie. Nie oburza mnie to,
nie złoÊci – po prostu stoj´ z boku przy
klinecie i robi´ to, co jest na miar´ mo-
ich mo˝liwoÊci. Jednak współpracuj´
te˝ z wieloma lekarzami i wielu z nich
obdarza mnie wsparciem i dzieli si´
swojà wiedzà. Skoƒczyłam szkoł´ me-
dycznà i wiele kursów naturopatii.
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Niezale˝nie od stadium
zaawansowania choroby
robi´, co mog´, zarówno
w sferze ducha, jak i ciała.

Zawsze nale˝y
próbowaç, walczyç,
sprawdzaç,
co da si´ zrobiç.



Dzi´ki temu jestem w stanie precyzyj-
niej rozpoznawaç narzàdy, typy wiru-
sów i paso˝ytów, które widz´ podczas
sesji. Same zdolnoÊci to za mało – mu-
siałam i chciałam si´ du˝o nauczyç
o ciele i jego funkcjonowaniu. Wiele
zawdzi´czam tradycyjnej medycynie
i jestem ogromnà zwolenniczkà współ-
pracy lekarzy z innymi terapeutami. Je-
stem zakochana w geniuszu ludzkich
ràk, w mo˝liwoÊciach jakie mamy do
dyspozycji. Nie znam przecie˝ wszyst-
kich jednostek chorobowych i wtedy
szukam, ucz´ si´, dzwoni´ do znajo-
mych lekarzy, dopytuj´. Ale najwa˝-
niejsze jest to, co ma w sobie pacjent
– a cz´sto rozmija si´ to z tym, co jest
napisane.

W jaki sposób? Czy obecna klasyfikacja
jednostek chorobowych nie ma, Pani zda-
niem, większego sensu?

– Ma, jest potrzebna, aby okreÊliç
podstawowe procesy chorobowe i ich
przyczyny. Jednak choroba chorobie
nie równa. Cukrzyca nie b´dzie rów-
na cukrzycy – zarówno jeÊli chodzi
o przebieg, jak i mo˝liwoÊci uleczenia.
Ka˝dy z nas jest inny, mamy ró˝nej
wielkoÊci narzàdy, ró˝ne układy hor-
monalne, tkanki. Czasem przesuni´cie
trzustki o milimetr, czy dwa, ju˝ powo-
duje, ˝e działa ona inaczej. A przyczy-
na choroby na tle emocjonalnym jest
najbardziej indywidualnà kwestià, nie-
mo˝liwà do wykrycia za pomocà ba-
daƒ, ani wyleczenia za pomocà leków.

A czy przychodzą też ludzie bez żadnych
poważnych chorób, po prostu z ciekawo-
ści albo z kiepskim samopoczuciem „bez
powodu”?

– Równie˝. Czasem przychodzi
ktoÊ i mówi na przykład, ˝e wyniki ma
doskonałe, a on si´ budzi i dusi w no-
cy. Wtedy docieramy do wspomnie-
nia, które za tym stoi – pami´ç komór-
kowa zawsze mówi prawd´. Nasza
dusza prze˝yła jakàÊ traum´ i nie ro-
zumie, ˝e minàł czas i ju˝ nie ma po-
wodu dalej si´ dusiç – wtedy trzeba to

wspomnienie przepracowaç. Czyli
przywołuj´ to doÊwiadczenie, uczucie
i uderzam impulsem energetycznym
w celu odblokowania traumy – ludzie
płaczà, oczyszczajà si´. Nie zawsze
jedna sesja wystarczy – zdarza mi si´
kierowaç kogoÊ do psychoterapeuty,
hipnotyzera, na regresj´, do specjali-
sty. Tworzàc zespół, mo˝na znacznie
wi´cej. Najwa˝niejsze jest dobro czło-
wieka i ono zawsze powinno byç prio-
rytetem.

Czyli chodzi o to, żeby wymazać negatyw-
ne wspomnienia z naszego ciała i duszy?

– One nie majà całkowicie znik-
nàç, wspomnienia nas budujà i to
dzi´ki nim nasza dusza wzrasta. Jednak
nie powinny boleç i blokowaç dalszej
drogi w mo˝liwie najlepszemu zdro-
wiu i szcz´Êciu. Nasze ciała to na swo-
im najgł´bszym poziomie po prostu
energia – pi´kna falujàca energia o ró˝-
nych kolorach, splotach i kształtach.
MyÊl te˝ jest energià – jeÊli skierujemy
jà z miłoÊcià na konkretny narzàd, mo-
˝emy pomócmuwwyzdrowieniu. Lu-
dzie mogà leczyç si´ sami, jeÊli tylko
umiejà ten strumieƒ na siebie skiero-
waç. Chodzi o to, abyÊmy zwrócili
swojà energi´ do wewnàtrz, na sa-
mych siebie. JeÊli nasz umysł, Êwiado-
moÊç i podÊwiadomoÊç pozostajà
w harmonii, a traumy zostajà uwolnio-
ne, najcz´Êciej dochodzi do ustàpienia
ró˝nych dolegliwoÊci.

A czy uważa Pani za możliwe uzdrowienie
z chorób poprzez samą zmianę nawyków
myślowych?

– Z całego serca ˝ycz´, ˝eby ka˝de-
mu si´ to udało. Zmojego doÊwiadcze-
nia wynika jednak, ˝e materia odgrywa
bardzo istotnà rol´. Z perspektywy na-
szej duszy ˝ycie trwa, powiedzmy, dwa
dni – ale dla nas to kilkadziesiàt lat, na
które dostaliÊmy to konkretne ciało
i mamy o nie dbaç wszelkimi mo˝liwy-
mi sposobami. Onoma swojà màdroÊç

i rzàdzi si´ swoimi prawami. JeÊli zmia-
ny chorobowe zaszły w nim ju˝ doÊç
daleko, myÊl´, ˝e sama zmiana w my-
Êleniu i wyciszenie emocji, choç abso-
lutnie niezb´dne, mogà nie wystarczyç
– trzeba te˝ zadziałaç od stronymaterii.
Choroba to bunt duszy przeciwko złe-
mu traktowaniu siebie – rozłam duszy
z ciałem, a ciało w tym ˝yciu zasługuje
na naszà najwy˝szà trosk´. Trzeba przy-
wróciç stan kooperacji duszy zmaterià.
Tylko jak to zrobiç? Nie ma ˝adnych
uniwersalnych recept, ka˝dy ma swojà
drog´ do zdrowia i jeÊli dana metoda
pomogła choçby jednej osobie, to uwa-
˝am jà za skutecznà.

A czy jest Pani zdaniem w ogóle szansa
na życie w pełnej wolności od chorób?

– Kierunek rozwoju cywilizacji
w tym nie pomaga.Wszystko, co jemy
i czym si´ otaczamy, staje si´ cz´Êcià
nas, dlatego myÊl´, ˝e długie zdrowe
˝ycie w naszym pokoleniu b´dzie
trudne do osiàgni´cia. Jednak przy du-
˝ej dbałoÊci o dobry stan emocjonalny
mo˝na sporo poprawiç i wielu choro-
bom zapobiec. Choroba jest przecie˝
informacjà, komunikatem: „zrób coÊ”.
Nikt przecie˝ od razu nie konfiskuje
nam mienia za niezapłacony mandat
– najpierw przychodzà informacje,
ostrze˝enia. Tak samo jest z dolegliwo-
Êciami ciała – nie mo˝na ich lekcewa-
˝yç, trzeba si´ zatrzymaç i zapytaç
„dlaczego to powstało?” A im wcze-
Êniej to zrobimy i zlikwidujemy, tym le-
piej. To bardzo wa˝ne, aby w siebie
wierzyç, doceniaç swojà wewn´trznà
màdroÊç, kochaç siebie. Szcz´Êliwy
człowiek to zdrowy człowiek. Lubi´
obserwowaç, jak po zneutralizowaniu
traum i blokad ludzie zaczynajà roz-
kwitaç, uwalniajà swój potencjał. To
nadaje najwy˝szy sens mojej pracy.
Człowiek naprawd´ jest cudem.

Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Janiszewska
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Wszystko, co jemy i czym si´
otaczamy, staje si´ cz´Êcià nas.
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