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SŁOWO OD AUTORÓW

Nasza „przygoda” z fotografi¹ kirlianowsk¹ zaczê³a siê z po-
cz¹tkiem 1976 roku po zapoznaniu siê z artyku³em autorstwa
Zbyszka Nosala pt. „Ja œwiecê” zamieszczonym na ³amach „Ma-
gazynu” „S³owa Ludu”.

Od tego momentu zaczêliœmy poszukiwaæ wszelkich materia-
³ów zwi¹zanych z t¹ technik¹ fotografowania. Niestety, ale rezul-
taty tych poszukiwañ by³y naprawdê nik³e. Mimo tego nie
poddawaliœmy siê i dalej szukaliœmy.

W tym trudnym momencie pomogli nam redaktorzy s³ynnej te-
lewizyjnej „SONDY” podaj¹c nam Ÿród³a, z jakich korzystali przy
redakcji programu pt. „Ognie ¿ycia” dotycz¹cego fotografii kir-
lianowskiej. Równolegle otrzymaliœmy z dawnego ZSRR wycinki
artyku³ów z „Tiechniki mo³odio¿y” Wiktora Adamienki na temat
jego badañ z wykorzystaniem fotografii kirlianowskiej.

To wszystko pozwoli³o nam w 1979 roku na skonstruowanie
w³asnej kamery Kirliana pozwalaj¹cej na otrzymywanie obrazów
aury zbli¿onych swoimi parametrami do obrazów uzyskiwanych
przez badaczy dawnego ZSRR jak i badaczy zachodnich. Nie mniej
nadal brakowa³o nam odpowiedniej literatury z tego zakresu.

W lutym 1983 roku ówczesny Prezes Stowarzyszenia Radieste-
tów w Warszawie Pan LECH EMFAZY STEFAÑSKI zezwoli³
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nam na skorzystanie ze zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenia
gdzie znaleŸliœmy kilka publikacji z tej problematyki /Mandela,
Moskwy, czy materia³ów z A³ma Ata i innych/. Po zapoznaniu siê
z nimi, okaza³o siê, ¿e wyniki prowadzonych przez nas od 1979
badañ s¹ zbie¿ne z wynikami badaczy z zagranicy.

Pozwoli³o to nam na II Ogólnopolskim Sympozjum Stowarzy-
szenia Radiestetów w Warszawie w dniach 24 i 25 wrzeœnia 1983
roku, jako jedynym Polakom /obok Niemca E.P. Igenberga/,
wyg³osiæ cykl referatów z problematyki wykorzystania fotografii
kirlianowskiej w badaniach psychotronicznych.

Od tego czasu opublikowaliœmy ponad 38 artyku³ów z wynika-
mi naszych badañ nad fenomenami psychotronicznymi. Równie¿
na ³amach ró¿nych publikatorów kilkadziesi¹t razy pojawia³y siê
nasze nazwiska zwi¹zane z fotografi¹ Kirliana. Jeden ze wspó³au-
torów prowadzi³ te¿ wyk³ady z problematyki fotografii Kirliana
dla s³uchaczy Studium Psychotronicznego w £odzi jak i we Wro-
c³awiu. Aktualnie autorzy swoje badania prowadz¹ w Laborato-
rium Biotroniki i Elektrofotografii Kieleckiego Studium
Radiestezji i Bioenergoterapii w Kielcach. Obecnie zajmujemy siê
badaniami nad wp³ywem procedury „DU” /w opracowaniu L.E.
Stefañskiego/ i nagrañ „Hemi Sync” na stan energetyczny orga-
nizmu cz³owieka oraz problematyk¹ bioimmunostymulatorów
a konkretnie ich oddzia³ywaniem bioenergoterapeutycznym na or-
ganizm ludzki. Wstêpne wyniki zosta³y przedstawione na Festi-
walu „Czwartego Wymiaru” w Krakowie w maju 1998 roku.
Etc.etc.

Trzeba sobie powiedzieæ, ¿e nie by³oby to mo¿liwe gdyby na
naszej drodze nie znaleŸli siê tacy ludzie jak Zbigniew Nosal, Re-
daktorzy „Sondy” oraz Lech E. Stefañski.

Pragniemy im wszystkim gor¹co podziêkowaæ.
DZIÊKUJEMY.
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WSTĘP

Na rynku ksiêgarskim mo¿na spotkaæ jakby trzy rodzaje publi-
kacji z zakresu zagadnieñ psychotronicznych. Do pierwszej gru-
py mo¿na zaliczyæ ksi¹¿ki, które powielaj¹ wiadomoœci, które ju¿
wczeœniej by³y publikowane na ³amach innych publikacji. S¹ to po
prostu kompilacje. Drug¹ grupê stanowi¹ publikacje œciœle zwi¹-
zane z w³asn¹ dzia³alnoœci¹ ich autorów. W zasadzie pozycje te s¹
zwi¹zane z autoreklam¹ samych autorów tych ksi¹¿ek. Natomiast
do trzeciego rodzaju publikacji nale¿y zaliczyæ te publikacje, któ-
rych autorzy na ich ³amach próbuj¹ wyjaœniaæ tajemnice wszel-
kich zjawisk uwa¿anych za zjawiska nadprzyrodzone.

Publikacje tej trzeciej grupy, naszym zdaniem, s¹ najbardziej
interesuj¹ce i s¹ najbardziej wartoœciowe. Autorzy tych ksi¹¿ek
podjêli siê niejednokrotnie mrówczej pracy badawczej, aby na
podstawie aktualnej wiedzy naukowej spróbowaæ wyjaœniæ istotê
wspomnianych zjawisk.

To w³aœnie by³o g³ównym przes³aniem autorów niniejszej ksi¹¿ki.
Podjêto w niej próbê wyjaœnienia ró¿nych aspektów. TAJEMNI-
CZEGO ŒWIATA ENERGII zarówno na podstawie istniej¹cych
materia³ów jak i na podstawie w³asnych, ponad dwudziestoletnich
badañ nad tym fenomenem z wykorzystaniem FOTOGRAFII KIR-
LIANOWSKIEJ.
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Pozwoli³o to równie¿ na autorskie opracowanie praktycznego
kursu z zakresu BIOENERGOTERAPII, który w sposób ca³kiem
odmienny, ni¿ inni pisz¹cy na ten temat, traktuje zjawisko od-
dzia³ywañ bioenergostymulacyjnych. Kurs ten zosta³ tak¿e zwe-
ryfikowany w praktyce. Autorzy s¹ przekonani, ¿e
rozpowszechnienie tego kursu pozwoli wreszcie na optymaliza-
cjê oddzia³ywañ bioenergoterapeutycznych.

S¹dzimy, ¿e ksi¹¿ka ta w sposób jasny i czytelny przybli¿y Czy-
telnikowi problematykê tajemniczych energii jak i samo zagad-
nienie ich praktycznego wykorzystania dla dobra innych.

AUTORZY

PS. Ksi¹¿ka ta zosta³a wydana drukiem w 2000 roku w Krakowie przez Uni-
wersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Prawa autorskie s¹ w³asno-
œci¹ autorów.
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C Z Ê Œ Æ  I

TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII
W RÓŻNYCH CYWILIZACJACH

WPROWADZENIE

FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA, efekt Kirliana, elektrofoto-
grafia, wy³adowania koronowe – to pojêcia okreœlaj¹ce technikê
fotografowania na materiale œwiat³oczu³ym czegoœ, co otacza ka¿-
dy przedmiot, roœlinê, zwierzê czy cz³owieka.

To „coœ” nazwano AUR¥.
Czy to jest ta „prawdziwa” aura, która normalnie nie jest wi-

doczna dla niewytrenowanych oczu, czy jest to li tylko wy³ado-
wanie elektryczne powsta³e w polu pr¹du wysokiego napiêcia
i wielkiej czêstotliwoœci – tego do obecnej chwili nie uda³o siê
ustaliæ.

Jak dot¹d, jeszcze nikomu nie uda³o siê w ca³oœci zinterpreto-
waæ zjawiska efektu Kirliana, chocia¿ istniej¹ tego próby np., Til-
ler, Hippel i inni. Trzeba wyraŸnie sobie powiedzieæ, ¿e s¹ to tylko
próby, mniej lub wiêcej udane, ale faktycznie nie wyjaœniaj¹ce istoty
efektu Kirliana. Poszczególni badacze z góry wprowadzaj¹ pew-
ne uproszczenia, pomijaj¹c nierzadko istotne czynniki, które, jak
z naszych ponad dwudziestoletnich badañ wynika, maj¹ zasadni-
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czy wp³yw na samo powstawanie aury jak i na jej wygl¹d. Najczê-
œciej badacze, próbuj¹cy wyjaœniaæ to zjawisko, po prostu pomi-
jaj¹ miêdzy innymi ca³¹ chemiê warstwy potowo – t³uszczowej
skóry ludzkiej, co mo¿e prowadziæ jedynie do niepe³nych a nawet
wrêcz b³êdnych wniosków co do samego zjawiska powstawania
efektu Kirliana.

Niemniej, naszym zdaniem, sama metoda FOTOGRAFII KIRLIA-
NOWSKIEJ pozwala na uwizualnienie tego, niewidocznego go³ym
okiem pola energetycznego wokó³ fotografowanego obiektu jak i po-
zwala na jego zarejestrowanie na materiale œwiat³oczu³ym.

Chyba najbardziej interesuj¹cym jest przy tym fakt, ¿e wygl¹d
tak uwizualnionej aury jest zbie¿ny w du¿ej mierze z opisami aury
ogl¹danej przez osoby jasnowidz¹ce.

Osoby te najczêœciej aurê wokó³ cz³owieka okreœlaj¹ jako po-
œwiatê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch warstw: jedn¹, bli¿sz¹ cia³a, która
jest barwy z³ocistej, jasno¿ó³tej czy œwietlistej i drug¹, okalaj¹c¹
t¹ pierwsz¹, o barwie w kolorze niebieskim, szarawym czy te¿
niebiesko – szarawym. Nale¿y przy tym wyraŸnie powiedzieæ, ¿e
ka¿dy z jasnowidzów aurê spostrzega w charakterystyczny dla
siebie sposób, nie mniej wiêkszoœæ podaje to, co wy¿ej przedsta-
wiono.

Czytaj¹c wypowiedzi jasnowidzów na temat aury lub te¿ ogl¹-
daj¹c aurê sfotografowan¹ metod¹ Kirliana, przychodzi nieod-
parcie na myœl obraz AUREOLI wokó³ g³ów ró¿nych wizerunków
Aureole te, jakby podkreœlaj¹ nadzwyczajne w³aœciwoœci, czy te¿
nadzwyczajn¹ MOC tych postaci i to Moc nie tylko w duchowym
wymiarze.

Naszym zdaniem, aureole te, to nic innego, jak symboliczne
podkreœlenie nadzwyczajnych predyspozycji bioenergetycznych
przedstawianych postaci, które w jakiœ sposób wyró¿ni³y siê spo-
œród ogó³u. Jest to nic innego, jak symboliczne przedstawienie
aury, któr¹ mog¹ ogl¹daæ jasnowidzowie a która jest nieod³¹czn¹
sk³adow¹ wszystkiego co stworzy³a NATURA.
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Tezê tê mo¿na by³o postawiæ po uprzednich wieloletnich stu-
diach bibliograficznych nad tym zagadnieniem.

Dla osób pragn¹cych ogl¹daæ tak¹ aurê w³asnymi oczyma, po-
dajemy, ¿e generaln¹ zasad¹ ogl¹dania aury, jest takie ustawienie
oczu, aby osie obu soczewek by³y równoleg³e /tak jak przy pa-
trzeniu w dal/ a sam wzrok by³ skierowany ponad ogl¹dany obiekt,
którego aurê chce siê zobaczyæ. Najlepiej aurê ogl¹daæ na tle roz-
proszonego t³a, innego ni¿ w kolorze ¿ó³to – jasnym i niebieska-
wo – szarym. Najlepiej jak to bêdzie t³o ciemnopurpurowe, jak to
sugeruje Caymaz.

Jak na razie, aurê mo¿na sfotografowaæ jedynie metod¹ FOTO-
GRAFII KIRLIANOWSKIEJ.1

Z perspektywy ponad dwudziestokilkuletnich naszych doœwiad-
czeñ z t¹ metod¹ fotografowania aury, mo¿emy z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e metoda Fotografii Kirlianowskiej na
pewno pozwala na odfotografowanie pola energetycznego wokó³
wszystkiego, co stworzy³a Matka Natura.

Pola te zwane umownie AUR¥ istniej¹, od samych pocz¹tków
stworzenia œwiata i naszej Ziemi.

Œledz¹c ró¿ne koncepcje budowy strukturalnej cia³a cz³owieka
na przestrzeni wieków, z ró¿nych cywilizacji, dochodzimy do jed-
nego wniosku. Cz³owiek oprócz CIA£A FIZYCZNEGO posiada
wokó³ siebie jeszcze, bli¿ej nieznane, POLA ENERGETYCZNE.
Takie pola istniej¹ te¿ wokó³ wytworów przyrody nieo¿ywionej.
Pola takie by³y zazwyczaj zaznaczane w postaci AUREOLI, a które
mo¿na ju¿ odnaleŸæ wokó³ postaci na prehistorycznych rysunkach
naskalnych czy reliefach odnalezionych w Górach Tassili na Sa-
charze, Wy¿ynie Kimberley w Australii, Nowej Zelandii, w Uz-
bekistanie, w Chichen Itza, w Nevadzie w USA itd..itd.
Interesuj¹cym jest przy tym fakt, ¿e ró¿ne cywilizacje, na ró¿nych
kontynentach, w ró¿nym czasie, bez mo¿liwoœci wzajemnego kon-
taktu stworzy³y koncepcje Cz³owieka jako cia³a fizycznego i cia³a
energetycznego. A mo¿e te wszystkie cywilizacje czerpa³y sw¹
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wiedzê jeszcze ze starszych przekazów pochodz¹cych np. od jed-
nej wspólnej cywilizacji zamieszkuj¹cej w legendarnej Atlantydzie?
Niestety. Od tamtych czasów, pomimo odkryæ naukowych, nadal
nic nie wiadomo, albo bardzo niewiele, na temat energetyki cz³o-
wieka lub energetyki œwiata go otaczaj¹cego. Naszym zdaniem,
jedn¹ z metod poznania istoty tego œwiata energetycznego jest
w³aœnie Fotografia Kirlianowska.2

Za nim przedstawimy mo¿liwoœci wykorzystania FOTOGRA-
FII KIRLIANOWSKIEJ, przejrzyjmy koncepcje „Cz³owieka ener-
getycznego”, wystêpuj¹ce w ró¿nych cywilizacjach, poniewa¿
pozwoli to na pe³ne zrozumienie tego, co mo¿na sfotografowaæ
KAMER¥ KIRLIANA.

ŚWIAT ENERGII ŻYCIA W ROZUMIENIU BIBLII

Zacznijmy nasz¹ wêdrówkê od jednego z najstarszych przeka-
zów pisanych, jakim jest BIBLIA. W Ksiêdze „Genesis”, ju¿ przy
opisie stworzenia œwiata odnajdujemy dosyæ znamienn¹ rzecz.
Otó¿ w dniu pi¹tym zosta³y stworzone zwierzêta a w dniu szó-
stym rodzaj ludzki. Ludzie i zwierzêta zostali obdarzeni, jak to
³adnie uj¹³ w swoim t³umaczeniu Ks. D. Jakób Wujek, „DUSZ¥
¯YWI¥C¥”. Takiej duszy jednak nie maj¹ ani roœliny ani te¿ œwiat
przyrody nieo¿ywionej. Ciekawe jest przy tym to, ¿e w³aœnie ro-
œliny by³y ju¿ na samym pocz¹tku œwiata przeznaczone na po-
karm dla ludzi i zwierz¹t. Wskazuje to na to te¿, ¿e ju¿ od samego
pocz¹tku stworzenia œwiata cz³owiek mia³ byæ roœlino¿erc¹ a nie
miêso¿erc¹.

Niestety, ale nie odnajdzie siê tam ¿adnych wskazówek umo¿li-
wiaj¹cych wyjaœnienie i zdefiniowanie pojêcia „DUSZA ¯YWI¥-
CA”. Naszym zdaniem to nic innego jak jakieœ pole energetyczne
wokó³ organizmów ¿ywych odró¿niaj¹ce je od reszty wytworów
Matki Natury. Nie oznacza to, ¿e te pozosta³e wytwory nie maj¹
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swojego w³asnego pola energetycznego. Mo¿na to odnaleŸæ tak-
¿e i w Biblii np. we fragmentach dotycz¹cych „Krzewu Gorej¹-
cego” albo „Arki Przymierza” i innych.

Faktycznie, coœ w tym rozró¿nieniu musi byæ. Otó¿ ogl¹daj¹c
aury sfotografowane metod¹ Kirliana przedmiotom ze œwiata
Minera³ów, Roœlin, Zwierz¹t i Cz³owieka, od razu mo¿na dostrzec
ró¿nice w ich wygl¹dzie.

£atwo zauwa¿yæ, ¿e aury wokó³ Krzemu i Liœcia s¹ statyczne.
Ogl¹dane zaœ bezpoœrednio na elektrodzie kamery, mo¿na do-
k³adnie zobaczyæ, ¿e powsta³e pole energetyczne nie zmienia w za-
sadzie swojego wygl¹du. Natomiast aura ³ap Kota czy. palców
Cz³owieka jest pe³na ruchu, pulsacji i ci¹g³ych zmian w swej wiel-
koœci. Widaæ po prostu, ¿e te aury „¿yj¹”. Potwierdza to, ¿e cia³o
fizyczne zwierzêcia czy cz³owieka posiada w sobie ow¹ „duszê
¿ywi¹c¹”, któr¹ mo¿na uto¿samiæ z bioenergi¹ czy te¿ z polem
energetycznym..

ŚWIAT ENERGII A MAGIA

Jednak chyba najbardziej interesuj¹cym problemem, gdzie wy-
korzystywano i nadal wykorzystuje siê oddzia³ywania energetycz-
ne to MAGIA. Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, ¿e niezale¿nie od miejsca
na Ziemi i czasu, zawsze istnia³a /i istnieje nadal/ Magia. Zawsze
by³y osoby wtajemniczone, które niezale¿nie od cywilizacji czasu
i odleg³oœci na globie ziemskim zawsze podobnie wykonywa³y
swoje czynnoœci magiczne. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e we
wszystkich kulturach spotyka siê rytua³ z wykorzystaniem „lalek
woskowych”: Zazwyczaj jest to woskowa figurka do której doda-
wano czy to w³osy, czy to paznokcie czy te¿ inne „substancyje”
osoby, któr¹ taka figurka mia³a reprezentowaæ. Tak przygoto-
wan¹ figurkê traktowano jak substytut osoby faktycznie istniej¹-
cej. Nastêpnie odprawiano nad tak¹ figurk¹ „czary”, które obecnie
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mo¿na porównaæ do oddzia³ywañ energetycznych na odleg³oœæ
np. jak w „leczeniu” na odleg³oœæ.(ryc.6). Czêstokroæ dla celów
destrukcyjnych osoby ukrytej za takim substytutem wbijano szpilki
czy te¿ inne ostre przedmioty.

Najciekawsze jest to, ¿e w Pañstwie Œrodka (Chinach) do obec-
nej chwili u¿ywa siê igie³, którymi nak³uwa siê nie lalki ale cia³o
ludzkie. Zabieg taki zwie siê po prostu akupunktur¹.

Jak siê okazuje, takie dzia³ania nie by³y pozbawione pewnego
sensu. Badania naukowe dowiod³y, ¿e po podzieleniu na czêœci
np. kolonii bakterii i unicestwienia jednej z nich, stwierdzano, ¿e
i pozosta³e kolonie bakterii w „dziwny” sposób ginê³y. Takich i po-
dobnych doœwiadczeñ wykonano setki. Wskazuj¹ one jednoznacz-
nie, ¿e istnieje jakiœ przekaz bioinformacyjny pomiêdzy
poszczególnymi czêœciami podzielonej ca³oœci, i dzia³anie na po-
szczególne czêœci te, powoduje podobny skutek i w pozosta³ych
czêœciach. Zjawiska takiego nie odnotowano, je¿eli czêœci nie po-
chodzi³y z tej samej ca³oœci. Pojawia siê pytanie: sk¹d wówczas
wiedziano o mo¿liwoœci oddzia³ywania na odleg³oœæ oraz sk¹d
wiedziano, ¿e oddzia³ywuj¹c na jak¹œ czêœci jednej ca³oœci mo¿na
wywo³aæ okreœlony skutek w pozosta³ej czêœci?

ŚWIAT ENERGII NA HAWAJACH

Pewne œwiat³o na to zagadnienie rzucaj¹ badania Maxa Freedo-
ma Longa, który na pocz¹tku tego wieku bada³ ten problem. Kon-
kretnie badania dotyczy³y pewnej wiedzy tajemnej zwan¹ przez
tubylców Hawajów HUN¥. Na stra¿y tej wiedzy stali Kahuni czyli
stra¿nicy. Long stwierdzi³ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e pewne
oddzia³ywania uwa¿ane za magiczne wywieraj¹ okreœlone skutki
w rzeczywistoœci. Wed³ug tej wiedzy, cz³owiek posiada trzy na-
piêcia energii ¿yciowej. S¹ to: MANA, MANA MANA i MANA
LOA. Operuj¹c odpowiednio tymi energiami, Kahuna móg³ wy-
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wo³aæ takie lub inne skutki w œwiecie rzeczywistym. Wymagana
przy tym by³a odpowiednia koncentracja, wizualizacja, energety-
zacja jak i odpowiednie modlitwy do Wy¿szego „JA” a wiêc to
wszystko co towarzyszy ceremoniom magicznym. Najwa¿niejszym
jednak czynnikiem wywo³uj¹cym te zmiany by³a wspomniana wy-
¿ej Mana.

Energia ta tak¿e by³a podobno wykorzystana podczas ustawia-
nia s³ynnych ze swej wielkoœci olbrzymich kolosów kamiennych
na wyspie o nazwie TE – PITO, TE – HENUA, co oznacza³o
„Pêpek Œwiata”. Jest to Wyspa Wielkanocna. Co ciekawsze, na-
krycia g³ów tych pos¹gów s¹ wyciosane z czerwonego kamienia.
Wed³ug niektórych naukowców nakrycia te maj¹ przedstawiaæ
fryzury ówczesnych mieszkañców tej wyspy. My zaœ jesteœmy ra-
czej sk³onni uznaæ, ¿e to raczej by³o oznak¹ mocy postaci zaklê-
tych w pos¹gi a mo¿e i nawet jakichœ Bogów. Nale¿y te¿
wspomnieæ, ¿e Bóg wyspy „Make – Make” dysponowa³ w³aœnie
energi¹ MANA, która otula³a go, jak podaj¹ tubylcy:. ...”w strój
z bia³ego z bia³ego ob³oku obrze¿onego ró¿nokolorow¹ têcz¹”....
Jak mo¿na z ³atwoœci¹ zauwa¿yæ, twarz Boga Make – Make znaj-
duje siê w aureoli w³aœnie tej energii Mana. Trzeba w tym miej-
scu podkreœliæ, ¿e dla tubylców Oceanii, energia Mana ma
wymiern¹ si³ê, z któr¹ nale¿y siê naprawdê liczyæ. Dla nas ener-
gia ta, to nic innego jak odzwierciedlenie pewnego pola energe-
tycznego.

ŚWIAT ENERGII STAROŻYTNEGO EGIPTU

Podobnie jak w koncepcji Bytu kultur Oceanii, tak samo kon-
cepcja Bytu staro¿ytnego Egiptu, oprócz sfery fizycznej cz³owie-
ka wyró¿nia jeszcze sferê uczuciow¹ oraz sferê intelektualn¹.
Ka¿dej z tych sfer przypisane s¹ pewne energie. Sfer¹ fizyczn¹
rz¹dzi energia „KHAJBIT”, sfer¹ uczuciow¹ energia „IB HATI”
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i sfer¹ intelektualn¹ energia „REN”. Energie te s¹ zwi¹zane z uni-
wersaln¹ energi¹ zwan¹ przez Egipcjan GA – LLAMA.. Nato-
miast noœnikami tych energii s¹ dusze: dusza KA, dusza BA i dusza
AKH.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e na odkrytych malowid³ach mo¿na od-
naleŸæ szereg postaci, które na g³owie lub nad sam¹ g³ow¹ posia-
daj¹ ró¿ne symbole przedstawiaj¹cej S³oneczn¹ barkê TOTA,
a które przywodz¹ na myœl znan¹ ju¿ AUREOLÊ.

ŚWIAT ENERGII W ROZUMIENIU
DAWNYCH UCZONYCH CHIŃSKICH

Wspomniane wy¿ej energie s¹ to¿same z chiñsk¹ koncepcj¹
uniwersalnej energii zwanej energi¹ CHI. Energia ta, wed³ug Nei
Chinga, jednego ze staro¿ytnych chiñskich mêdrców,. ...”jest pod-
staw¹ ka¿dego sposobu ¿ycia, ka¿dych narodzin i wszelkich dzia-
³añ....”. S³owa te, chocia¿ wypowiedziane kilka tysiêcy lat temu,
nic nie utraci³y na swoim znaczeniu, nawet w obecnych czasach.
W³aœnie w Chinach chyba najbardziej poznano wp³yw energii na
funkcjonowanie organizmu ludzkiego i nie tylko.

Wed³ug taoistów w ciele fizycznym cz³owieka istnieje pewne cia³o
subtelne, które jest zale¿ne od energii zgromadzonej w punkcie
TAN TSIEM dolnym. Jest to energia seksualna zwana energi¹
CHING. Za pomoc¹ specjalnych æwiczeñ oddechowych zwanych
„Wiecznym Ko³em Prawa”, energiê t¹ mo¿na pobudziæ, aby mo-
g³a po³¹czyæ siê z bardziej wysublimowanymi energiami – CHI
w splocie s³onecznym i z SCHEN umiejscowionej w g³owie. W ten
sposób praktykuj¹cy mo¿e rozwijaæ siê duchowo a nawet mo¿e
zostaæ wzniesiony do rangi HSIEN, czyli Cz³owieka Nieœmiertel-
nego, znaj¹cego wszystkie tajemnice ca³ego wszechœwiata. Osi¹-
gnie on wtedy pe³ne zjednoczenie z TAO., a wszystkim tym
zawiaduje uniwersalna energia ¿ycia – CHI.
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Energia CHI, w ciele cz³owieka porusza: siê specjalnymi kana-
³ami zwanymi meridianami czyli po³udnikami.

W przypadku jakichkolwiek blokad w przep³ywie tej energii
w którymœ meridianie, organizm ludzki po prostu zaczyna choro-
waæ. Ewentualne udro¿nienie przep³ywu energii w zablokowanym
po³udniku mo¿na uzyskaæ poprzez nak³uwanie okreœlonych punk-
tów akupunkturowych lub ich stymulacjê poprzez presurê czy
moksê. Z tego jasno wynika, ¿e funkcjonowanie organizmu ludz-
kiego zale¿ne jest od w³aœciwego obiegu tej energii w sieci meri-
dianów. To, ¿e taka sieæ faktycznie istnieje potwierdzi³y badania
naukowe przeprowadzone przez koreañskiego profesora Kim
Bong Hana, Polega³y one na wprowadzeniu do meridianu radio-
izotopu po czym wykonano szereg zdjêæ fotograficznych. Na zdjê-
ciach by³y wyraŸnie widoczne tory, po których przemiesza³ siê
wstrzykniêty preparat.

To, jak wa¿na dla chiñczyka jest idea energii ¿yciowej, mog¹
tak¿e wskazywaæ aureole, które umieszczano wokó³ g³ów przed-
stawianych postaci, np. przedstawiaj¹cych demony z³a czy ró¿-
nych bogów.

Tak wiêc i dla cywilizacji chiñskiej tematyka energetyki œwiata
nie by³a obca a nawet wrêcz, bardzo wa¿na, poniewa¿ wi¹za³ siê
ona œciœle ze zdrowiem cz³owieka.

ŚWIAT ENERGII W TYBECIE I INDIACH

W Tybecie i Indiach tak¿e idea uniwersalnej energii ¿ycia nie
by³a obca dla ich mieszkañców. W Indiach tê energiê zwano
PRAN¥ zaœ w Tybecie energi¹ TUMO. Energia ta otacza ca³y
wszechœwiat i jest niezbêdna zarówno do ¿ycia jak i prawid³owe-
go funkcjonowania organizmu ludzkiego. Energia ta w ciele ludz-
kim kr¹¿y specjalnymi kana³ami NADIS (Ida i Pingala) i kana³em
SUSZUMNA. Kana³ suszumna tak¿e ³¹czy siedem oœrodków ener-



16

getycznych zwanych Czakrami lub Czakramami. Centra te s¹
wyobra¿ane w postaci kwiatów lotosu. Najwiêksze nagromadze-
nie tej nie energii znajduje siê w czakrze pierwszej. tj. w czakrze
u podstawy krêgos³upa i jest zwana energi¹ KUNDALINI. Ener-
gia ta u wiêkszoœci ludzi znajduje siê w uœpieniu. Gdy rozbudzi
siê tê energiê, to ona wznosz¹c siê ku górze wspomnianym kana-
³em suszumna, pobudza czakry, dziêki czemu zostaj¹ rozbudzone
takie w³aœciwoœci jak jasnowidzenie, m¹droœæ, mi³oœæ i itp. cechy.

Sam¹ kundalini mo¿na pobudziæ, jak to mówi w swoich dzie-
³ach Swami Muktananda, przez myœl, mowê, dotyk i spojrzenie,
oddzia³uj¹c bezpoœrednio na czakrê pierwsz¹ Muladharê, albo na
czakrê trzeciego oka lub na czakrê serca. Hata Joga proponuje
w tym celu odpowiednie asany. Pobudzona Kundalini wznosz¹c
siê ku górze pobudza do wibracji poszczególne czakry. Gdy zo-
stan¹ one uaktywnione, to, jak pisze w swojej ksiêdze pod tytu-
³em: „Podstawy Mistyki Tybetañskiej” Anagarika Gowinda, to
energia duchowa i energia fizyczna zaczn¹ siê nawzajem siê prze-
nikaæ, co pozwoli na pe³n¹ realizacjê cz³owieka.

Na koniec nale¿y jeszcze wspomnieæ o kolorach poszczegól-
nych czakr. Okazuje siê, ¿e tak czêsto popularyzowane nastêp-
stwo kolorów od czerwonego do niebieskiego jest, w œwietle
starych przekazów, po prostu b³êdne. Naszym zdaniem, najbar-
dziej wiarygodnym Ÿród³em jest Hata Joga Pradapika, wed³ug któ-
rej czakra pierwsza jest koloru z³ocistego, druga – czerwonego,
trzecia – ¿ó³tego, czwarta – bia³ego, pi¹ta – czarnego, szósta –
rubinowego a siódma czyli g³owowa jest koloru bia³o s³oneczne-
go. Tak mówi Hata Joga Pradapika.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o pracy profesora. i lekarza
Raviego Javalgekara, który analizuj¹c temat czakr i energii Kun-
dalini doszed³ do wniosku, ¿e przypisana liczba p³atków lotosu
poszczególnym czakrom dok³adnie odpowiada liczbie odga³êzieñ
wychodz¹cych z poszczególnych splotów nerwowych, z którymi
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koresponduj¹ czakry. Bli¿ej temat ten przedstawiamy w czêœci
trzeciej tej ksi¹¿ki.

Problematykê energetyki cia³a ludzkiego mo¿na tak¿e spotkaæ
zarówno w ikonografii hinduskiej jak i te¿ w tybetañskiej. Tam,
co krok spotyka siê wizerunki ró¿nych postaci, wokó³ których
widniej¹ AUREOLE. Wskazuje to, ¿e nieobca tej kulturze by³a
znajomoœæ budowy energetycznej cz³owieka. Co ciekawsze, au-
reole te wystêpuj¹ w podwójnej postaci. Jedna z aureoli okala ca³e
cia³o przedstawianej osoby, zaœ druga dodatkowo jeszcze g³owê
tej osoby. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e cz³owiek to nie tylko samo
cia³o fizyczne, ale i te¿ cia³o energetyczne. Jest to jakby przedsta-
wienie cia³a fizycznego, duszy i ducha. To dotyczy nie tylko osób
fizycznych, ale dotyczy tak¿e ca³ego panteonu bóstw chocia¿by
wymieniaj¹c Czerwon¹ Kurukullê.

Na pewno, ka¿dy, kto tylko spotka³ siê z ikonografi¹ czy to hin-
dusk¹, czy te¿ tybetañsk¹, zawsze siê zastanawia³, dlaczego przed-
stawione na nich wizerunki postaci maj¹ po kilka a nawet po
kilkanaœcie par r¹k czy nóg. Rêce i nogi s¹ ukazane nieraz w nie-
naturalnych pozycjach. Nas to zawsze tak¿e bardzo intrygowa³o.
Maj¹c jednak na uwadze, i¿ staro¿ytni nic bez celu nie robili, spró-
bowaliœmy dotrzeæ do sedna takiego sposobu prezentowania po-
staci. Okaza³o siê, ¿e wartoœci pr¹du elektrycznego r¹k zmieniaj¹
siê w zale¿noœci od u³o¿enia poszczególnych koñczyn. Naszym
zdaniem w³aœnie to zjawisko by³o g³ównym powodem, ¿e wize-
runki przedstawianych postaci maj¹ tyle r¹k i nóg. Mo¿e w ten
w³aœnie sposób ukazywano wartoœæ energetyczn¹ cia³a ludzkie-
go. Znajduje to potwierdzenie w naszych badaniach nad zagad-
nieniami bioenergoterapii.

Okazuje siê, ¿e je¿eli biorca bêdzie znajdowa³ siê ni¿ej, ni¿ bio-
energoterapeuta, to ten drugi w stosunku do biorcy bêdzie posia-
da³ wiêkszy potencja³ r¹k, a tym samym bêdzie intensywniej
oddzia³ywa³ na pole elektryczne biorcy. Tak wiêc, szereg odpo-
wiedzi na pytania z zakresu energetyki cz³owieka mo¿na w³aœnie
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odnaleŸæ wœród pozosta³ych przekazów po dawnych cywilizacjach.
Trzeba tylko umiejêtnie te przekazy odczytaæ.

ŚWIAT ENERGII JAPOŃCZYKÓW

Japoñczycy w swej ikonografii, podobnie jak Tybetañczycy i hin-
dusi, wokó³ wizerunków postaci umieszczali AUREOLE.

Oznaczaæ to mo¿e, ¿e zagadnienia energetyki cz³owieka dla Ja-
poñczyków by³y tak¿e znane. Znali oni energiê KI /to¿sam¹ z ener-
gi¹ CHI/ i mo¿liwoœci jej wykorzystania, w szczególnoœci
w ró¿nych technikach walki wrêcz. Na pewno ka¿dy z Czytelni-
ków s³ysza³ o Hara Kiri, co oznacza³o zniszczenie centrum ener-
getycznego, które znajduje siê dwa cuny pod pêpkiem3 .W³aœnie
w tym centrum jest zmagazynowana energia ¿ycia KI, któr¹ mo¿-
na œwiadomie kierowaæ. Mo¿na j¹ wykorzystywaæ zarówno dla
dobra cz³owieka jak i na jego szkodê.

Nale¿y stwierdziæ wiêc, ¿e problematyka energii ¿yciowej rów-
nie¿ i dla Japoñczyków by³a znana tak jak by³a ona znana innym
kulturom.

ŚWIAT ENERGII WG LUDÓW AMERYK

Najmniej danych na temat koncepcji energetycznej cia³a ludz-
kiego pochodzi z obu Ameryk jak i z Azji Mniejszej. Pomimo braku
pisemnych przekazów, nie wolno zapominaæ, ¿e na terenach tych
by³a rozpowszechniona MAGIA, która, jak ju¿ wczeœniej opisali-
œmy, oprócz cia³a fizycznego uznawa³a tak¿e jego energetykê.
W sk¹pych danych ikonograficznych odnajdujemy jednak pewne
informacje mówi¹ce o tym, ¿e energetyka cz³owieka by³a miesz-
kañcom tych l¹dów znana. Przyk³adem tego mo¿e byæ Bóga Az-
teków – Quetzakoatla w otoczeniu p³omieni, które mo¿na
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uto¿samiæ z AUREOL¥. Znane te¿ jest przedstawienie Mahome-
ta w AUREOLI z p³omieni.

ŚWIAT ENERGII W EUROPIE ŚREDNIOWIECZNEJ

W³aœciwie do IXX wieku niewiele mówi³o siê czy pisa³o o ener-
getyce cz³owieka. Czarownicy czy czarownice i inni magowie ro-
bili swoje, zaœ Koœció³ mówi³ o duszy cz³owieka, nie precyzuj¹c
jej funkcji w ciele cz³owieka. Podobnie umieszczane AUREOLE
wokó³ postaci by³y tylko podkreœleniem ich œwiêtoœci a nie aspek-
tu energetycznego cz³owieka. Uwa¿amy, ¿e Duch Œwiêty w ro-
zumieniu religii katolickiej to nic innego jak uniwersalna energia
¿ycia.

ŚWIAT ENERGII WIEKU IXX I XX ORAZ XXI

Faktyczne zainteresowanie bioenergetyk¹ cz³owieka w Euro-
pie zaczê³o siê w³aœciwie od Franza Antoniego Mesmera /1734 –
1815/, który stworzy³ metodê leczenia opart¹ na za³o¿eniu ist-
nienia tak zwanego, bli¿ej nieokreœlonego, MAGNETYZMU
ZWIERZÊCEGO, którym dysponuj¹ wszystkie istoty ¿yj¹ce.
Energi¹ t¹ mo¿na by³o oddzia³ywaæ na inne osoby w celach tera-
peutycznych.

Problematyk¹ bioenergetyki, od tego czasu, zajmowali siê rów-
nie¿ i inni badacze. Miêdzy innymi jasnowidz Leadbeater z To-
warzystwa Teozoficznego, który swoje spostrze¿enia na temat
opublikowa³ na ³amach swoich ksi¹¿ek Zamieœci³ te¿ tam spor¹
iloœæ rysunków aury wraz z ich interpretacj¹. On, jako jeden
z pierwszych powi¹za³ wystêpuj¹ce kolory w aurze z emocjami da-
nej osoby. Nie mniej jednak, nale¿y w tym miejscu powiedzieæ
sobie wyraŸnie, ¿e obraz aury, jak¹ widzi jasnowidz jest jego in-
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dywidualn¹ spraw¹, i wygl¹d tej aury nie musi w ogóle pokrywaæ
siê z tym co widzi inny jasnowidz. Dlatego jest tyle ró¿nych opi-
sów aury i b³êdem jest przyjmowanie jakiegoœ konkretnego opi-
su, za coœ, co jest pewne i niezmienne. Podkreœlmy, wygl¹d aury
jest odczuciem wy³¹cznie subiektywnym obserwuj¹cego, i w cale
nie musi byæ on zgodny z opisami przedstawianymi przez innych
jasnowidzów.

Nie mniej wskazuje to na faktyczne istnienie pewnego pola ener-
getycznego wokó³ tego, co istnieje na tym œwiecie. Nale¿y przy
tym pamiêtaæ te¿, ¿e naprawdê mamy do tu czynienia z pewn¹
form¹ energii, której nag³e jej skumulowanie mo¿e nawet dopro-
wadziæ do œmierci. Przyk³adem tego mog¹ byæ, w rozumieniu nie-
których hipotez, tak zwane „SAMOISTNE SPALENIA”4 . Jest
rzecz¹ charakterystyczn¹ w takich przypadkach, ¿e cia³o takiej
osoby zostaje prawie ca³kowicie spalone, natomiast meble i po-
zosta³y sprzêt domowy znajduj¹cy siê w pomieszczeniu, gdzie do-
chodzi do takiego wypadku pozostaje nietkniêty przez ogieñ.

Takich przypadków samospalenia odnotowano na œwiecie kil-
kadziesi¹t. Mo¿e to œwiadczyæ tylko o jednym: energia ¿ycia
w pewnych okolicznoœciach mo¿e odwróciæ siê przeciwko w³a-
snemu cia³u fizycznemu i je po prostu unicestwiæ.5

To mo¿e miêdzy innymi œwiadczyæ, ¿e energia ta ma wymiar
materialny, lecz nie znamy jej istoty.

Poœrednim dowodem na to, ¿e energia ta ma naturê materialn¹
jest te¿ ta oto podobizna z Ca³unu Turyñskiego.

Pomimo, ¿e mamy koniec XX wieku, to nikt, w sposób przeko-
nywuj¹cy nie wyjaœni³, jak ta podobizna powsta³a i kogo ona na-
prawdê przedstawia. Panuje przekonanie, i¿ jest to podobizna
samego Jezusa Chrystusa.

Oprócz przekazów ustnych czy pisemnych na temat aury maj¹-
cej œwiadczyæ o pewnych mocach natury energetycznej, w koñcu
IXX i na pocz¹tku XX wieku rozpoczêto prowadziæ naukowe ba-
dania zmierzaj¹ce do wyjaœnienia tych fenomenów. Jednym
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z pierwszych, który opracowa³ techniczny sposób ogl¹dania aury
by³ doktor W. Kilner. Zaproponowa³ on, aby aurê ogl¹daæ po
uprzedniej stymulacji oczu œwiat³em przechodz¹cym przez roz-
twór dicjaniny.

T¹ metodê stosuje siê do dzisiaj z t¹ ró¿nic¹, ¿e zamiast dicjani-
ny u¿ywa siê innych barwników.

Oprócz Kilnera badaniami nad aur¹ prowadzi³o i nadal prowa-
dzi ca³a rzesza badaczy, którzy t¹ ENERGIÊ okreœlaj¹ w sposób
ró¿ny, chocia¿ to samo badaj¹. I tak:

K. von Reichenbach nazwa³ tê energiê „ODEM”. R. Sheldrake
– „REZONANSEM MORFICZNYM”; H.S. Burr „POLAMI „L”;
G. Lakhowski – „PROMIENIOWAMIEM RADIOELEKTRYCZ-
NYM”; A. Gurwicz – „PROMIENIOWANIAMI MITOGENICZ-
NYMI”; S. V. King – „NEOENERGI¥”; E. Kulin – „QUASI
STA£YM POLEM BIOELEKTRYCZNYM; Dubrow – BIOGRA-
WITACJ¥”; E. Russel – „POLAMI ¯YCIA”; itd. itd.

Funkcjonuj¹ te¿ takie pojêcia jak: „BIOPLAZMA’”, „BIOPO-
LE”, „BIOENERGIA” etc.etc.

Pomimo ró¿nych nazw, wszyscy dochodz¹ do jednego wnio-
sku, ¿e ENERGIA ¯YCIA naprawdê istnieje, ale na poziomie do-
tychczasowej wiedzy nie uda³o siê jej jeszcze poznaæ w sposób
dostateczny. Dosyæ dok³adnie poznano skutki jej oddzia³ywania,
ale nie poznano jej istoty.

Aby przybli¿yæ Czytelnikowi jakie s¹ trudnoœci z sam¹ inter-
pretacj¹ aury przytoczymy niektóre z nich:

R.S. Mishra – „wszystko co stworzy³a Natura posiada aurê a ka¿-
de ¿ywe istnienie ma swoje cia³o astralne. Najbardziej rozwiniête
s¹ u ludzi, a nawet wokó³ naszych cieni i fotografii obserwuje siê
aurê. Aura przejawia siê we wszystkich barwach zaœ podstawo-
wymi s¹ kolory têczy”......

H. Wo³odkowicz uwa¿a, ¿e aura to promieniowanie cia³a cz³o-
wieka. Ma to byæ „Wysiêk” subtelnych cz¹stek materii i energii
o¿ywionej. Twierdzi te¿, ¿e i martwa materia w mniejszym lub
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wiêkszym stopniu promieniuje, Promieniowanie to zaœ zale¿y od
zapasu PRANY, od koncentracji myœli, emocji i stanu zdrowia.

I. Brown twierdzi, ¿e aura ludzka jest niczym innym w swej isto-
cie, jak polem energetycznym „duszy” i dzieli siê na:

– aurê eteryczn¹,
– aurê astraln¹,
– aurê umys³ow¹,
– i aurê duchow¹...
H. Ladorski: w swoim „S³owniczku” podaje, ¿e „AURA” to wi-

dywane przez niektóre szczególnie uzdolnione osoby; œwiec¹ce
otoczenie zauwa¿alne przewa¿nie w ciemnym pomieszczeniu,
a rozleg³oœæ i intensywnoœæ uzale¿niona jest od w³aœciwoœci bio-
energetycznych i psychicznych badanego organizmu. Barwa zaœ
aury zwi¹zana jest z obsorpcj¹ promieniowania kosmicznego i od-
biciem okreœlonej fali.... Barwa ta zmienia siê w zale¿noœci od stanu
emocjonalnego i uczuciowego cz³owieka...A BIOPOLE – towa-
rzyszy zaœ organizmom ¿ywym i jest odpowiednikiem pola pro-
mieniowania, wystêpuj¹cego w materii nieo¿ywionej. Jest ono
modyfikowane przez czynniki œrodowiska zewnêtrznego organi-
zmów.....

„S³ownik Terminów Ró¿d¿karskich” podaje, ¿e aura to nic in-
nego jak bioenergia otaczaj¹ca cz³owieka, subtelniejsza od fal elek-
tromagnetycznych i jest ona psychiczn¹ sk³adow¹ ¿ywego
organizmu. Mo¿na j¹ fotografowaæ za pomoc¹ pr¹du o wysokiej
czêstotliwoœci....

L. Radwanowski – wed³ug niego, aura zwana biopolem cz³o-
wieka jest obszarem emisji cz³owieka w wyniku energetycznych
procesów metabolicznych. Transformacje energetyczne na pozio-
mach subkomórkowych i komórkowych uzewnêtrzniaj¹ siê emisj¹
na zewn¹trz cz³owieka, tworz¹ strefy rozbudzenia, które s¹ wie-
lowarstwowe i zró¿nicowane ze wzglêdu na cechy osobnicze.....

W. Iniuszyn – pola biologiczne s¹ wytworem plazmowych pro-
cesów w biologicznych uk³adach powoduj¹cych wœród nich ul-
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tras³abe œwiecenia, które mog¹ byæ rejestrowane przez wspó³-
czesn¹ aparaturê......

W. Sedlak – bioplazma jest uœrednionym stanem elektrycznym
metabolizmu podlegaj¹cym pulsacji i zmianom dia i paramagne-
tycznym z efektem emisji elektromagnetycznej. Emisja ta okre-
œlana jest jako pole biologiczne czyli inaczej mówi¹c jest to po
prostu biopole......

R. Ulman – aura jest to rodzaj otoczki czy promieniowania wokó³
cz³owieka, które sk³ada siê z kilku warstw:

– warstwy eterycznej,
– warstwy astralnej;
– i warstwy mentalnej...

H. S. Burr i F. S. S. Northrop okreœlaj¹ tê energiê jako pola „L”
( od LIFE = ¿ycie), które posiadaj¹ wszystkie rodzaje form ist-
niej¹cych w przyrodzie. Mog¹ byæ rejestrowane przez aparaturê
lub spostrzegane przez jasnowidzów. Pole to kontroluje i regulu-
je pracê ca³ego organizmu, towarzysz¹c mu od chwili narodzin a¿
do œmierci. Ludzkie pole „L” otacza ca³e cia³o podobnie jak ska-
fander nurka....

Itd. itd.
Jak widaæ z powy¿szego, to istnieje naprawdê du¿a liczba ró¿-

nych definicji, które zawsze jednak dotycz¹ tego samego czyli
ENERGII ¯YCIA.

Pozwala to na sformu³owanie ogólnej definicji tego fenomenu,
a mianowicie, ¿e:

AURA – jest to pewne pole (aktualnie o niezidentyfikowanej
strukturze i pochodzeniu), które otacza wszystko co stworzy³a
NATURA a wiêc wszystko co nale¿y do materii o¿ywionej jak
i nieo¿ywionej,

natomiast
BIOPOLE – jest to tak¿e pole energetyczne (te¿ o nieznanej

strukturze i pochodzeniu), które otacza jedynie organizmy ¿ywe.
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W konkluzji tego mo¿na stwierdziæ, ¿e pojêcie AURY bêdzie
pojêciem szerszym ni¿ pojêcie BIOPOLA i te ostatnie, jako pojê-
cie odnosz¹ce siê tylko do czêœci przyrody tj. przyrody o¿ywionej
bêdzie wchodzi³o w sk³ad pojêcia AURA. !!!

Pomimo, ¿e nie jest jeszcze znana istota tej ENERGII jednak
zosta³y ju¿ opracowane techniczne metody jej wizualizacji – au-
roskopie – jak i s¹ tworzone naukowe podstawy jej badania. Jedn¹
z proponowanych metod badawczych jest w³aœnie FOTOGRA-
FIA KIRLIANOWSKA.
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C Z Ê Œ Æ  II

TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII
W BADANIACH

ELEKTROFOTOGRAFICZNYCH
METODĄ KIRLIANA

WPROWADZENIE

FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA (tak nazwana na czeœæ Sie-
miona Kirliana, odkrywcy i badacza tego efektu) jest techniczn¹
metod¹, która pozwala na uwizualnienie, a nastêpnie na odfoto-
grafowanie na materiale œwiat³oczu³ym tzw. AURY.

Do tego celu wykorzystywany jest generator pr¹du wysokiego
napiêcia i wielkiej czêstotliwoœci. Optimum efektu uzyskuje siê,
gdy napiêcie wynosi powy¿ej 25 tysiêcy woltów /V/ a jego czê-
stotliwoœæ bêdzie przekracza³a ponad 80 kilo – herców (kHz).
Pod wp³ywem takiego pr¹du, wokó³ niemal wszystkich obiektów,
zarówno o¿ywionych jak i martwych, powstaje œwietlista otocz-
ka, któr¹ mo¿na odfotografowaæ na materiale œwiat³oczu³ym.
Otoczka ta, o dziwo, jest niemal identyczna jak AURA, któr¹ spo-
strzegaj¹ jasnowidzowie.

Do obecnej chwili, jak ju¿ wczeœnie wspomniano, sam efekt po-
wstawania tej poœwiaty nie zosta³ do koñca wyjaœniony. Nie mniej,
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efekt ten mo¿na wykorzystaæ do badania ró¿nych fenomenów z za-
kresu psychotroniki a w tym, tak¿e do badania ENERGII ¯YCIA
(lub jak kto woli Subtelnych Pól Energetycznych). Wszelkie próby
wyt³umaczenia tego zjawiska s¹ li tylko hipotezami, a nie udowod-
nionymi teoriami, poniewa¿ badacze, wprowadzali na samym po-
cz¹tku swoich rozwa¿añ pewne uproszczenia np., pomijaj¹c
chemizm warstwy potowo – t³uszczowej skóry cz³owieka jak i dy-
namikê zmian poszczególnych jej sk³adników. Niektórzy badacze,
ca³y efekt Kirliana, próbuj¹ sprowadziæ do „ wilgoci” skóry inni do
manifestacji „duszy”. Niestety, ale z naszych ponad dwudziestolet-
nich doœwiadczeñ z FOTOGRAFI¥ KIRLIANA, wynika, ¿e praw-
da le¿y gdzieœ indziej. Nale¿y wiêc czekaæ a¿ znajdzie siê ktoœ, kto
wyjaœni ten efekt w sposób obiektywny.

Sfotografowana w efekcie Kirliana wspomniana poœwiata po-
siada dwie warstwy, które okalaj¹ fotografowany obiekt. Bezpo-
œrednio obiekt okala poœwiata o barwie ¿ó³tej lub podobnej, a tê
zaœ druga warstwa o barwie od jasno niebieskiej do granatowej.

Wygl¹d aury zbie¿ny jest z tym co widz¹ niektórzy jasnowidzo-
wie. Oczywiœcie, ¿e nie wszyscy tak j¹ tak widz¹.. Niektórzy widz¹
j¹ jakby w „negatywie”. Nic dziwnego, poniewa¿ to wynika z in-
dywidualnych predyspozycji danego jasnowidza.

Naszym zdaniem, które wynika z naszych ponad dwudziesto-
paroletnich badañ nad tym problemem z wykorzystaniem FOTO-
GRAFII KIRLIANOWSKIEJ – wygl¹d AURY, któr¹ spostrzegaj¹
jasnowidzowie, jest zbie¿ny z wygl¹dem AURY, któr¹ fotografu-
je siê Kamer¹ Kirliana. Tak wiêc Kamera Kirliana pozwala na
uwizualnienie pola energetycznego czyli po prostu AURY !!! Trzeba
dodaæ, ¿e tak¹ to¿samoœæ potwierdzaj¹ tak¿e liczne doœwiadcze-
nia, które wskazuj¹, ¿e pod wp³ywem ró¿norakich bodŸców czy
czynników czysto energetycznych, POLE ENERGETYCZNE
czyli AURA ulega zmianie, co zostanie dok³adnie przedstawione
na dalszych stronach tej ksi¹¿ki.
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Jak ju¿ wspomniano, do uwizualnienia tej AURY, s³u¿y specjal-
na Kamera Kirliana. Jest to proste urz¹dzenie elektroniczne, któ-
re wytwarza pr¹d a napiêciu powy¿ej 25 kV i czêstotliwoœci pow.
80 – 100 kHz. Jeden ze schematów przedstawimy w koñcowej
czêœci ksi¹¿ki. Podobn¹ kamer¹ pos³uguj¹ siê autorzy niniejszej
pracy.

Pomimo ponad 20 i paro letniego zajmowania siê fotografi¹ kir-
lianowsk¹, nadal, ka¿demu seansowi fotografowania AURY, to-
warzyszy ten sam dreszczyk emocji, którego doœwiadcza siê jak
podczas odkrywania ukrytych tajemnic naszego œwiata.

Naszym zdaniem, najwiêcej tajemnic kryje jednak œwiat zwi¹-
zany z poznaniem ISTOTY ¯YCIA. S¹dzimy, ¿e poprzez pozna-
nie istoty œwiata energetycznego wokó³ tego wszystkiego co
stworzy³a Matka Natura, bêdzie mo¿na poznaæ ten frapuj¹cy ludz-
koœæ fenomen, jakim jest ¯YCIE.

Niewiele jest osób, które same ogl¹daj¹ aurê cz³owieka, a w³a-
œciwie to, co jego otacza. To, ¿e od wieków cz³owiek wie, ¿e oprócz
cia³a fizycznego, ma jeszcze inne cia³a, zbudowane z bardziej sub-
telnych form energetycznych, nie oznacza, ¿e ka¿dy mo¿e je zo-
baczyæ. Mog¹ to ogl¹daæ jedynie jasnowidzowie.

W obecnych czasach do tego celu s¹ wykorzystywane ró¿nego
rodzaju techniki, które pozwalaj¹ na uwra¿liwienie oczu tak, ¿e
tak¹ AURÊ mo¿na bez trudu ujrzeæ. S¹ te¿ i techniczne urz¹dze-
nia. Na przyk³ad Kamera Kirliana jest takim urz¹dzeniem.

Posiadacze wiêc Kamer Kirliana, bez trudu mog¹ tak¹ AURÊ
sfotografowaæ, ale nigdy z góry nie powiedz¹ jak ta AURA czyli
POLE ENERGETYCZNE bêdzie naprawdê wygl¹daæ. Ka¿da
rzecz czy istota ¿yj¹ca ma swoj¹ w³asn¹ niepowtarzaln¹ AURÊ,
która, jak siê okazuje, mo¿e siê zmieniaæ pod wp³ywem ró¿nych
czynników zarówno zewnêtrznych jak i wewnêtrznych. Pomimo
zmian, charakter tej AURY jednak nie ulegnie zmianie i bêdzie on
zawsze dla danej rzeczy powtarzalny.
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CENTRA ENERGETYCZNE – CZAKRY

Ogl¹daj¹c auroelektrofotografie okolic, gdzie maj¹ znajdowaæ
siê Czakry, powinniœmy zastanowiæ siê nad wielk¹ m¹droœci¹
myœlicieli staro¿ytnego Tybetu czy Indii. Jak by³o to mo¿liwe, ¿e
ju¿ w tamtych czasach dok³adnie wiedziano, ¿e cia³o cz³owieka,
to nie tylko cia³o fizyczne ale i zwi¹zana z nim pewna energia,
która zarazem jest jednym z elementów sk³adaj¹cych siê na Istotê
¯ycia.

Aby czakry zosta³y pobudzone, nale¿y wczeœniej pobudziæ do
¿ycia Energiê KUNDALINI, zgromadzon¹ w czakrze pierwszej
zwanej Muladhar¹. Energiê tê mo¿na pobudziæ przez mantrowa-
nie, dotyk, myœl jak i oddzia³ywanie energiami przedmiotów. Zgod-
nie z przekazami zawartymi w staro¿ytnych ksiêgach zawsze
nale¿y zaczynaæ od czakry pierwszej, chocia¿ na przyk³ad Swami
Muktananda w swej pracy mówi, ¿e Kundalini tak¿e mo¿na obu-
dziæ oddzia³ywuj¹ca na czakrê serca lub czakrê trzeciego oka.
Autorzy jednak sk³aniaj¹ siê do zdania, i¿ obudzenie Kundalini
nale¿y zawsze rozpoczynaæ oddzia³ywuj¹c na czakrê pierwsz¹
i drug¹, na co wskazuj¹ teksty z Hata Joga Pradapika.

Jak wspomniano, mo¿na rozbudziæ Kundalini oddzia³uj¹c na
czakry tzw. promieniowaniem kszta³tów, tj. promieniowaniem,
które wynika z kszta³tu danego przedmiotu a które mo¿na sfoto-
grafowaæ metod¹ Kirliana. Takie promieniowanie emituj¹ tak¿e
radiestezyjne wahad³a specjalistyczne, kamienie szlachetne itd. itd.
Takie rozbudzanie Kundalini powinno siê zawsze przeprowadzaæ
pod okiem osoby naprawdê znaj¹cej t¹ problematykê czyli osobê
wtajemniczon¹.

Stwierdziliœmy te¿, ¿e pole elektryczne poszczególnych czakr
roœnie w miarê posuwania siê do pierwszej czakry ku czakrze siód-
mej. Co prawda, wartoœci te nie s¹ sta³e i siê zmieniaj¹, nawet
w zale¿noœci od pogody, ale generalnie wartoœci te rosn¹ w miarê
posuwania siê ku górze pocz¹wszy od czakry pierwszej – Mula-
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dhary Stwierdziliœmy prawid³owoœæ, ¿e gdy wartoœci pola elek-
trycznego w nastêpnej czakrze by³a mniejsza ni¿ w poprzedniej
to zawsze wi¹za³o siê to z niedomaganiami zdrowotnymi wynika-
j¹cymi ze zmian patologicznych tej okolicy krêgos³upa, która ko-
respondowa³a z t¹ w³aœnie czakr¹. By³oby to zgodnie ze
spostrze¿eniami prof. Raviego Javalgekara z Solapuru (Indie),
który powi¹za³ wszystkie czakry z poszczególnymi splotami ner-
wowymi cia³a ludzkiego. Jak siê okazuje, to iloœæ p³atków lotosu
przypisywana poszczególnym czakrom jest równa liczbie odga³ê-
zieñ wychodz¹cych z tych splotów nerwowych. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e w³aœnie nieprawid³owy przep³yw informacji do mózgu
i z mózgu, który odbywa siê za poœrednictwem rdzenia krêgowe-
go jest przyczyn¹ takich lub innych dolegliwoœci zdrowotnych.

Nie mniej, badania trwaj¹ nadal a wyniki s¹ bardziej ni¿ obiecu-
j¹ce. Potwierdzaj¹ te¿, ¿e wiedza staro¿ytnych by³a oparta na bar-
dzo du¿ej znajomoœci zagadnieñ bioenergetycznych cia³a
ludzkiego.

STYMULACJA CZAKR

Wszystkie przedmioty mo¿na wykorzystaæ do pobudzenia KUN-
DALINI, oddzia³ywuj¹c nimi na poszczególne czakry.

Samo pobudzenie mo¿na dokonaæ poprzez stymulacjê czakr
sposobem statycznym jak i sposobem dynamicznym.

Stymulacja statyczna (bierna) to stymulacja dokonywana po-
przez noszenie w okolicy czakr ró¿nych przedmiotów w tym tali-
zmanów, amuletów, kamieni szlachetnych itp. rzeczy. Przedmioty
te zazwyczaj s¹ zawieszane s¹ na szyi w postaci ró¿nego rodzaju
wisiorków i w zale¿noœci od d³ugoœci zawieszenia mog¹ stymulo-
waæ albo czakrê splotu s³onecznego albo czakrê serca. Ró¿nego
rodzaju paski z takimi przedmiotami mog¹ stymulowaæ czakrê
brzuszn¹ a ró¿nego rodzaje obro¿e bêd¹ stymulowaæ czakrê gar-
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d³a. Tak¿e i czakra „trzeciego oka” mo¿e byæ stymulowana po-
przez umieszczenie na czole przepaski np. z wisiorem w postaci
kamienia szlachetnego.

Natomiast w stymulacji dynamicznej wykorzystuje siê zarówno
„energiê kszta³tu” jak i bioenergiê drugiej osoby. Odpowiednie
oddzia³ywania powoduj¹ pobudzenie czakr a i tym samym popro-
wadzenie, ku górze, Kundalini. Wykorzystuje siê to w CZAKRO-
TERAPII, któr¹ przedstawimy w czêœci trzeciej.

Skutek wspomnianej stymulacji z ³atwoœci¹ mo¿na zaobserwo-
waæ na elektrofotografiach aury.

Zauwa¿yliœmy, ¿e nie zawsze pobudzenie czakr jest korzystne
dla energetyki organizmu danej osoby i dlatego nale¿y zawsze
przed podjêciem takich oddzia³ywañ upewniæ siê, ¿e to nie przy-
niesie szkody dla tej osoby. Musi tu byæ zawsze przestrzegana
znana powszechnie zasada:

PRIMUM NON NOCERE
(pierwsze nie szkodziæ).

CZAKRY A MERIDIANY

Auroelektrofotogramy nie tylko potwierdzaj¹ to, ¿e czakry
mo¿na pobudzaæ przez oddzia³ywania na nie innymi energiami,
ale stanowi¹ te¿ dowód na to, ¿e stymulacja czakr wywo³uje tak¿e
zmiany w MERIDIANACH, znanych chiñskiej medycynie. Dla-
czego ?

Otó¿ jak wiadomo, meridiany czyli po³udniki przep³ywu energii
w ciele ludzkim, swoje pocz¹tki i zakoñczenia maj¹ na koñcach
palców. Fakt ten pos³u¿y³ niemieckiemu badaczowi Peterowi
Mandela do opracowania diagnostyki stanu energetycznego po-
szczególnych meridianów w oparciu o wygl¹d aury wokó³ opusz-
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ków palców r¹k i nóg, sfotografowan¹ metod¹ fotografii kirlia-
nowskiej. Z perspektywy naszych doœwiadczeñ z t¹ metod¹ mo-
¿emy z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e metoda P. Mandela
na ogó³ w praktyce siê sprawdza.

W tym miejscu pragniemy czytelnikowi zwróciæ uwagê na wy-
stêpuj¹ce niekiedy ró¿nice w wygl¹dzie aury rêki lewej i prawej.
Zazwyczaj aury obu r¹k jednej i tej samej osoby s¹ raczej do sie-
bie podobne. Na przedstawionych wy¿ej zdjêciach jest jednak ina-
czej. Okazuje siê, co stwierdziliœmy w naszej praktyce, ¿e s¹ osoby,
które posiadaj¹ wokó³ obu rak ró¿ne aury. Ró¿nice te wynikaj¹,
co potwierdziliœmy wywiadami, albo z jakichœ dawnych urazów
g³owy, albo z istniej¹cych dyskopatiami krêgos³upa, które blokuj¹
prawid³owe przewodnictwo nerwowe jak i prawid³owy przep³yw
energii w tylnym centralnym meridianie. Dyskopatie te te¿ blo-
kuj¹ przep³yw energii poprzez poszczególne czakry. Ustaliliœmy,
¿e przy urazach g³owy, aura wokó³ palców zmienia siê i koreluje
zawsze z t¹ pó³kul¹ mózgu, która dozna³a tego urazu.

Ponadto stwierdziliœmy w naszych doœwiadczeniach, które nad
tym zagadnieniem prowadzimy od kilkunastu lat, ¿e auroelektro-
fotogramy aury wokó³ palców r¹k i stóp nale¿y zawsze wykony-
waæ w dwóch seriach. Pozwoli to na unikniêcie b³êdów
w interpretacji stanu energetycznego poszczególnych meridianów.
Okazuje siê, ¿e takie postêpowanie pozwala na ujawnienie tzw.
„ostrej reakcji na stres” a czego nie mo¿na ustaliæ gdy wykonuje
siê zdjêcia aury tylko w jednej serii.

W œwietle powy¿szego wskazane jest zawsze dla celów diagno-
stycznych wykonywanie elektrofotografii aury w dwóch seriach.
Pozwoli to na pewno na unikniêcie ewentualnych pomy³ek w sa-
mej diagnostyce t¹ metod¹.

Nale¿y jeszcze tylko zaznaczyæ, ¿e s¹ osoby, które w I serii maj¹
aurê dobrze wykszta³con¹ natomiast w II serii aura ta wyraŸnie
zmienia siê na niekorzyœæ. To te¿ wskazuje na znaczn¹ pobudli-
woœæ diagnozowanej osoby.
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Jednak, aby taka diagnoza by³a pe³na i pewna, do naszej prakty-
ki wprowadziliœmy, jako uzupe³nienie, dodatkowo test „Drzewa
owocowego”, jak i test „Kolorów Luschera”. Testy te pozwalaj¹
na szybkie zweryfikowanie danych aurofotograficznych metod¹
Kirliana. Dopiero tak uzupe³nione auroelektrofotogramy stano-
wi¹ dla nas pe³ny materia³ diagnostyczny.

ZAPROPONOWANY PRZEZ P. MANDELA UK£AD D£O-
NI /Z PEWNYMI MODYFIKACJAMI/ ZOSTA£ PRZEZ NAS
PRZYJÊTY JAKO PODSTAWOWY UK£AD DO WSZELKICH
DOŒWIADCZEÑ ZWI¥ZANYCH Z BADANIAMI NAD WP£Y-
WEM RÓ¯NORODNYCH BOD•CÓW NA STAN ENERGE-
TYCZNY ORGANIZMU LUDZKIEGO.

Takie rozwi¹zanie pozwoli³o nam na jednoznaczne stwierdze-
nie, ¿e oddzia³ywanie na centra energetyczne czyli CZAKRY /
Indie/ wywo³uje zmiany w MERIDIANACH sieci akupunkturo-
wej znanej z chiñskiej medycyny. Oznacza to, ¿e te dwa systemy
energetyki cz³owieka s¹ wzajemnie wspó³zale¿ne.

Ta zale¿noœæ jest wykorzystywana w naszych badaniach nad
praktycznym zastosowaniem FOTOGRAFII KIRLIANOWSKIEJ
do œledzenia zmian w tych uk³adach energetycznych pod wp³y-
wem ró¿nych czynników, co mo¿na zarejestrowaæ w postaci au-
roelektrofotogramów bezpoœrednio na œwiat³oczu³ym materiale
fotograficznym.

ŚWIAT ENERGII A RADIESTEZJA

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, czakry mo¿na stymulowaæ wy-
korzystuj¹c ku temu ró¿nego rodzaju przedmioty, z którymi, oczy-
wiœcie, zwi¹zane jest pewne pole energetyczne. W radiestezji to
pole znane jest pod pojêciem „promieniowania kszta³tu”. Ma ono
wynikaæ z samego kszta³tu danego przedmiotu. Promieniowanie
to, w radiestezji wykorzystuje siê nie tylko do stymulacji organi-
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zmu ludzkiego ale i te¿ do korygowania negatywnych skutków
oddzia³ywania promieniowania podziemnych cieków wodnych.
Promieniowanie to zwane jest te¿ „promieniowaniem RW” /od
radiacji wodnej – przyp. autorzy/.

Zabezpieczenia te podzielono na zabezpieczenia „naturalne”
i „sztuczne”.. Do pierwszych zaliczono to wszystko, co jest wy-
tworem przyrody. Do drugich zaœ zaliczono te urz¹dzenia, które
sam skonstruowa³ cz³owiek. Te dwa rodzaje zabezpieczeñ radie-
stezyjnych podzielono na zabezpieczenia typu interferencyjnego,
izoluj¹cego i pozosta³e, Zabezpieczenia typu interferencyjnego to
zabezpieczenia, które swym promieniowaniem znosz¹ skutki ne-
gatywnego oddzia³ywania promieniowania RW. Natomiast zabez-
pieczenia typu izoluj¹cego to zabezpieczenia, które stanowi¹
pewn¹ zaporê dla szkodliwego promieniowania RW.

Jak dot¹d, klasyfikacjê tych zabezpieczeñ przeprowadzano za-
zwyczaj metodami radiestezyjnymi. Okazuje siê, ¿e FOTOGRA-
FIA KIRLIANOWSKA i tu mo¿e znaleŸæ praktyczne zastosowanie.
Dziêki niej, z ³atwoœci¹ mo¿na okreœliæ czy dana rzecz lub przed-
miot mo¿e pe³niæ rolê zabezpieczenia radiestezyjnego.

Okazuje siê, ¿e ka¿dy z przedmiotów posiada w³asn¹ aurê. Na-
szym zdaniem, w œwietle zdjêæ kirlianowskich, zabezpieczenia tego
typu niezupe³nie dzia³aj¹ tak jak to twierdz¹ radiesteci. Wed³ug
nich, takie zabezpieczenia maj¹ swoj¹ energi¹ likwidowaæ ujem-
ne skutki promieniowania RW. My jesteœmy raczej sk³onni twier-
dziæ, ¿e promieniowanie tych przedmiotów stymuluje pole
energetyczne cz³owieka, przez co staje siê on bardziej odporny
na dzia³anie tego promieniowania. Za tak¹ interpretacj¹ przema-
wia te¿ fakt, ¿e wszelka stymulacja bodŸcami podprogowymi or-
ganizmu ludzkiego kumuluje siê, co powoduje uruchomienie jego
si³ obronnych przed skutkami takiego negatywnego promienio-
wania. Wskazywa³by te¿ na to fakt, ¿e NATURA sama, chroni¹c
cz³owieka przed ujemnymi wp³ywami negatywnych promienio-
wañ radiestezyjnych, okry³a w³osami u cz³owieka miejsca szcze-
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gólnie uwra¿liwione jak: g³owê, narz¹dy p³ciowe oraz wêz³y ch³on-
ne pod pachami i w pachwinach. Nie trzeba nikogo przekonywaæ,
¿e miejsca te s¹ bardzo istotne dla podtrzymania gatunku HOMO
SAPIENS.....

„Energi¹ kszta³tu” mo¿na nie tylko wp³ywaæ poprzez korygo-
wanie negatywnych promieniowañ radiestezyjnych, ale i tak¿e
mo¿na, jak ju¿ wczeœniej powiedziano, wp³ywaæ bezpoœrednio na
stan energetyczny organizmu ludzkiego jak to mo¿na uczyniæ sty-
muluj¹c czakry. Mo¿na te¿ t¹ energi¹ oddzia³ywaæ na pewne punk-
ty meridianów akupunkturowych. Do tego mo¿na wykorzystaæ
tak zwane

„bransoletki zdrowia”. S¹ to bransolety wykonane z metalu,
których koñce s¹ zakoñczone kuleczkami. Jak siê okazuje, takie
bransolety maj¹ w³asne pole energetyczne. Okazuje siê, ¿e taka
bransoleta za³o¿ona na przegub rêki, swoj¹ energi¹ oddzia³ywuje
na szereg punktów akupunkturowych a mianowicie:

 – punktu 8 i 9 meridianu P³uc
 – punktu 7 meridianu Osierdzia,
 – punktu 4, 5, 6 i 7 meridianu Serca,
 – punktu 5 i 6 meridianu Jelita Cienkiego,
 – punktu 4 meridianu Potrójnego Ogrzewacza i
 – punktu 5 meridianu Jelita Grubego.
Punkty te w akupunkturze s³u¿¹ do nak³uwania w przypadkach

chorób oczu, s³uchu, skóry, oskrzeli i p³uc, chorób umys³owych,
epilepsji, nerwicy, bezsennoœci, ciœnieniu,

chorób serca, przy obni¿onej odpornoœci i. t. d. /zainteresowa-
nych odsy³amy do fachowej literatury z tego zakresu/.

Warto jeszcze wspomnieæ o tym, ¿e taka bransoletka jest te¿
pewnego rodzaju odbiorcz¹ anten¹ okreœlonego zakresu fal elek-
tromagnetycznych, co tak¿e nie pozostaje bez ¿adnego wp³ywu
na wymienione wy¿ej punktu akupunkturowe.

Punkty te¿ mo¿na stymulowaæ i innymi metodami jak na przy-
k³ad technikami akupresowymi.
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Wymagane jest przy tym, aby te punkty by³y stymulowane jed-
noczeœnie na obu rêkach,

Jak widaæ z tego, na energetykê cz³owieka mo¿na wp³ywaæ nie
tylko poprzez czakry ale i te¿ poprzez oddzia³ywanie energetycz-
ne na punkty sieci meridianów akupunkturowych.

Do tego momentu przedstawiliœmy przyk³ady na to, ¿e wszelkie
przedmioty posiadaj¹ w³asne pole energetyczne, które mo¿na sfo-
tografowaæ KAMER¥ KIRLIANA, i tym polem mo¿na oddzia³y-
waæ na pole energetyczne /AURÊ/ organizmu ludzkiego.

ŚWIAT ENERGII A BIOENERGOTERAPIA

Innym, bardzo ciekawym zagadnieniem, jest wzajemna korela-
cja pól energetycznych dwóch lub wiêcej osób.

Je¿eli zajdzie celowe oddzia³ywanie energetyczne jednej osoby na
drug¹, bêdziemy mieli wtedy do czynienia z tak zwan¹ BIOENER-
GOTERAPI¥. Temat ten w sam sobie jest naprawdê fascynuj¹cy.

Zanim go bli¿ej omówimy, to zapoznajmy siê bli¿ej z d³oñmi
i palcami ludzkimi, poniewa¿ to nimi wykonuje siê bioenergosty-
mulacje innego organizmu.

Rêka ludzka to jeden z fenomenów naszej Matki Natury. Rêce
ma tylko cz³owiek a nikt inny.

D³oñ cz³owieka posiada 14 koœci palców, 5 koœci œródrêcza i 8
koœci nadgarstka, którymi porusza ca³y szereg miêœni. To wszyst-
ko jest ukryte w futerale jakim jest skóra. Rêka jest bardzo wra¿-
liwa na bodŸce takie jak dotyk, ból, gor¹co czy zimno. Skóra
wewnêtrznej strony d³oni posiada szereg linii papilarnych, zgiêæ
i napiêæ. Wspomnieæ nale¿y przy tym, ¿e linie zgiêæ s¹ wykorzy-
stywane do przepowiadania przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³o-
œci przez chiromantów i chirologów. O tym traktuj¹ odpowiednie
tablice i ksiêgi, a które w obecnych czasach s¹ na ogó³ dostêpne
dla chêtnych poznania tej ga³êzi wiedzy.
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W skórze ludzkiej znajduj¹ siê gruczo³y ³ojowo – potowe, które
nawil¿aj¹ skórê, w tym i skórê d³oni z liniami papilarnymi. Linie
papilarne to bardzo drobne listewki ze skóry u³o¿one w ró¿ne
wzory, które zwiêkszaj¹ przyczepnoœæ, co umo¿liwia pewny chwyt
przedmiotów. Ciekawym jest fakt, ¿e gruczo³y potowe zwil¿aj¹
wnêtrze d³oni tylko wtedy, gdy cz³owiek jest w stanie czuwania.
Natomiast, gdy œpi, rêce staj¹ siê suche i nawet, gdy s¹ pod przy-
kryciem nigdy siê nie spoc¹. Inn¹ ciekawostk¹ jest to, ¿e rêce s¹
wspania³ym przekaŸnikiem wszelkich emocji. Cecha ta zosta³a
wykorzystana w tak zwanych poligrafach (inne nazwy: wariogra-
fy czy wykrywacze k³amstwa) czyli urz¹dzeniach do wykrywania
k³amstwa. Podczas badania specjalna aparatura rejestruje wszel-
kie wystêpuj¹ce zmiany w opornoœci skóry podczas odpowiedzi
na pytania w specjalnie opracowanych testach. Pozwala to na okre-
œlenie czy badana osoba mówi prawdê czy po prostu k³amie.

Innym niewyjaœnionym fenomenem rêki jest to, ¿e wewnêtrzna
strona d³oni zawsze jest jaœniejsza ni¿ pozosta³a skóra, nawet po
d³ugotrwa³ym przebywaniu na s³oñcu. Szczególnie to widaæ u ra-
sy czarnej.

Rêce te¿, w odmienny sposób ni¿ ca³e cia³o reaguj¹ na zimno.
Po och³odzeniu nastêpuje zwê¿enie naczyñ, krew odp³ywa, by po
kilkunastu minutach staæ siê czerwon¹ pomimo dalszego oddzia-
³ywania zima. Po tym czasie d³oñ staje siê ciep³a, by po dalszych
piêciu minutach znowu zsinieæ i tak na zmianê, co piêæ minut.
Wydaje siê, ¿e proces ten jest jakby pozosta³oœci¹ po naszych pra-
przodkach z epoki zimna. W³aœnie wtedy rêce by³y naprawdê nie-
zbêdne do prze¿ycia.

Inn¹ w³aœciwoœci¹ d³oni jest sprawa stygmatów to jest tworz¹-
cych siê samorzutnie ran podobnych do ran Jezusowych. Do obec-
nej chwili zjawisko to nie zosta³o do koñca zbadane i wyjaœnione.
Trzeba, dla pe³nego obrazu dodaæ, ¿e na znanych 330 stygmaty-
ków, wiêkszoœæ by³a osobami duchownymi wyznania rzymsko –
katolickiego.
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Musimy tak¿e wspomnieæ o samych palcach r¹k. W³aœciwie cz³o-
wiek bez palców naprawdê niewiele mo¿e zdzia³aæ. Palce s¹ tym
elementem ludzkiej rêki, dziêki którym mo¿e wykonywaæ bardzo
precyzyjne prace. Rêce s¹, jak to ³adnie uj¹³ Kant, „widoczn¹ czê-
œci¹ mózgu”. Dziêki nim mo¿na nawet nie rozumiej¹c obcego jê-
zyka porozumieæ siê z obcokrajowcem. Jak obliczono, œrednio
w ci¹gu ¿ycia, palce zginaj¹ siê i prostuj¹ ponad 25000000 razy.

I w³aœnie te cudowne rêce, spowite w ob³oki energii ¿ycia, ni-
czym cudown¹ porann¹ mgie³k¹ potrafi¹ przynieœæ ulgê w cier-
pieniach innym osobom.

Ogl¹daj¹c aurê tych cudownych d³oni, zauwa¿a siê, ¿e wokó³
paznokci tak¿e widnieje aura. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, czary
by³y tylko wówczas skuteczne, je¿eli u¿ywa³o siê miêdzy innymi
paznokci osoby, której te czary mia³y dotyczyæ. Jak widaæ z po-
wy¿szego, nie by³o to bez zasadne. Paznokcie maj¹ swoje pole
energetyczne i to pole, które jest to¿same z polem energetycz-
nym danej osoby. Lepiej wiêc bêdzie, je¿eli je po obciêciu spali-
my, ni¿by mia³y trafiæ w niepo¿¹dane rêce, tak jak to robi¹ do
obecnej chwili ¯ydzi......

Na zdjêciach kirlianowskich ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e aura wokó³
koñców palców jest bardziej uwidoczniona ni¿ samej œrodkowej czêœci
d³oni, co wskazuje na zwiêkszon¹ emanacjê energetyczn¹.

Natomiast aura sfotografowana kamer¹ Kirliana wokó³ opusz-
ków palców posiada dwie warstwy. Jedna warstwa, która znajdu-
je siê w bezpoœrednim s¹siedztwie palca ma barwê bia³¹, zaœ druga
warstwa, okalaj¹ca warstwê pierwsz¹, jest barwy fioletowo – nie-
bieskiej. Wygl¹d tej aury jest zbie¿ny z opisami aury spostrzega-
nej przez jasnowidzów. Mo¿na z tego wnioskowaæ, ¿e metoda
fotografii kirlianowskiej, pozwala na odfotografowanie, co praw-
da w pewnym zmniejszeniu, to, co mog¹ widzieæ jasnowidzowie.

Tak¿e na podstawie wykonanych auroelektrofotografii mo¿na
stwierdziæ, ¿e aura ta nie jest zwi¹zana ani z liniami papilarnymi
ani te¿ z bruzdami miêdzy papilarnymi.
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Czym zatem jest aura tego faktycznie nie wiadomo i trzeba spo-
kojnie poczekaæ na dalsze wyniki badañ nad tym zagadnieniem.

Takie badania s¹ prowadzone miêdzy innymi w Miêdzynarodo-
wym Stowarzyszeniu Badaczy Efektu Kirliana w USA.

Ogl¹daj¹c aurê wokó³ bocznej krawêdzi palca pi¹tego rêki mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e najwiêksza aura jest przy samym koniuszku palca,
co wskazuje, ¿e koniec palca posiada najwiêkszy potencja³ ener-
getyczny. Zreszt¹, wszystkie palce na swoich koñcach posiadaj¹
najwiêksz¹ kumulacjê energetyczn¹. Ta w³aœciwoœæ wykorzysty-
wana jest podczas oddzia³ywañ bioenergoterapeutycznych

Jak ¿ycie ¿yciem, tak nie ma dwóch osób o takiej samej aurze.
Mog¹ byæ do siebie podobne, ale nigdy takie same. S¹ osoby, któ-
rych aura sfotografuje siê w ca³oœci, bez ¿adnych luk w jej ci¹g³o-
œci i s¹ osoby, których aura ma takie luki. Jest jakby porozrywana.

Wyniki badañ nad aur¹ uwizualnion¹ w efekcie Kirliana /pro-
wadzonych tak¿e i w Polsce – J. Domañski i inni/ wskazuj¹, ¿e
gdy aura jest w ca³oœci odfotografowana to jest w kolorze niebie-
sko – fioletowym. Natomiast, gdy w sfotografowanej aurze poja-
wiaj¹ siê luki to znaczy, ¿e oprócz barwy niebiesko – fioletowej /
czêœæ aury sfotografowanej/ w aurze znajduje siê barwa z zakre-
su nadfioletu. W rzeczywistoœci, aura nie posiada ¿adnych luk czy
braków, lecz z uwagi na stosowany materia³ œwiat³oczu³y aura tak
a nie inaczej siê sfotografuje. Je¿eli bylibyœmy w posiadaniu ma-
teria³u fotograficznego czu³ego na promieniowanie nadfioletowe
to wtedy aura by³aby sfotografowana w ca³oœci.

Potwierdzeniem tego faktu jest aura, która na fotografii posia-
da luki w swej ci¹g³oœci, ugina aurê, która takich luk nie posiada.
Oznaczaæ to tylko mo¿e jedno – promieniowanie o krótszej d³u-
goœci fali, ugina promieniowanie aury o d³u¿szej fali., czyli aura
o barwie niebiesko – fioletowej jest uginana przez aurê z promie-
niowaniem nadfioletowym.

Efekt ten, jak stwierdziliœmy w naszej ponad dwudziestoletniej
praktyce, zawsze towarzyszy podczas celowego oddzia³ywania
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energetycznego jednej osoby na drug¹, czyli w czasie oddzia³y-
wania bioenergoterapeutycznego.

Klasyczna bioenergoterapia wyró¿nia w zasadzie trzy techniki
oddzia³ywañ energetycznych. S¹ to:

– aplikacje,
– impozycje,
– passy czyli g³aski.
Mo¿na wyró¿niæ i czwart¹, która jest kombinacja powy¿szych

trzech.
Aplikacje to nic innego jak oddzia³ywanie energetyczne na okre-

œlone strefy cia³a ludzkiego poprzez bezpoœrednie nak³adanie d³oni
lub palców na te strefy.

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e nawet je¿eli palec by³ skaleczony
i w czasie wykonywania zdjêcia aury by³ zabanda¿owany to i tak
jego aura siê sfotografuje. Po prostu, banda¿ w ogóle nie stanowi
¿adnej przeszkody dla oddzia³ywania bioenergostymulacyjnego.
To uzasadnia g³oszon¹ przez bioenergoterapeutów tezê, ¿e bio-
energia mo¿e przenikaæ przez bieliznê czy ubranie. W naszych
doœwiadczeniach stwierdziliœmy, ¿e ubrania z tkanin naturalnych
/len, bawe³na..../ pozwalaj¹ na jakby dok³adniejsze odfotografo-
wanie aury, ni¿ tkaniny z tworzyw sztucznych. Te ostatnie daj¹
obraz aury ma³o dok³adny i ma³o wyrazisty.

Impozycje, to oddzia³ywanie bioenergi¹ tak¿e na okreœlone strefy
cia³a ludzkiego, lecz z pewnej od niego odleg³oœci / od 1 do 3 – 5 cm.

Passy czyli g³aski to poci¹gniêcia wzd³u¿ne lub poprzeczne d³o-
ni¹ lub palcami po i nad cia³em cz³owieka. Passy mog¹ byæ bez-
poœrednie to znaczy wykonane bezpoœrednio po ciele cz³owieka
jak i poœrednie, wykonane z pewnej od niego odleg³oœci.

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, podczas stymulacji bioenergotera-
peutycznej, w aurze wystêpuj¹ zmiany w emisji fal z d³u¿szych na
krótsze, na co wskazuj¹ badania z u¿yciem spektrofotometrów.

To te¿ mo¿na, jak ju¿ wczeœniej powiedziano, stwierdziæ wyko-
nuj¹c fotografie kirlianowskie.
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Obiegowo jednak przyjê³o siê, ¿e gdy aura sfotografuje siê w nie-
wielkim stopniu to stwierdza siê, ¿e jest ona „mniejsza”. Faktycz-
nie to ona nie jest „mniejsza”, lecz, ¿e jej zakres promieniowania
nie jest rejestrowany na zastosowanym materiale œwiat³oczu³ym.
Dla uproszczenia interpretacyjnego przyjêto, ¿e aura mo¿e byæ
„du¿a”, „pe³na”,„bez braków”, lub te¿ mo¿e byæ „ma³a”, „ z ubyt-
kami”, „szcz¹tkowa” i. t. d.

Maj¹c na uwadze spektrum promieniowania aury, mo¿na bez
trudu okreœliæ jej kszta³towanie siê przed, w czasie i po bioener-
gostymulacji. Stwierdzono generalnie, ¿e aura zawsze po oddzia-
³ywaniu staje siê „wiêksza” ni¿ przed takim oddzia³ywaniem.

To, ¿e faktycznie mamy tu do czynienia z materialn¹ form¹ ener-
gii nie tylko œwiadcz¹ auroelektrofotogramy, ale i te¿ wyniki ba-
dañ laboratoryjnych prowadzonych w renomowanych oœrodkach
naukowych takich potêg jak Rosja czy USA.

Tak¿e i w innych pañstwach prowadzi siê takie badania. Po-
dobne badania, co prawda na o wiele mniejsz¹ skalê prowadzi
siê w Polsce.

Takie badania s¹ te¿ prowadzone w naszym Laboratorium Bio-
troniki i Elektrofotografii Kieleckiego Studium Radiestezji i Bio-
energoterapii w Kielcach. Bli¿sze dane z naszych, i nie tylko, badañ
s¹ przedstawione w Suplemencie pt. ”W poszukiwaniu bioener-
gii” na koñcu ksi¹¿ki.

W badaniach tych stwierdzono ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e
podczas celowego oddzia³ywania bioenergi¹ na ró¿nego rodzaju
uk³ady pomiarowe, energia ta zawsze wywo³uje mniej lub bar-
dziej trwa³e zmiany w uk³adach doœwiadczalnych.

I tak na przyk³ad, pod wp³ywem bioenergii sole sodu czy miedzi
inaczej siê krystalizuj¹. /chlorek miedzi zmienia podczas krysta-
lizacji sw¹ barwê z zielonej na niebiesk¹ !/. Zmienia siê pH cie-
czy, zmienia siê te¿ ró¿nica potencja³u miêdzy obiema d³oñmi,
Tak¿e ulega zmianie rezystancja skóry. Temperatura r¹k u bio-
energoterapeutów wzrasta zaœ u biorców mo¿e tak¿e wzrastaæ
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jak i obni¿aæ siê. Ulega te¿ zmniejszeniu napiêcie powierzchnio-
we cieczy. Stwierdzono zmniejszenie przepuszczalnoœci œwiat³a
poprzez d³oñ podczas stymulacji bioenergetycznej. Zwiêksza siê
iloœæ rozpuszczonych jonów. Itd., itd. Stwierdziliœmy te¿, ¿e bio-
energia przyspiesza kie³kowanie nasion fasoli. Okazuje siê, ¿e
próbki nasion /pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³/ poddanych ta-
kiemu oddzia³ywaniu bioenergii / w ró¿nym czasie i w ró¿nych
miejscowoœciach polski/ œrednio, o oko³o 1,5 doby wczeœniej skie³-
kowa³o w stosunku do nasion próbek kontrolnych, a sam rozwój
kie³ków by³ bardziej dynamiczny ni¿ kie³ków nasion kontrolnych.
Tak wiêc, energia ta mo¿e wywo³aæ rzeczywiste zmiany w uk³a-
dach doœwiadczalnych.

Takie same zmiany mo¿na wiêc wywo³aæ, dzia³aj¹c bioenergi¹,
w organizmie ludzkim czy te¿ zwierzêcym. Badaliœmy te¿, jak
zmienia siê pole energetycznego /aury/ u dzieci chorych na po-
ra¿enie mózgowe. Dzieci takie ¿yj¹ w zasadzie we w³asnym œwie-
cie i trudno jest je zrozumieæ osobie postronnej. Dzieciom tym
wykonano najpierw fotografie aury przed zabiegiem bioenergo-
terapeutycznym a nastêpnie powtórnie, po oddzia³ywaniu bioener-
getycznym. Stwierdziliœmy, ¿e aura wokó³ palców u tych dzieci
„wype³ni³a siê” i siê bardziej „wyrówna³a”, co oznacza, ¿e jej za-
kres promieniowania znalaz³ siê w zakresie barwy niebiesko – fio-
letowej, a która w tym kolorze w ca³oœci sfotografowa³a siê na
u¿ytym materiale œwiat³oczu³ym.

W tym miejscu nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e w³aœnie taka aura œwiad-
czy o dobrym stanie si³ witalnych danej osoby pomimo jej choro-
by. Barwa takiej aury jest te¿ zbie¿na z pogl¹dami L. Chaumerego
i A. de Belizala – znakomitych francuskich radiestetów, którzy
stwierdzili, ¿e „kolor radiestezyjny” o barwie niebieskiej czy nie-
biesko – fioletowej jest oznak¹ dobrej witalnoœci. /kolorem ra-
diestezyjnym w rozumieniu wspomnianych radiestetów jest
promieniowanie magnetyczne Ziemi, którego wartoœci k¹towe s¹
wyra¿one za pomoc¹ nazw kolorów – przyp. Autorów/.
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Taka zmiana aury u tych dzieci œwiadczy, ¿e zabieg bioenergo-
stymulacji by³ udany. Nie wiadomo tylko, jak d³ugo utrzymywa³a
siê ta zmiana w polu energetycznym.

Zabieg ten równolegle kontrolowano przez pomiar ciep³oty cia³a
tych dzieci przed zabiegiem oraz po zabiegu. Okaza³o siê, ¿e wy-
st¹pi³y ró¿nice w ciep³ocie ich cia³. Ró¿nice te mo¿na okreœliæ jako
istotne.

Tak¹ kontrolê tak¿e stosowano w stosunku do osób doros³ych
cierpi¹cych na ró¿ne schorzenia. Stwierdziliœmy, ¿e osoby bar-
dziej wra¿liwe reagowa³y na taki zabieg wiêksz¹ ró¿nic¹ tempe-
ratury cia³a ni¿ osoby mniej pobudliwe. Stwierdziliœmy te¿, ¿e gdy
zabieg by³ markowany, takich ró¿nic nie zarejestrowano. Auto-
rzy doszli do wniosku, ¿e takim konkretnym i namacalnym do-
wodem oddzia³ywania bioenergetycznego jest pomiar ciep³oty cia³a
pacjenta przed i po zabiegu. Gdy zabieg by³ przeprowadzony pra-
wod³owo, to zawsze rejestruje siê zmiany w ciep³ocie cia³a, a ró¿-
nice te dochodz¹ce nieraz do 20C.

Ju¿ tylko z tych kilku spostrze¿eñ, mo¿na wnioskowaæ, ¿e se-
ans bioenergoterapeutyczny wymaga od samego bioenergotera-
peuty silnego zaanga¿owania siê w przeprowadzany zabieg.

Tak¿e powinien on znaæ swoje predyspozycje biopsychotronicz-
ne, które pozwol¹ mu na optymalne oddzia³ywanie w³asn¹ bio-
energi¹, a ponadto powinien posiadaæ podstawow¹ o ile nie
ogromn¹ wiedzê z zakresu fizjologii i psychologii cz³owieka.

W swoich badaniach stwierdziliœmy, ¿e najskuteczniejsze s¹ za-
biegi bioenergostymulacyjne wtedy, gdy aury bioenergoterapeu-
ty i bioenergobiorcy s¹ do siebie podobne.

Je¿eli aury tych osób, w swym wygl¹dzie, bêd¹ siê od siebie
znacznie ró¿ni³y to w czasie takiego zabiegu, u bioenergobiorcy
mog¹ wyst¹piæ niepo¿¹dane objawy takie jak: omdlenia, drgawki,
niekontrolowane konwulsyjne odruchy, napady histerii i inne.

Niestety, ale takie zjawiska siê spotyka i zazwyczaj bioenergo-
terapeuci k³ad¹ je na karb „si³y’ swojej w³asnej bioenergii. Takie
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t³umaczenie jest nie do przyjêcia w œwietle naszych badañ nad tym
zagadnieniem. Zawsze nale¿y pamiêtaæ o zasadzie PRIMUM NON
NOCERE, a przestrzeganie tej zasady mo¿e zapewniæ upowszech-
nienie Fotografii Kirlianowskiej.

Powy¿sze niezbicie œwiadczy, ¿e pole energetyczne /aura/ jed-
nej osoby mo¿e byæ stymulowana polem energetycznym /aur¹ /
drugiej osoby. Jednak, aby stymulacja by³a w pe³ni efektywna, to
musz¹ byæ spe³nione pewne warunki jak

– musi wyst¹piæ pewna zgodnoœæ w wygl¹dzie aury bioenergo-
dawcy jak i bioenergobiorcy,

– u bioenergodawcy musi zaistnieæ wola oddzia³ywania bioener-
getycznego co wi¹¿e siê ze spe³nieniem pewnych warunków na-
tury mentalno – wizualizacyjnych,

– bioenergobiorca powinien wyraziæ zgodê na taki zabieg.
Spe³nienie tych warunków mo¿e dopiero zagwarantowaæ uda-

ny zabieg bioenergoterapeutyczny
Wspomniano, ¿e bioenergobiorcy zazwyczaj reaguj¹ emocjo-

nalnie na seans bioenergoterapeutyczny, a wiadomo jest, ¿e po-
zytywne emocje maj¹ znaczny wp³yw miêdzy innymi na system
odpornoœciowy cz³owieka, co w koñcowym efekcie przynosi po-
prawê zdrowia. To dok³adnie widaæ na auroelektrofotogramach.

AURA A EMOCJE

Okazuje siê, ¿e nie tylko seanse bioenergoterapeutyczne wp³ywaj¹
na stan emocjonalny cz³owieka, ale te¿ i inne czynniki., co mo¿na
stwierdziæ fotografuj¹c aurê wokó³ palców metod¹ Kirliana.

Zazwyczaj zarówno czynniki negatywne pozytywne powoduj¹
zmniejszenie siê aury w stosunku do aury bez emocji. Nawet my-
œlenie o nieprzyjemnych sytuacjach powoduje zmniejszenie siê aury
i jej „porozrywanie”. Zauwa¿ono, ¿e negatywne emocje powo-
duj¹ d³u¿sze utrzymywanie siê niekorzystnych zmian w systemie



46

energetycznym cz³owieka (aurze) ni¿ emocje pozytywne. Z tego
wynika, ¿e bardzo szybko bioenergetyka organizmu oswaja siê
z czymœ co dana osoba uwa¿a dla siebie za dobro.

WeŸmy dla przyk³adu poca³unek dwóch osób. Mo¿na z ³atwo-
œci¹ zauwa¿yæ istotn¹ zmianê w wygl¹dzie aury obu takich osób,
co mo¿e œwiadczyæ tylko o du¿ym zaanga¿owaniu siê emocjonal-
nym tych osób. Obraz energetyczny ich organizmów wskazuje na
silne pobudzenie emocjonalne. Po poca³unku, co minuta, wyko-
nano nastêpne auroelektrofotogramy. Po trzech minutach wygl¹d
aury wokó³ palców wyraŸnie siê zmieni³.

Aura sfotografowa³a siê w wiêkszym stopniu w stosunku do
wielkoœci nawet sprzed wspólnego poca³unku.. Wskazywa³oby to,
¿e osoby, które s¹ zaanga¿owane uczuciowo s¹ bardzo wra¿liwe
na wzajemne kontakty i gesty wyró¿niaj¹ce te uczucia.

Te dwa przyk³ady wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e na pole energetyczne
organizmu nie tylko oddzia³ywaj¹ bodŸce zewnêtrzne, ale i tak¿e
emocje. Z tego wynika, ¿e cz³owiek powinien jednak unikaæ ne-
gatywnych emocji, które ³atwo wzbudziæ, a które utrzymuj¹ siê
przez d³u¿szy czas. W rezultacie mo¿e to staæ siê przyczyn¹ cho-
rób psychosomatycznych. Natomiast pozytywne emocje jest ra-
czej trudno w sobie wzbudziæ i ich oddzia³ywanie bêdzie o wiele
krótsze ni¿ emocji negatywnych.

To mo¿e miêdzy innymi wskazywaæ, na sposób oddzia³ywania
bioenergoterapeutycznego. Je¿eli bioenergoterapeuta zamierza
dzia³aæ na „chorobê” to powinien wywo³ywaæ w sobie negatywne
emocje je¿eli zaœ zamierza „uzdrawiaæ” jakiœ organ to powinien
wzbudzaæ w sobie pozytywne emocje.

AURA A ZMYSŁY CZŁOWIEKA

Okazuje siê, ¿e opisane wy¿ej oddzia³ywania na stan energe-
tyczny organizmu nie wyczerpuj¹ jeszcze w ca³oœci tej problema-
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tyki. Bardzo ciekawe s¹ wyniki reakcji energetyki cia³a cz³owieka
na stymulacjê s³uchu, wêchu i wzroku. Zmys³ s³uchu jest wyko-
rzystywany w muzykoterapii, zmys³ wêchu w aromatoterapii
a zmys³ wzroku w artterapii.

Zgodnie z ogólnie przyjêtymi zasadami, ka¿dy rodzaj muzyki,
aromatu czy dzie³a sztuki powinien byæ indywidualnie dobrany
dla osoby poddawanej takiej kuracji.

Jak reaguje stan energetyczny organizmu pod wp³ywem wymie-
nionych metod terapeutycznych mo¿na okreœliæ za pomoc¹ foto-
grafii kirlianowskiej.

SŁUCH

Muzykoterapia stosowana jest zazwyczaj w chorobach nerwo-
wych i psychicznych a tak¿e i niektórych innych np. zwi¹zanych
z trawieniem.

Stwierdzono na przyk³ad, ¿e „Koncert Brandenburski” nr 5 J.
S. Bacha; „I Koncert fortepianowy” i „Walc a – moll” – F. Cho-
pina; II czêœæ „VIII Symfonii – Schuberta czy II czêœæ „40 Symfo-
nii” – Mozarta – maj¹ wybitnie uspakajaj¹cy wp³yw na pacjentów
poddawanych takiej terapii. Natomiast utwory takie jak:„Bolero”
– Ravela; „Œpiew wiosny” Mendelssohna; „Walc kwiatów” – Czaj-
kowskiego czy te¿ „Intermezzo b – moll” – Brahmsa maj¹ dzia³a-
nie pobudzaj¹ce i podniecaj¹ce. Nale¿y jednak przy tym pamiêtaæ,
¿e nadmiar muzyki mo¿e prowadziæ do jej przedawkowania i za-
miast oddzia³ywania leczniczego uzyska siê wrêcz coœ przeciw-
nego – dolegliwoœci mog¹ siê pog³êbiæ. W zasadzie stosuje dziennie
3 seanse nie d³u¿sze ni¿ 20 minut ka¿dy. W tym czasie, wymaga-
na jest od pacjenta maksymalna koncentracja nad odtwarzanym
nagraniem.

Oprócz, klasycznej muzykoterapii, dostêpna jest znaczna iloœæ
nagrañ maj¹cych oddzia³ywaæ dŸwiêkiem na przyk³ad na czakry
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czyli wspomniane wczeœniej centra energetyczne, maj¹ wprowa-
dzaæ s³uchaj¹cego w rytm „alfa” czy te¿ wywo³ywaæ synchroniza-
cjê obu pó³kul mózgowych. Itd. itd.

Jak siê okazuje muzyka mo¿e wywo³aæ okreœlone zmiany w ener-
getyce cz³owieka, co mo¿na zarejestrowaæ za pomoc¹ kamery
Kirliana.

Je¿eli osobie, której aura jest wyrównana, równomierna, bez
znacz¹cych luk w jej sfotografowanym spektrum, co charaktery-
zuje zazwyczaj osoby zrównowa¿one i bez zaburzeñ ze strony
systemu nerwowego, naka¿e siê wys³uchania wybranego na chy-
bi³ trafi³ nagrania to po wys³uchaniu nakazanego nagrania /15
minut/ to z ³atwoœci¹ bêdzie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w sfotografo-
wanej aurze pojawi¹ siê luki. Bêdzie to wskazywaæ jednoznacz-
nie, ¿e ten seans muzyczny nie by³ korzystny dla systemu
energetycznego tej osoby.

Je¿eli osoba sama wybierze utwór, który w danej chwili jej siê po-
doba, to aura wyraŸnie siê powiêkszy co wskazywaæ bêdzie, ¿e na-
granie to pozytywnie zastymulowa³o system energetyczny tej osoby.

Nale¿y jeszcze tylko nadmieniæ, ¿e jest pewna liczba osób /co
prawda niewielki to procent ale zawsze/, których system energe-
tyczny nie wykazuje ¿adnych zmian na ten rodzaj bodŸca.

WĘCH

Innym zmys³em, jakim cz³owiek codziennie i nie zale¿nie od
swojej woli siê pos³uguje to zmys³ wêchu. Zmys³ ten mo¿na wy-
korzystaæ w tak zwanej AROMATOTERAPII. Jest to metoda lecz-
nicza, gdzie wykorzystuje siê konkretne zapachy, które mog¹
ró¿nie oddzia³ywaæ na organizm ludzki. Mog¹ pobudzaæ, uspo-
kajaæ, dawaæ zadowolenie itd. itd. To wszystko jest mo¿liwie dziêki
organowi wêchu, jakim jest nos.
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Nos ludzki spe³nia wielorakie funkcje. S³u¿y on, bowiem nie
tylko do rozró¿niania zapachów, ale tak¿e jest rezonatorem g³osu
ludzkiego /³atwo to sprawdziæ zatykaj¹c nos a mowa stanie siê
mniej wyraŸna/, tarcz¹ chroni¹c¹ oczy, przed wod¹ i kurzem oraz
innymi zanieczyszczeniami znajduj¹cymi siê w powietrzu. Ponadto
ogrzewa i nawil¿a wdychane powietrze do p³uc, które pod tym
wzglêdem s¹ bardzo czu³e.

Samo odczuwanie zapachów jest mo¿liwe dziêki dwóm, nie-
wielkim obszarom znajduj¹cym siê w jamie nosowej. Powierzch-
nie te, to oko³o 5 000 000 komórek ¿ó³tych /dla porównania –
pies ich ma oko³o 222 milionów/, które pozwalaj¹ wyczuæ sub-
stancje zapachowe nawet rozrzedzone w stosunku 1 czêœæ na kil-
kaset czêœci powietrza.

Pozwala to nawet na okreœlenie zapachu œladów stóp pozosta-
wionych przez cz³owieka, co jeszcze i teraz potrafi¹ uczyniæ Abo-
rygeni. Natomiast cz³owiek cywilizowany mo¿e to zrobiæ jedynie
w warunkach laboratoryjnych i to nie wszyscy.

W³aœnie poprzez te dwa niewielkie obszary wêchowe w nosie,
mo¿na tak¿e wp³ywaæ na stan energetyczny organizmu ludzkiego
poprzez w¹chanie okreœlonych substancji zapachowych, którymi
nasycone jest pomieszczenie.

Nasze, w³asne, badania dotyczy³y okreœlenia wp³ywu wybrane-
go zapachu na stan energetyczny cz³owieka.

Nasze badania z wykorzystaniem fotografii kirlianowskiej jed-
noznacznie wskazuj¹, ¿e przy wyborze zapachu nale¿a³oby kiero-
waæ siê nie tym, co o danym zapachu pisz¹ producenci, ale w³asn¹
aktualn¹ w danej chwili potrzeb¹.

Okazuje siê, ¿e lubiany zapach nie zawsze korzystnie wp³ywa
na stan energetyczny organizmu, ale gdy zaistnieje potrzeba tego
zapachu to na pewno dodatnio on wp³ynie na jego stan.

To samo odnosi siê do zapachów perfum i innych kosmetyków
tak chêtnie u¿ywanych przez panie.
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Na koniec nale¿y jeszcze wspomnieæ o zapachu POTU cz³o-
wieka. Jak wiadomo pot zmienia swój zapach pod wp³ywem ró¿-
nych emocji a najwiêksze zmiany niesie poczucie niepokoju jak
i poczucie zagro¿enia.

Uczeni angielscy w pocie cz³owieka wyodrêbnili a¿ 12 substan-
cji steroidowych powstaj¹cych w wyniku dzia³alnoœci bakterii oraz
zwi¹zek, któremu nadano nazwê OSMON – 1. Zwi¹zek OSMON
– 1 – posiada dzia³anie uspokajaj¹ce. Okazuje siê, ¿e wystarczy
wdychaæ zapach potu (np. g¹bkê nasycon¹ potem) by uzyskaæ
poczucie spokoju i pewnego bezpieczeñstwa.

WZROK

Poza muzykoterapi¹ i aromatoterapi¹ jest jeszcze inna metoda
terapeutyczna. Jest ni¹ tak zwana ARTTERAPIA. Jest to nic inne-
go oddzia³ywanie dzie³ sztuki na pacjenta zmierzaj¹ce do wywo-
³ania takich lub innych emocji. Ma ona zastosowanie szczególnie
w chorobach powsta³ych na tle nerwowym.

Od kilkunastu lat w Polsce tworzone s¹ obrazy, które oprócz
swej treœci maj¹ emanowaæ pewnego rodzaju energi¹. Energia ta
ma stymulowaæ pole energetyczne cz³owieka celem pobudzenia
jego si³ witalnych. Jak zwykle s¹ entuzjaœci tego rodzaju sztuki
jak i sceptycy, którzy to neguj¹.

W Laboratorium naszego Kieleckiego Studium Radiestezji i Bio-
energoterapii postanowiliœmy zaj¹æ siê wyjaœnieniem tego zjawi-
ska. Do tego celu tak¿e wykorzystaliœmy fotografiê kirlianowsk¹.

Okazuje siê, ¿e obrazy takie, w szczególnoœci olejne, oprócz swej
widocznej treœci, nios¹ jeszcze inne element, który pozostaje poza
sfer¹ œwiadomoœci. Element ten dzia³a na podœwiadomoœæ i nie
jest w ogóle œwiadomie postrzegany. Tym elementem jest naszym
zdaniem, faktura obrazu i nieraz to ona w³aœnie jest tym czynni-
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kiem, który bardziej oddzia³uje na patrz¹cego ni¿ sama widoczna
treœæ obrazu.

Mo¿na to przyrównaæ do oddzia³ywania, znanego z radiestezji,
„promieniowania kszta³tu:.

.A oto przyk³ad. Jeden z obrazów energetycznych w rzeczywi-
stoœci obraz by³ w kolorze, który mo¿na z ca³ym spokojem na-
zwaæ, „wœciekle” ró¿owym i wyra¿enie to by³oby jeszcze zbyt
³agodnym okreœleniem tego koloru. Obraz ten z daleka ju¿ rzuca³
siê w oczy i pomimo odpychaj¹cej kolorystyki zawsze by³ obiek-
tem zainteresowania., ale nikt z ogl¹daj¹cych nie potrafi³ powie-
dzieæ dlaczego temu obrazowi siê przygl¹daj¹, Stwierdzali tylko,
¿e w tym obrazie jest „coœ” co ich intryguje.

Po wykonaniu zdjêæ kirlianowskich i ich pokazaniu ogl¹daj¹-
cym, przyznali, ¿e pewne fragmenty obrazu przyci¹ga³y ich uwa-
gê ale wczeœniej nie mogli tego ani stwierdziæ ani te¿ pokazaæ.

Tak te¿ i by³o z innymi obrazami, które badaliœmy.
Z tego wynika, ¿e ogl¹dane obrazy nie tylko oddzia³ywaj¹ po-

przez zmys³ wzroku na œwiadomoœæ ale tak¿e i na podœwiadomoœæ,
która rejestruje promieniowanie energetyczne najbardziej istot-
nych dla niej fragmentów takiego obrazu. W efekcie s¹ wzbudza-
ne takie lub inne emocje, które mog¹ wp³ywaæ znacz¹co na stan
energetyczny organizmu cz³owieka.

W œwietle powy¿szego mo¿na w³aœciwie jednoznacznie stwier-
dziæ, ¿e oddzia³uj¹c na konkretne zmys³y cz³owieka – s³uch, wêch
czy wzrok, mo¿na wywo³aæ okreœlone zmiany energetyczne w je-
go ciele, które mo¿na ujawniæ i zarejestrowaæ za pomoc¹ foto-
grafii kirlianowskiej.

Trzeba jednak przy tym pamiêtaæ, ¿e przy doborze jakiejkol-
wiek metody terapeutycznej powinno siê zawsze pamiêtaæ o za-
sadzie PRIMUM NON NOCERE.
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LEKI I ICH WPŁYW NA AURĘ

Zasady tej nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podczas stosowa-
nia ró¿nego rodzaju medykamentów. Okazuje siê, ¿e leki tak¿e
maj¹ niebagatelny wp³yw na stan energetyczny organizmu ludz-
kiego. Potwierdzaj¹ to elektrofotogramy aury „przed” i „po” za-
¿yciu leku.

Tak jak wszystko, co jest na œwiecie posiada swoj¹ aurê, to i ta-
bletki lekarstw posiadaj¹ swoje w³asne pole energetyczne, co
mo¿na sfotografowaæ metod¹ Kirliana.

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest jednak stwierdzenie czy dany lek
zosta³ prawid³owo dobrany pod wzglêdem jego dzia³ania dla okre-
œlonej osoby. Jest to bardzo wa¿ne z tej tylko przyczyny, ¿e nie
zawsze ten sam lek dla dwóch ró¿nych osób jest równie skutecz-
ny w tej samej chorobie.

Problem ten z ³atwoœci¹ mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ fotografii
kirlianowskiej. Warto tu wspomnieæ o lekarzach – V.Manganas
i Zachariadesa z Aten, Thelmie Moss(+), Lee Steinera i innych,
którzy fotografiê kirlianowsk¹ wykorzystywali w³aœnie do celów
diagnostycznych w zakresie dobierania leków dla konkretnych
pacjentów. Stwierdzili, ¿e w przypadku w³aœciwego dobrania leku,
luki w aurze pacjenta wype³nia³y siê, a sama aura w koñcowym
okresie leczenia posiada³a wygl¹d charakterystyczny dla aury osoby
pe³nej si³ witalnych.

Takie badania by³y prowadzone na pacjentach chorych na schi-
zofreniê, narkomanach i alkoholikach.

Ciekaw¹ spraw¹ jest wygl¹d aury u osób uzale¿nionych – alko-
holików czy te¿ narkomanów. Osoby takie, gdy znajduj¹ siê pod
wp³ywem tych œrodków, maj¹ aurê podobn¹ do aury osób wzglêd-
nie zdrowych. Natomiast, gdy osoba uzale¿niona by³a na „g³o-
dzie” w aurze jej pojawia³y siê liczne luki, co wskazywa³oby na
zak³ócenie w ich systemie energetycznym. Mo¿e to wskazywaæ,
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¿e organizm osób uzale¿nionych odwrotnie reaguje na ogólnie
uznawane za szkodliwe œrodki – u uzale¿nionych wywo³uje to
pozytywne zmiany w systemie energetycznym. Potwierdzaæ mo¿e
to ca³¹ trudnoœæ w leczeniu takich uzale¿nieñ. Z powy¿szego wy-
nika, ¿e najpierw nale¿y spowodowaæ, przez odstawienie œrod-
ków uzale¿niaj¹cych jakby „chorobê” organizmu takiej osoby
i dopiero wtedy mo¿na przyst¹piæ do jego leczenia. Sam proces
leczniczy mo¿na kontrolowaæ za pomoc¹ fotografii kirlianowskiej,
która z ³atwoœci¹ pozwala na odfotografowanie wszelkich zmian
w polu energetycznym /aurze/ danej osoby pod wp³ywem zasto-
sowanej kuracji.

Wyniki naszych badañ z wykorzystaniem fotografii kirlianow-
skiej do badañ nad reakcj¹ systemu energetycznego cz³owieka na
leki s¹ zbie¿ne z wynikami wspomnianych wy¿ej badaczy.

Podobne badania przeprowadziliœmy nad oddzia³ywaniem na
aurê czyli pole energetyczne cz³owieka, takich preparatów jak
„propolis”, „nalew bursztynowy” czy „mumijo”.

W wyniku tych badañ stwierdziliœmy, ¿e nie s¹ to uniwersalne
„leki”, które mo¿na stosowaæ bez ¿adnych ograniczeñ, jak to su-
geruj¹ ulotki do³¹czane do takich preparatów czy te¿ ró¿nego
rodzaje publikacje na ten temat, chocia¿ wiadomo jest powszech-
nie, ¿e te preparaty nigdy nie by³y testowane tak jak s¹ testowane
leki dopuszczone do sprzeda¿y w aptekach.

Okazuje siê, ¿e je¿eli na si³ê kogoœ uraczy siê takim „para le-
kiem” to zamiast poprawy w stanie energetycznym jego organi-
zmu zarejestruje siê wrêcz coœ przeciwnego.

Naszym zdaniem, zawsze warto siê zastanowiæ, czy „coœ’ co ma
byæ uniwersalnym panaceum na wszelkie dolegliwoœci, nie wp³y-
nie wrêcz szkodliwie na pole energetyczne /aurê/ osoby, której
siê zaleci taki specyfik. K³ania siê, wiêc tu brak szacunku dla za-
sady PRIMUM NON NOCERE.
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ELEKTRONOTERAPIA

Oprócz lekarstw, istniej¹ te¿ i inne rodzaje terapii np. wyko-
rzystuj¹ce pola magnetyczne, elektromagnetyczne a nawet ³adunki
elektrostatyczne.

Przyk³adem tej ostatniej metody leczenia mo¿e byæ urz¹dzenie
dr med. P. Z. Gonczarowa z by³ego ZSRR. Urz¹dzenie to by³o
testowane miêdzy innymi w klinice im. Kurpina i w Wojskowej
Akademii Medycznej. Stwierdzono, ¿e podczas zabiegu na skó-
rze cz³owieka s¹ wytwarzane ³adunki elektrostatyczne o napiêciu
dochodz¹cym nawet do 4 – 5 tysiêcy wolt, które wywo³uj¹ ko-
rzystne zmiany w organizmie osoby poddanej takiemu zabiego-
wi. Stwierdzono te¿, ¿e s¹ osoby, które negatywnie zareagowa³y
na ten rodzaj zabiegu, co wskazuje, ¿e zanim wykona siê seriê
zabiegów nale¿y sprawdziæ ten rodzaj terapii w tak zwanym za-
biegu kontrolnym.

Nasze badania z wykorzystaniem fotografii kirlianowskiej po-
zwoli³y stwierdziæ, ¿e takie zabiegi faktycznie wywo³uj¹ zmiany
w systemie energetycznym cia³a cz³owieka.

Dla jasnoœci, musimy jednak te¿ powiedzieæ, ¿e by³y przypadki,
kiedy aura po takim zabiegu by³a „mniejsza” ni¿ sprzed zabiegu
co wskazuje, ¿e zabieg taki negatywnie wp³yn¹³ na stan energe-
tyczny pacjenta.

Dla pe³nej jasnoœci, nale¿y tylko jeszcze wyjaœniæ, ¿e elektryza-
cjê cia³a cz³owieka przeprowadza siê urz¹dzeniem ze specjaln¹
p³ytk¹ ebonitow¹, przy pomocy, której podczas bezpoœredniego
masa¿u cia³a wytwarzaj¹ siê ujemne ³adunki elektrostatyczne.

W tym miejscu koniecznie trzeba zwróciæ uwagê, na fakt, ¿e
odzie¿ mo¿e mieæ wp³yw na elektryzacjê skóry – elektryzacji albo
³adunkami ujemnymi albo ³adunkami dodatnimi. W pierwszym
wypadku efekty tego mog¹ pozytywne zaœ w drugim negatywne.

Dlatego nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na materia³, z które-
go wykonana jest odzie¿ jak i zwróciæ uwagê, czym przykryta jest
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pod³oga, poniewa¿ przy dodatniej elektryzacji cia³a mog¹ poja-
wiæ siê ró¿nego rodzaju dolegliwoœci chorobowe.

Wiadomym jest powszechnie, ¿e ³adunki dodatnie /+/ s¹ bar-
dzo niekorzystne dla cz³owieka. Pod ich wp³ywem zmniejsza siê
wydajnoœæ a zwiêksza siê podatnoœæ na choroby poprzez obni¿e-
nie bariery immunologicznej organizmu. Efekt ten mo¿na wyeli-
minowaæ poprzez dobór w³aœciwej odzie¿y, obuwia i wyposa¿enia
pomieszczeñ.

Warto poznaæ wiêc wzajemn¹ korelacjê wytwarzanych ³adun-
ków elektrostatycznych na skórze ludzkiej i odzie¿y.

I tak:
1. Polamidy, jedwab naturalny i we³na – elektryzuj¹ siê silnie.

Odzie¿ uzyskuje ³adunek „+” a skóra cz³owieka ³adunek „ – „.
2. Chloryny, polichlorek winylu i propylen – równie¿ elektry-

zuj¹ siê silnie, lecz odzie¿ ³aduje siê ³adunkiem „ – „ zaœ skóra
³adunkiem „+”.

3. Bawe³a, drewno, len i wiskoza – elektryzuj¹ siê s³abo uzy-
skuj¹c ³adunek „+”, skóra zaœ ³adunek „ – „,

4. równie¿ skóra naturalna, poliakrylonitryl, poliestry i poliure-
tan (lyckra) – elektryzuja siê s³abo na „ – – „ zaœ skóra wtedy
³aduje siê ³adunkiem „+”.

Badania naukowe pozwoli³y okreœliæ napiêcia ³adunków elek-
trycznych jakie powstaj¹ podczas chodzenia bosymi stopami po
we³nianym dywanie, a jakie, gdy chodzi siê po nim w butach z gu-
mow¹ podeszw¹. W pierwszym przypadku powstaj¹ ³adunki o na-
piêciu oko³o 14 tysiêcy wolt zaœ w drugim tylko o napiêciu 300 –
400 wolt.

Dlatego nale¿y bardzo zwracaæ uwagê na to jak i w co siê ubie-
ramy, poniewa¿ niew³aœciwa odzie¿ mo¿e staæ siê przyczyn¹ cho-
rób.

Ponadto odzie¿, która wytwarza ujemne pole wokó³ cia³a ludz-
kiego nie pozwala na dostêp tak zwanych ma³ych jonów ujemnych
/aerojonów/ znajduj¹cych siê w powietrzu, które s¹ niezbêdne dla
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prawid³owego funkcjonowania organizmu. Brak ich powoduje po-
wstawanie miêdzy innymi stanów lêkowych, ograniczaj¹ p³odnoœæ,
os³abiaj¹ ¿ywotnoœæ, powoduj¹ utratê apetytu itd. itd. Dlatego o tym
nale¿y zawsze pamiêtaæ....

PRÓBA OGNIA

Pole energetyczne cz³owieka mo¿e byæ tak¿e stymulowane po-
przez oddzia³ywanie na strefy refleksoterapeutyczne stóp.

Jak wiadomo, stopa sk³ada siê z 26 koœci, 20 miêœni i 114 wi¹-
zade³, a wszystko to pokryte jest skór¹. Leonardo da Vinci, stopy
okreœli³ jako najwiêkszy „majstersztyk mechaniki”.

Podobnie jak na wewnêtrznej stronie d³oni, tak i na podeszwie
stóp znajduj¹ siê liczne linie papilarne ze znaczn¹ iloœci¹ gruczo-
³ów potowo – t³uszczowych.

Gruczo³y te odznaczaj¹ siê wzmo¿onym wydzielaniem potu w sy-
tuacjach stresogennych. Sam zapach potu jest o wiele silniejszy
od zapachu potu na d³oniach i z ³atwoœci¹ przenika nawet przez
obuwie. Fakt ten wykorzystuje siê do tropienia z u¿yciem psów
goñczych. Warto wspomnieæ, ¿e zapach potu, a w szczególnoœci
potu stóp jest inny u ka¿dego cz³owieka i stanowi jakby jego wi-
zytówkê. Jeszcze dzisiaj Aborygeni potrafi¹ okreœliæ osobê po za-
pachu potu pozostawionego przez stopy.

Najbardziej jednak tajemnicz¹ spraw¹, do tej pory jest sprawa,
nie znajduj¹c¹ wyt³umaczenia, chodzenia po roz¿arzonych wê-
glach, kamieniach czy skorupach orzechów kokosowych

Rytua³y takie znane s¹ wielu spo³ecznoœciom ró¿nych kultur,
w tym na wyspach Bali, Fiji, w Grecji i innych miejscach. Od kil-
ku lat tak¿e taki rytua³ jest praktykowany i w Polsce.

Badania nad tym fenomenem z wykorzystaniem fotografii kir-
lianowskiej, prowadzone przez ju¿ wspomnian¹ dr V. Manganas,
jak i nasze w³asne badania, wskazuj¹, ¿e u osób, które odwa¿¹ siê
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na taki „spacer” po roz¿arzonych do czerwonoœci wêglach, wy-
stêpuj¹ zmiany w ich systemach energetycznych /aurze/.

Stwierdziliœmy, ¿e zaraz po takim „spacerze” ich aura zmienia
siê, co na czarno – bia³ych elektrofotogramach objawia siê zwiêk-
szon¹ iloœci¹ luk w tej aurze. Wskazuje to, ¿e zakres promienio-
wania aury zmieni³ siê na korzyœæ promieniowania w zakresie
nadfioletowym.

Po kilku czy kilkunastu minutach / w zale¿noœci od osoby/ aura
prawie w ca³oœci daje siê sfotografowaæ, co wskazuje na unormo-
wanie przep³ywu energii w poszczególnych meridianach. Wskazu-
je to te¿ na korzystn¹ stymulacjê ca³ego organizmu. Tak wiêc
„chodzenie po ogniu” jest jedn¹ z form oddzia³ywania na stan ener-
getyczny poprzez stymulacjê stref refleksoterapeutycznych stóp.

Trzeba wspomnieæ tu o tym, ¿e „chodzenie po ogniu” to nie
tylko sama stymulacja cieplna – ¿arem – stóp, ale tak¿e pewna
zmiana w œwiadomoœci osób, które uczestnicz¹ w takich seansach.
Nastêpuje silne zwê¿enie uwagi, co powoduje, ¿e osoba taka prze-
staje jakby odczuwaæ swoje cia³o i przestaje zwracaæ uwagê na to
co siê dzieje wokó³ niej, Wpada ona po prostu w trans, który po-
zwala organizmowi uruchomiæ jego w³asne zabezpieczenia przed
¿arem ognia......Ale jak jest w rzeczywistoœci tego dok³adnie nie
wiadomo.......

Do tej pory omawialiœmy reakcjê systemu energetycznego or-
ganizmu ludzkiego na ró¿nego rodzaju pojedyncze bodŸce. Na
podstawie przedstawionych przyk³adach dok³adnie widaæ, jakim
czu³ym jest system energetyczny cz³owieka i i jak szybko reaguje
nawet na bodŸce o ma³ej sile oddzia³ywania wywo³uj¹c przy tym
okreœlone skutki. Je¿eli takie skutki s¹ pozytywne to wszystko
w porz¹dku, je¿eli s¹ negatywne, to trzeba uczyniæ wszystko by
je wyeliminowaæ.

W rzeczywistoœci jest ma³o sytuacji, gdzie organizm ludzki wy-
stawiony jest tylko na jeden jakiœ bodziec.
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Z powy¿szego mo¿na wyci¹gn¹æ jeszcze jeden wniosek.
Organizm cz³owieka w³aœciwie jest przez ca³y czas poddawany

dzia³aniom ró¿nych energii. Energie te mog¹ stymulowaæ orga-
nizm ludzki w kierunku pozytywnym jak i negatywnym. Nak³a-
danie siê na siebie skutków ró¿nych energii mo¿e albo korzystnie
wp³ywaæ na system energetyczny cz³owieka albo niekorzystnie.
Nale¿y wiêc unikaæ takich sytuacji, gdzie kumulowanie siê ró¿-
nych energii o negatywnym oddzia³ywaniu mo¿e doprowadziæ
system energetyczny cz³owieka do takiego rozchwiania, ¿e skoñ-
czy siê to po prostu zwyk³¹ chorob¹ cia³a.

Z tego te¿ wyp³ywa jeszcze i inny wniosek. Otó¿ bezkarnie nie
mo¿na stosowaæ ¿adnych kuracji uchodz¹cych za „cudowne”,
poniewa¿ dla jednych osób faktycznie mog¹ pomóc, u innych zaœ
mog¹ wrêcz pogorszyæ aktualny stan zdrowia. Nale¿y w doborze
takich „cudownych” kuracji zawsze kierowaæ siê swoj¹ intuicj¹,
która w takim przypadkach naprawdê bêdzie najlepszym doradc¹.

Tak wiêc nale¿y unikaæ wszelkich bodŸców, które mog¹ wywo-
³aæ negatywny skutek w systemie energetycznym cz³owieka, po-
niewa¿ prowadzi to prosto do utraty tak cennej rzeczy jakim jest
zdrowie. Pamiêtaj zawsze o zasadzie – „Primum Non Nocere”.

Wszystko co do tej pory przedstawiliœmy, œwiadczy tylko o jed-
nym – o ENERGETYCZNEJ NATURZE zarówno MATERII
NIEO¯YWIONEJ jak i ¯YWEJ. Przez ca³y czas mamy wiêc do
czynienia ze wzajemnym oddzia³ywaniem tych energii, co mo¿na
udokumentowaæ za pomoc¹ FOTOGRAFII KIRLIANOWSKICH.

Metoda ta pozwoli³a te¿ na okreœlenie ró¿nicy miêdzy tymi ener-
giami ale nie pozwoli³a na wyjaœnienie ich istoty. Niemniej za po-
moc¹ tej metody mo¿na okreœliæ skutki oddzia³ywania tych energii.

DUCH LIŚCIA

Jednak najbardziej frapuj¹cym i nie wyjaœnionym dot¹d jest pro-
blem tak zwanego „Fantomu Ducha Liœcia”. Pomimo kilkudzie-
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siêciu lat badañ nad istot¹ efektu Kirliana nie potrafiono wyjaœniæ
tego zjawiska.

Takim sztandarowym przyk³adem jest zdjêcie wykonane w by-
³ym ZSRR.

Fotografia przedstawia aurê liœcia bluszczu, któremu odciêto
niewielk¹ czêœæ z jego ca³oœci. Po sfotografowaniu, okaza³o siê,
¿e aura pojawi³a siê wokó³ nie tylko wokó³ istniej¹cej czêœci, ale
i tam gdzie brakowa³o jego kawa³ka. Te zjawisko nazwano w³a-
œnie fantomem ducha liœcia. Pomimo szeregu badañ zjawiska tego
nikomu nie uda³o siê w sposób racjonalny wyt³umaczyæ. Istniej¹,
co prawda, próby wyjaœnienia tego, ale t³umacz¹ one tylko pewne
przypadki gdzie nie jest przestrzegana metodyka wykonywania
takich zdjêæ tj. gdy ciêcia liœcia dokonuje siê bezpoœrednio na
materiale œwiat³oczu³ym. Natomiast, gdy takiego zabiegu wyko-
nuje siê poza materia³em fotograficznym, to ju¿ nie wiadomo, co
siê dzieje naprawdê i nie wiadomo, dlaczego liœæ przez pewien
czas zachowuje swoje pole energetyczne, chocia¿ fizycznie jego
czêœci nie ma.

Autorzy mieli to szczêœcie, ¿e uda³o im siê poznaæ metodykê
wykonywania takich zdjêæ ale nie potrafi¹ wyt³umaczyæ tego zja-
wiska.

AURA „DUCHA” CZŁOWIEKA?

Warto jeszcze na zakoñczenie tej czêœci wspomnieæ o „dziwnej”
aurze, któr¹ uda³o siê sfotografowaæ wokó³ palców, jednego z bio-
energoterapeutów. Zdjêcia wykonano na oko³o pó³tora miesi¹ca
przed jego œmierci¹. W tym czasie, podczas naszych spotkañ, czê-
sto wspomina³, ¿e podczas seansów bioenergoterapeutycznych ma
uczucie, ¿e jego bioenergia jakby wylewa³a mu siê z r¹k. Mówi³, ¿e
jest to dla niego namacalne i mo¿e tym czymœ w pewien sposób
manipulowaæ. Nak³oni³ nas, aby podczas zabiegów sfotografowaæ
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aurê wokó³ jego palców. I tak na jednym z seansów wykonaliœmy
oko³o 30 fotografii aury wokó³ jego palców. I w ten sposób uzy-
skaliœmy materia³ zdjêciowy aur, w ogóle nie podobnych do tego,
co zwykle fotografowaliœmy. Mo¿na by³o wyodrêbniæ niejako dwie
aury, jedn¹, któr¹ normalnie siê fotografuje i drug¹, ca³kiem inn¹….
Pojawia siê z tym faktem szereg pytañ: Czy takie zró¿nicowanie
w obrazie aury jest zwiastunem niedalekiej œmierci? Czy te¿ by³a
inna przyczyna powstania takiej aury?

Jaka jest na to prawid³owa odpowiedŸ tego nie wiadomo.
Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e zarejestrowane ró¿nice w wygl¹-

dzie aury wokó³ jednych i tych samych palców, mog¹ wskazywaæ
na przeobra¿anie siê pola energetycznego œwiata o¿ywionego
w pole energetyczne charakteryzuj¹ce œwiat nieo¿ywiony.

Jak jest faktycznie tego nie wiemy, a postawiona hipoteza jest
naszym tylko przypuszczeniem. S¹dzimy, ¿e z czasem i to znaj-
dzie swoje wyjaœnienie......

Przedstawione w tej czêœci przyk³ady wygl¹du aury œwiata mar-
twego i œwiata o¿ywionego oraz ich wzajemne korelacje s¹ bar-
dzo zbie¿ne z tym co twierdzili staro¿ytni a co przedstawiliœmy
w czêœci pierwszej.

Pomimo ró¿nych nazw zawsze to dotyczy³o jednego UNIWER-
SALNEJ ENERGII, któr¹ w³aœnie dziêki FOTOGRAFII KIR-
LIANOWSKIEJ mo¿na badaæ i po czêœci zrozumieæ jej istotê......
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TECHNIKA WYKONYWANIA
ZDJĘĆ KIRLIANOWSKICH

Aparatura:
KAMERA KIRLIANA to generator pr¹du wysokiego napiêcia

i wysokiej czêstotliwoœci. Optymalne wartoœci, pozwalaj¹ce na
otrzymywanie poprawnych auroelektrofotogramów, wynosz¹;

a) – dla napiêcia to 25 000 wolt i wiêcej
zaœ
b) – dla czêstotliwoœci to powy¿ej 100 000 herców.
Jeden ze schematów ideowych takiego generatora przedstawia-

my na koñcu publikacji gdzie:
D1 – dioda prostownicza
R1, R2 – oporniki
C 1 – kondesator
B – bezpiecznik
Tr 1 – transformator zasilaj¹co – separuj¹cy
Tr 2 – transformator wysokiego napiêcia
P. – przerywacz /mo¿e byæ te¿ impulsator/
V – napiêcie zasilaj¹ce 220 V.
Jest to podstawowy uk³ad generatora, który mo¿na dowolnie mo-

dyfikowaæ poprzez wprowadzenie ró¿nych rozwi¹zañ jak na przy-
k³ad impulsatora elektronicznego, zegara elektronicznego itd. itd.

Technika wykonywania zdjêæ aury:
Zdjêcia aury wykonuje siê zazwyczaj metod¹ stykow¹ na p³a-

skich elektrodach w³¹czanych w obwód wysokiego napiêcia tak
jak na tym rysunku:

Uk³ad palców w doœwiadczeniach autorów jest adaptacj¹ uk³a-
du Petera Mandela z pewn¹ w³asn¹ modyfikacj¹ umo¿liwiaj¹c¹
na faktyczne odfotografowanie zmian energetycznych pod wp³y-
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wem ró¿norakich bodŸców stresotwórczych w poszczególnych
meridianach chiñskiej akupunktury.

Mo¿na tak¿e korzystaæ i z innych elektrod jak na przyk³ad w po-
staci p³askich kuwet wype³nionych roztworem soli fizjologicznej.
Taka elektroda pozwala na bezpoœredni¹ obserwacjê aury jak i po-
zwala na jej sfotografowanie aparatem fotograficznym czy te¿
kamer¹ filmow¹ albo video.

Oprócz wymienionych elektrod, stosuje siê elektrody opraco-
wywane indywidualnie dla konkretnego przypadku badañ, gdzie
wymagane jest odfotografowanie aury w nietypowy sposób

Materia³ œwiat³oczu³y:
Zdjêcia aury zazwyczaj wykonuje siê na papierze fotograficz-

nym czarno – bia³ym jak i barwnym, na b³onach negatywowych
jak i pozytywowych.

Jednak z uwagi na koszty jak i trudnoœæ wykonania zdjêæ na
materiale do barwnej fotografii, aurê fotografuje siê najczêœciej
na papierze do fotografii czarno – bia³ej. Pozwala to te¿ na
³atwiejsz¹ interpretacjê uzyskanych auroelektrofotogramów.

W zale¿noœci od rodzaju i czu³oœci u¿ytego materia³u œwiat³o-
czu³ego zmienia siê te¿ wygl¹d samej aury.

Autorzy zazwyczaj stosuj¹ papier czarno – bia³y o gradacji
„twardej” wzglêdnie „normalnej”.

Czas naœwietlania:
Czas naœwietlania czyli czas ekspozycji pola wn. i wcz. zale¿y

od rodzaju i czu³oœci u¿ytego materia³u œwiat³oczu³ego jak i pa-
rametrów pr¹du stosowanego w Kamerze. Nale¿y jednak zawsze
pamiêtaæ o tym aby w czasie wykonywania auroelektrofotografii
w prowadzonym konkretnym badaniu, zachowaæ jedne i te same
parametry zarówno pr¹du jak i samego materia³u œwiat³oczu³ego.
Pozwoli to na mo¿liwoœæ porównywania auroelektrofotogramów
nawet ró¿nych osób.
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Autorzy w swoich badaniach stosuj¹ czas naœwietleñ wynosz¹-
cy 0,5 sek. lub 0.7 sek. Stwierdzono bowiem, ¿e im krótszy czas
naœwietlania to tym mniejszy „szum” informacyjny, który pojawia
siê podczas d³u¿szych czasów naœwietlania. Najbardziej optymal-
nym czasem jest czas równy 0,3 sek. który pozwala na odfotogra-
fowanie aury nawet u bardzo nerwowych osób.

Interpretacja auroelektrofotogramów:
W zasadzie interpretacjê otrzymanych zdjêæ wykonuje siê dwo-

ma sposobami:
a) metod¹ porównawcz¹, gdzie uwzglêdnia siê i porównuje ze

sob¹ wzajemny ogólny wygl¹d sfotografowanych aur, i
b) metod¹ punktow¹, gdzie za pomoc¹ specjalnej paletki po-

dzielonej na dziesiêæ równych sektorów okreœla siê w punktach
wielkoœæ sfotografowanej aury – zape³niony sektor sfotografo-
wan¹ aur¹ równa siê 1 punkt zaœ brak aury w jakimœ sektorze
równa siê zero punktów. W ten sposób mo¿na wielkoœæ sfotogra-
fowanej aury wyraziæ w punktach od 0 do 10. Tak uzyskane prze-
liczenia mo¿na z ³atwoœci¹ poddawaæ analizom statystycznym.

Najtrudniejsze jednak do interpretacji s¹ aury sfotografowane
na barwnym negatywowym materiale œwiat³oczu³ym. W³aœciwie
nie ma jakiejœ opracowanej jednolitej metody interpretacyjnej i dla-
tego interpretacji takich zdjêæ dokonuje siê metod¹ intuicyjn¹.

Wa¿nym jest przy tym posiadane doœwiadczenie w tego rodzaju
fotografii, które niestety ale uzyskuje siê po kilku latach ci¹g³ej
praktyki w tym zakresie.
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C Z Ê Œ Æ  III

TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII
A BIOENERGOTERAPIA

PRAKTYCZNA

Z tego co przedstawiliœmy, w czêœci pierwszej i drugiej tego
opracowania, jasno wynika, ¿e wszystko co istnieje posiada wokó³
siebie pewne pole energetyczne. Tak¿e i cz³owiek takie pole wokó³
siebie posiada i na dodatek mo¿e tym polem oddzia³ywaæ na pole
innej osoby.

Tak¹ umiejêtnoœæ w Polsce okreœlono terminem „BIOENER-
GOTERAPIA” a osobê która to wykonuje „BIOENERGOTERA-
PEUT¥”. Oznacza to, ¿e osoby o charakterystycznych cechach
takiego pola /aury/ mog¹ wp³ywaæ stymuluj¹co na pole /aurê/
drugiej osoby, co w koñcowym efekcie znajduje odzwierciedlenie
w stanie zdrowia takiej osoby. Nie mniej, nasze badania nad tym
zagadnieniem wskazuj¹ niezbicie, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada mo¿-
liwoœci takiego oddzia³ywania. Co prawda jednym osobom to przy-
chodzi ³atwiej innym trudniej. Jednak okazuje siê, ¿e po
odpowiednim treningu ka¿dy mo¿e to robiæ.
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BIOENERGOTERAPEUTA
I JEGO PREDYSPOZYCJE

Naszym zdaniem, zanim ktoœ siê zdecyduje na takie oddzia³y-
wania bioenergoterapeutyczne powinien poznaæ swoje w tym za-
kresie predyspozycje biopsychotroniczne.

Zazwyczaj o takich predyspozycjach, zainteresowanym mówi¹
albo radiesteci albo ju¿ praktykuj¹cy bioenergoterapeuci. S¹ to
jednak odczucia subiektywne i ³atwo jest o pomy³kê.

Autorzy tej ksi¹¿ki stoj¹ na stanowisku, aby takie predyspozy-
cje okreœlaæ w sposób obiektywny, wykorzystuj¹c ku temu odpo-
wiedni¹ aparaturê kontrolno – pomiarow¹. Taka aparatura
znajduje siê w Laboratorium wczeœniej ju¿ wspominanego Kie-
leckiego Studium Radiestezji i Bioenergoterapii.

Badania takie pozwalaj¹ na naprawdê obiektywne i miarodajne
okreœlenie zarówno stanu energetyczne danej osoby jak i te¿ okre-
œlenie jej umiejêtnoœci w kierowaniu posiadan¹ energi¹. Do tego,
je¿eli okreœli siê te¿ predyspozycje psychiczne to faktycznie mo¿-
na cokolwiek powiedzieæ o kandydacie na bioenergoterapeutê tym
bardziej, ¿e bioenergoterapia jest konkretnym zawodem uznanym
przez rzemios³o. Warto tutaj wspomnieæ o pewnych zasadach
etycznych, którymi powinien kierowaæ siê w swej praktyce bio-
energoterapeuta. S¹ to: odpowiedzialnoœæ, poszanowanie drugiej
osoby, kole¿eñskoœæ, tolerancyjnoœæ, godnoœæ, pokora, wyrozu-
mia³oœæ, obiektywnoœæ, prawdomównoœæ, uczciwoœæ.

Nie mniej stoimy na stanowisku, by osoby zainteresowane wy-
konywaniem tego zawodu najpierw sprawdzili swoje predyspo-
zycje biopsychotroniczne w tym kierunku, a dopiero w nastêpnej
kolejnoœci zajêli siê kszta³ceniem w tym zakresie. Pozwoli to na
optymalne wybranie odpowiednich dla nich metod oddzia³ywania
bioenergoterapeutycznego.

Jest wiele metod pozwalaj¹cych na okreœlenie wspomnianych
wy¿ej predyspozycji. S¹ to:
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 – zdjêcia kirlianowskie aury przed,. w czasie i po oddzia³ywaniu
bioenergetycznym,

 – pomiar przewodnictwa cieczy przed o po oddzia³ywaniu bio-
energi¹,

 – pomiar zmian temperatury r¹k przed i po oddzia³ywaniu bio-
energetycznym,

 – badanie odruchu skórno – galwanicznego przed i po oddzia³y-
waniu bioenergi¹,

 – pomiar elektrycznej aury wokó³ cia³a,
 – pomiar szybkoœci sedymentacji zawiesiny kaolinu w cieczy pod

wp³ywem bioenergii,
 – pomiar temperatury cia³a biorcy przed i po oddzia³ywaniu bio-

energi¹,
 – badania termograficzne,
 – badanie pola magnetycznego bioenergoterapeuty,
 – badanie zmian w wi¹zaniach wodorowych wody pod wp³ywem

bioenergii,
 – badania napiêcia powierzchniowego wody pod wp³ywem bio-

energii,
 – badanie zdolnoœci bioenergokinetycznych,
 – badanie zmiany rytmu fal mózgowych podczas transmisji bio-

energetycznej,
 – badanie zdolnoœci do koncentracji mentalnej,
 – badanie wp³ywu bioenergii na krystalizacjê ró¿nych soli / np.

CuCl2 /
 – badanie zdolnoœci do ESP,
 – i szereg, szereg innych.

Autorzy w swoich badaniach stosuj¹ ponad dwanaœcie testów
pomiarowych pozwalaj¹cych na pe³ne okreœlenie predyspozycji
bioenergetycznych kandydata na bioenergoterapeutê.

Metody pomiaru tych predyspozycji zosta³y tak dobrane, aby
wzajemnie siê uzupe³nia³y co pozwala na pe³n¹ obiektywnoœæ prze-
prowadzonych badañ.
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Stwierdzono te¿, ¿e tak okreœlone predyspozycje mog¹ byæ roz-
wijane poprzez odpowiednie treningi, nie tylko mentalne, ale te¿
z u¿yciem, niektórych metod stosowanych w wy¿ej wymienionych
badaniach.

SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW
BIOENERGOTERAPEUTYCZNYCH

Stwierdzono równie¿, ¿e oddzia³ywanie bioenergetyczne mo¿na
wzmacniaæ przez odpowiedni¹ pielêgnacjê r¹k, przez odpowiednie
uk³ady d³oni i palców podczas stymulacji bioenergetycznej oraz
poprzez wybór metody wykonania takiej bioenergostymulacji.

Stan r¹k, jak wskazuj¹ nasze badania, ma istotny wp³yw na sku-
tecznoœæ oddzia³ywania bioenergetycznego. Je¿eli skóra d³oni i pal-
ców jest delikatna, ciep³a i mi³a w dotyku to skutecznoœæ takich
oddzia³ywañ jest wiêksza.

Po wypróbowaniu szeregu specyfików do pielêgnacji r¹k, oka-
za³o siê, ¿e najlepsz¹ mikstur¹ jest mikstura stosowana przez
masa¿ystów sportowych a mianowicie:

 – 25 g gliceryny,
 – 2,5 g wody amoniakalnej 30%
 – 5 g etanolu 95%.
Mikstura ta pozwala na takie uwra¿liwienie skóry, ¿e mini-

malne nawet zmiany promieniowania skóry s¹ ³atwe do umiej-
scowienia na ciele osoby poddaj¹cej siê zabiegowi
bioenergoterapeutycznemu.

Drugim elementem, który ma zasadniczy wp³yw w oddzia³ywa-
niu bioenergetycznym jest sam uk³ad d³oni i palców podczas ta-
kiego zabiegu.

Zabieg wykonaæ mo¿na ca³¹ d³oni¹ /jak w reiki/, jej krawêdzi¹
czy te¿ stron¹ grzbietow¹. Wygl¹d aury wokó³ d³oni, w ró¿nych
uk³adach, przedstawiamy w czêœci ostatniej niniejszej ksi¹¿ki.
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Natomiast wykonuj¹c zabieg palcami najlepiej jest je u³o¿yæ
w „Cin Mudra”, „Cinmaya Mudra” czy te¿ w „Apan Mudra” /
mudry te mo¿na z ³atwoœci¹ znaleŸæ w ró¿nych publikacjach na
ten temat/. S¹ to najbardziej skuteczne uk³ady palców w za-
biegach bioenergetycznych co wykaza³y nasze badania. Inne
uk³ady s¹ po prostu mniej efektywne od strony stymulacji bio-
energetycznej.

Trzecim takim elementem, to wybór techniki wykonania zabie-
gu bioenergostymulacyjnego. Jak w czêœci drugiej powiedziano,
wyró¿nia siê cztery podstawowe techniki wykonania takiego za-
biegu. S¹ to:

 – aplikacje,
 – impozycje,
 – passy,
 – i kombinacje powy¿szych.
Wybór okreœlonej techniki jest zazwyczaj zdeterminowany wiel-

koœci¹ strefy oddzia³ywania bioenergostymulacyjnego.
S¹ to podstawowe przes³anki, które pozwalaj¹ na optymalne

przeprowadzenie zabiegu bioenergoterapeutycznego.
Pomijamy tu tak oczywisty czynnik, jakim jest poziom posiada-

nej wiedzy z zakresu niekonwencjonalnych metod leczenia jak na
przyk³ad: z zakresu chromoterapii, magnetoterapii, elektronote-
rapii, muzykoterapii, aromatoterapii, artterapii, refleksoterapii,
litoterapii, aquaterapii, metaloterapii, itd. itd.

PROCEDURA ZABIEGU BIOENERGOTERAPEUTYCZNEGO
W samej procedurze zabiegu bioenergoterapeutycznego mo¿-

na wyró¿niæ trzy podstawowe fazy:
 – faza nawi¹zania kontaktu z osob¹ poddawanej takiemu zabie-

gowi,
 – faza w³aœciwego zabiegu,
 – i faza zakoñczenia zabiegu.

Faza nawi¹zania kontaktu.
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Nawi¹zanie kontaktu z osob¹ poddawanej oddzia³ywaniu bio-
energoterapeutycznemu jest w zasadzie indywidualn¹ spraw¹ ka¿-
dego bioenergoterapeuty. Jednak jest ona bardzo istotna
z psychologicznego punktu widzenia. Poczynania bioenergotera-
peuty mog¹ spotêgowaæ efekt zabiegu bioenergoterapeutyczne-
go, ale mog¹ go tak¿e zniweczyæ. Ka¿da osoba pragnie, aby jego
cierpienie by³o najwa¿niejsze i oczekuje, ¿e tak ono zostanie przez
bioenergoterapeutê potraktowane. Gdy oczekiwania takiej oso-
by zostan¹ zaspokojone, to efekt zabiegu bioenergetycznego zo-
stanie spotêgowany. Dlatego, niektórzy bioenergoterapeuci, aby
spotêgowaæ sam proces oddzia³ywania energetycznego w pocze-
kalniach swoich gabinetów wyk³adaj¹ ró¿nego rodzaju podziêko-
wania, wycinki z gazet z artyku³ami o nich samych, zdjêcia
z udanych zabiegów, itp. materia³y reklamuj¹ce „moc” ich bio-
energii.

Dalszy tok postêpowania ma zmierzaæ do okreœlenia ewentual-
nych zak³óceñ w obiegu energii i stref gdzie takie zburzenia wy-
stêpuj¹, oraz do okreœlenia przyczyn powstania takich zak³óceñ
w stanie energetycznym osoby potrzebuj¹cej takiego zabiegu.

Przyczyn zaburzeñ w obiegu energii nale¿y doszukiwaæ siê
w sposobie od¿ywiania; w charakterze pracy; warunkach domo-
wych; wystêpowaniu stref geopatycznych w miejscu spania i pra-
cy; w sposobie urz¹dzenia mieszkania, w dzieciñstwie; w dawnych
i aktualnie wystêpuj¹cych dolegliwoœciach zdrowotnych i i tym
podobnych innych przyczynach.

Do rozpoznania stref zaburzeñ energetycznych mo¿na wyko-
rzystaæ

1. – metodê intuicyjn¹ polegaj¹c¹ na ich ujawnieniu za pomoc¹
rêki, wahad³a radiestezyjnego lub innymi metodami pozazmys³o-
wymi,

2. – albo wykorzystuj¹c znajomoœæ takich technik rozpoznania
jak: irydologia; prawa medycyny chiñskiej, testy miêœni metod¹ „T
F H”, wizualna diagnostyka Orientu; fotografii kirlianowskiej i ter-
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minalopunktowej diagnostyki P.Mandela, miejsc przeczulicy skóry
i innych stref; bol¹cych stref refleksoterapeutycznych, stanu ener-
getycznego poszczególnych czakr; stanu krêgos³upa i innych.

Podczas tej fazy zabiegu wskazane jest prowadzenie rozmowy,
aby osoba potrzebuj¹ca mog³a siê wy¿aliæ i podzieliæ z bioener-
goterapeut¹ swoimi troskami /uwaga – bardzo wa¿ny element
psychoterapeutyczny / co jest bardzo wa¿ne dla procesu przy-
wracania stanu równowagi energetycznej a tym samym i zdrowia
oraz aby bioenergoterapeuta mia³ mo¿liwoœæ odpowiednimi su-
gestiami wzmóc oddzia³ywanie bioenergetyczne.

Sugestie takie musz¹ miêdzy innymi dotyczyæ odczuæ z jakimi
mo¿e siê spotkaæ osoba podczas seansu bioenergoterapeutyczne-
mu, a mianowicie odczuæ takich jak:

 – ciep³o lub ch³ód,
 – sennoœæ,
 – „szczypanie”,
 – mrowienie,
 – chêæ p³aczu lub œmiechu,
 – k³ucia jakby igie³ek,
 – sztywnienie,
 – dr¿enie,
 – dreszcze,
 – przebiegaj¹cy przez cia³o jakby pr¹d
 – i inne.
Na zakoñczenie tej fazy nale¿y jeszcze tylko okreœliæ typ aury

takiej osoby i porównaæ go ze swoj¹ aur¹. Jak ju¿ wczeœniej wspo-
mniano, najlepsze efekty oddzia³ywañ bioenergetycznych uzyskuje
siê wtedy, kiedy obie aury s¹ podobne do siebie lub chocia¿ ich
wygl¹d jest w czêœci do siebie zbli¿ony.

Mo¿na jeszcze zmierzyæ temperaturê cia³a i ciœnienie krwi, któ-
rych dane bêdzie mo¿na porównaæ z danymi zanotowanymi po
takim zabiegu. Powinny siê od siebie ró¿niæ. Pozwala to, na pe³n¹
kontrolê takiego oddzia³ywania bioenergoterapeutycznego.
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Faza zabiegu bioenergostymulacyjnego.
Jest to faza, gdzie bioenergoterapeuta przystêpuje do w³aœci-

wego zabiegu zmierzaj¹cego do usuniêcia, stwierdzonych wcze-
œniej, zaburzeñ w systemie energetycznym u osoby uczestnicz¹cej
w takim zabiegu.

Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e uczestnik seansu jest indywidual-
noœci¹, któr¹ nale¿y indywidualnie potraktowaæ. To, co jednej
osobie mo¿e pomóc to drugiej po prostu mo¿e zaszkodziæ. Miê-
dzy innym, przyk³adem tego s¹ seanse zbiorowe, kiedy niektórzy
uczestnicy po prostu s³abli na oczach i trzeba by³o im udzielaæ
pomocy medycznej.

Wszelkie manipulacje energetyczne wygodniej jest przeprowa-
dzaæ na osobie wygodnie le¿¹cej, na przyk³ad na stole do masa¿u
lub le¿ance lekarskiej, ni¿ na osobie stoj¹cej czy siedz¹cej, ale
wybór ten zale¿y od samego bioenergoterapeuty.

Oddzia³ywanie energetyczne powinno byæ wykonywane spokojne
i bez poœpiechu. Im wolniej bêd¹ dokonywane korekty w syste-
mie energetycznym tym jest wiêksza pewnoœæ, ¿e bêd¹ one trwal-
sze. Dlatego nigdy nie powinno siê mówiæ o czasie trwania zabiegu
bioenergostymulacyjnego, chocia¿ s¹ pewne zasady jego okreœla-
nia, które mo¿na znaleŸæ i w innych dostêpnych publikacjach.

Sam zabieg bioenergoterapeutyczny powinien przebiegaæ na-
stêpuj¹co:

1 – oddzia³ywanie na strefy energetyczne uk³adu wydalniczego
celem jego udro¿nienia a tym samym, stworzenia mo¿liwoœci dla
organizmu do jego samo oczyszczenia siê,

2 – oddzia³ywanie na strefy energetyczne, które, zgodnie z pra-
wami naturalnej medycyny chiñskiej /na przyk³ad z „Prawem Piê-
ciu Elementów” i innymi/, mog¹ stanowiæ przyczynê
wystêpuj¹cych zaburzeñ w przep³ywie energii w kana³ach ener-
getycznych danych narz¹dów,

3 – oddzia³ywanie na strefy energetyczne zwi¹zane z aktualny-
mi dolegliwoœciami organizmu,
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4 – oddzia³ywanie na ca³y system energetyczny /AURÊ/ cia³a
osoby korzystaj¹cej z tego zabiegu.

Takie postêpowanie pozwoli na optymalizacjê i pe³n¹ skutecz-
noœæ zabiegu bioenergoterapeutycznego.

Odnoœnie oddzia³ywania, wspomnianego w punkcie „4”, zna-
nych jest szereg metod takiego oddzia³ywania. Do nich mo¿na
miêdzy innymi zaliczyæ:

a – metodê biomasa¿u ks. A. Klimuszki,
b – metodê oddzia³ywania na czakry,
c – metodê aplikacji reikowskich,
d – metodê BSM,
e – metodê oddzia³ywania na meridiany akupunkturowe,
f – metodê oddzia³ywania na strefy wêz³ów ch³onnych,
g – metodê oddzia³ywania na strefy przeczulicy skóry, czyli strefy

zmian neuroodruchowych,
h – metodê oddzia³ywania na strefy pranoterapeutyczne w/g

szko³y prof. A.Zanatty,
i – i inne., które mo¿na okreœliæ jako intuicyjne, wypracowane

przez samych bioenergoterapeutów.
Z naszych obserwacji wynika, ¿e ka¿dy z bioenergoterapeutów

stosuje w zasadzie w³asn¹ metodê zabiegów bioenergoterapeu-
tycznych, które zosta³y przez niego wypracowane metod¹ prób
i b³êdów.

Dlatego te¿ pojawili siê jakby specjaliœci od ró¿nego rodzaju
niedomagañ organizmu, co jest oczywiœcie sprzeczne z punktu
widzenia istoty zagadnienia bioenergii.

Okazuje siê jednak, ¿e poznanie wymienionych wy¿ej metod,
pozwala bioenergoterapeucie na wszechstronn¹ interwencjê i li-
kwidacjê wystêpuj¹cych zaburzeñ energetycznych w organizmie
cz³owieka.

A oto, krótkie charakterystyki tych metod:
Ad. „a” – jest to zabieg bioenergoterapeutyczny obejmuj¹cy ca³e

cia³o. Trwa, co prawda dosyæ d³ugo, bo a¿ oko³o 45 minut, ale
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jest niezwykle skuteczny. Wymagane jest przeprowadzenie co
najmniej 6 – 8 a nawet 10 takich zabiegów. Jego opis mo¿na zna-
leŸæ w publikacji A. Klimuszki pt. „Moje widzenie œwiata”.

Ad. „b” – jest to zabieg trwaj¹cy krótko ale praktycznie pod-
czas niego s¹ stymulowane niemal wszystkie narz¹dy, które s¹
powi¹zane z poszczególnymi czakrami. Jak ju¿ wspominano w czê-
œci II, czakry te s¹, wed³ug prof. R. Javalgekara, powi¹zane z okre-
œlonymi splotami nerwowymi. I tak:

1. czakra 1 – Muladhara – odpowiada splotowi krzy¿owemu,
2. czakra 2 – Swadhisthana – odpowiada splotowi aortowemu,
3. czakra 3 – Manipura – odpowiada splotowi lêdŸwiowemu,
4. czakra 4 – Anahata – odpowiada splotowi sercowemu,
5. czakra 5 – Visshudha – odpowiada splotowi szyjnemu,
6. czakra 6 – Adnya – odpowiada wzgórzu wzrokowemu,
7. czakra 7 – Sahastrara – odpowiada centralnej czêœci mózgu.
Ka¿dy ze splotów reguluje przynale¿ne mu narz¹dy cia³a ludz-

kiego. Jakie, to odsy³amy czytelnika do fachowej literatury z za-
kresu anatomii i fizjologii cz³owieka.

Dzia³aj¹c na czakry wiêc /miêdzy innymi sposobami podanymi
w II czêœci/ poœrednio bêdzie siê oddzia³ywaæ na energetykê na-
rz¹dów wewnêtrznych cz³owieka, które s¹ zwi¹zane z tymi cza-
krami jak i oddzia³ywaæ siê bêdzie na ca³y system energetyczny
cia³a co mo¿na stwierdziæ z ³atwoœci¹ za pomoc¹ fotografii kirlia-
nowskiej.

Polecamy tu publikacjê w³aœnie prof. Raviego Javalgekara.
Ad. „c” – jest to zabieg wykonywany na strefach podanych przez

Mikao Usui. Jest to system leczniczy oparty na za³o¿eniu, ¿e po
uzyskaniu pewnych wtajemniczeñ, odblokowany zostaje przep³yw
energii boskiej, która ma posiadaæ cudown¹ moc uzdrawiania.

Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e nie trzeba posiadaæ ¿ad-
nych wtajemniczeñ ani inicjacji, aby wykonywaæ skutecznie za-
biegi energetyczne stosuj¹c same aplikacje reikowskie. Sam uk³ad
aplikacji zosta³ tak u³o¿ony, ¿e praktycznie wszystkie organy cz³o-
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wieka s¹ poddawane stymulacji bioenergetycznej. Obowi¹zuj¹ tu
takie same zasady zabiegów bioenergetycznych jak przy innych
wy¿ej wymienionych metodach bioenergoterapeutycznych.

Polecamy tu ksi¹¿kê B.Muller i H.Guntera pt. „ Wylecz siê sam.
REIKI”, gdzie we wstêpie do niej odnajdujemy takie oto s³o-
wa:....”¯yczymy Ci otwartego serca w lekturze, abyœ odebra³ tê
energiê reiki, która j u ¿ t e r a z p. ³ y n i e k u t o b i e z t e j k s i ¹
¿ k i”......... Nic tu dodaæ ani uj¹æ.

Ad. „d” – jest to metoda oddzia³ywania na strefy energetyczne
g³owy opracowana przez Eugeniusza Uchnasta. Zak³ada ona, ¿e
dzia³aj¹c energi¹ swoich d³oni mo¿na wp³ywaæ na stan energe-
tyczny okreœlonych obszarów mózgu wywo³uj¹c przy tym ocze-
kiwane zmiany w zdrowiu cia³a ludzkiego. Jest to typowa metoda
aplikacyjna.

Metodê tê szczegó³owo opisa³ on w swojej ksi¹¿ce pt. „Samo-
leczenie Bioemenecyjnym Sprzê¿eniem z Mózgiem – B.S.M” na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. wydanej przez CUW „Ró¿d¿karz,
/Poznañ, 1981/.

W skróconej formie jest te¿ ona przedstawiona w ksi¹¿eczce
pod tytu³em „Samoleczenie metod¹ B.S.M.” P. Lewandowskiego
/1993/. Niestety publikacje te maj¹ jedn¹ powa¿n¹ wadê,.

Otó¿ jeden jak i drugi autor, wbrew zasadzie – primum non
nocere – nakazuj¹ osobie stosuj¹cej tê metodê odstawienie wszel-
kich leków, pomimo, ¿e nigdy nie prowadzonych ¿adnych badañ,
które mog³yby prowadziæ do takich wniosków.

W sumie jednak, metoda ta, z zastrze¿eniem problemu odsta-
wiania leków, mo¿e stanowiæ uzupe³nienie aplikacji reikowskich
wykonywanych na g³owie osoby poddawanej stymulacji energe-
tycznej.

Ad. „e” – jest to metoda, gdzie zabiegi stymulacji bioenerge-
tycznej wykonuje siê wzd³u¿ przebiegu meridianów znanych
z chiñskiej medycyny. Stosuje siê tu dwie zasadnicze techniki wy-
konywania takiego zabiegu, a mianowicie passy poœrednie oraz
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passy bezpoœrednie po meridianach cia³a cz³owieka. Zabieg mo¿e
byæ wykonany: albo zgodnie z przebiegiem energii w meridianach
albo w kierunku przeciwnym do biegu energii, albo te¿ jednocze-
œnie w kierunkach naprzemiennych. To wynika z tego, czy w me-
ridianach wystêpuje nadmiar energii czy te¿ jej niedobór. Aby móc
tê metodê stosowaæ, wymagana jest od bioenergoterapeuty dosyæ
dobra znajomoœæ tego zagadnienia. Wskazana jest wiêc do tego
fachowa literatura napisana przez faktycznie znaj¹cych to zagad-
nienie autorów, np. prof. Garnuszewskiego.

Ad. f – jest to metoda oddzia³ywania energetycznego na strefy
umiejscowienia wêz³ów ch³onnych. Stymulacjê energetyczn¹ tych
miejsc, mo¿na przeprowadziæ technik¹ albo aplikacji albo impo-
zycji. Je¿eli u bioenergoterapeuty temperatura r¹k wynosi 35.5
stopni Celsjusza i wiêcej, to z powodzeniem mo¿e on stosowaæ tê
metodê. Do tego wymagana jest te¿ dobra znajomoœæ funkcjono-
wania uk³adu immunologicznego organizmu ludzkiego jak i jego
anatomia. Tak¹ wiedzê uzyskaæ mo¿na studiuj¹c odpowiedni¹ lite-
raturê z tego zakresu. Patrz te¿ „Tablica III”.

Ad. „g” – jest to metoda oddzia³ywania energetycznego na strefy
przeczulicy skóry znanych te¿ jako strefy zmian neuroodrucho-
wych. Zazwyczaj stosuje siê tutaj aplikacje albo impozycje. Roz-
mieszczenie tych stref znaleŸæ mo¿na w publikacjach dotycz¹cych
masa¿u segmentarnego. Jest to jedna z bardzo skutecznych me-
tod pozwalaj¹cych na energetyczne oddzia³ywanie poprzez te strefy
na wewnêtrzne organy cia³a ludzkiego. Patrz „Tablica II a – k”.

Ad. „h” – jest to metoda w Polsce praktycznie nie znana. Zo-
sta³a ona opracowana i sprawdzona w warunkach klinicznych
przez prof. Arnolda Zanattê z Mediolanu. Do nauki tej metody
wyda³ specjalny podrêcznik p. t. „Manuale – Dizionario di Pra-
noterapia Professionale” /Mediolan, 1984/, który tak¿e znajduje
w naszym Studium Radiestezji i Bioenergoterapii w Kielcach.
W publikacji tej przedstawiono wykaz 126 jednostek chorobo-
wych wraz z krótk¹ ich charakterystyk¹ oraz opisem sposobów
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oddzia³ywania bioenergetycznego w tych przypadkach. Czêœæ
z nich przedstawimy dalej. Jest to metoda te¿ niezwykle skutecz-
na, ale raczej jest ona opracowana pod k¹tem osób wykonuj¹cych
zawód lekarza. Wymagane jest tu, wiêc przygotowanie lekarskie
albo dobra znajomoœæ z zagadnieñ patologii organizmu ludzkie-
go / patrz „Tablica nr I” /.

Ad. „i” – jest to metoda powszechnie stosowana przez bioener-
goterapeutów. W³aœciwie oddzia³ywanie bioenergoterapeuty nie
wynika z posiadanej wiedzy, lecz z doœwiadczenia uzyskanego
w wyniku licznych prób i b³êdów podczas oddzia³ywañ bioener-
getycznych. S¹ to metody trudne do sprawdzenia i jakiegokol-
wiek zweryfikowania, nie mniej mog¹ byæ skuteczne w okreœlonych
niedomaganiach zwi¹zanych z zaburzeniami energetycznymi kon-
kretnych organów wewnêtrznych cz³owieka.

Podsumowuj¹c powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹ metody, któ-
re naprawdê mog¹ byæ skuteczne w zabiegach bioenergoterapeu-
tycznych, Wymagana jest jednak przy tym fachowa wiedza
zwi¹zana ze znajomoœci¹ bioenergetyki cia³a ludzkiego jak i zna-
jomoœci¹ anatomii oraz fizjologii organizmu cz³owieka. Dopiero
tak rozumiana problematyka zabiegów bioenergetycznych, po-
zwala na zostanie prawdziwym BIOENERGOTERAPEUT¥..

Przeprowadzony zabieg oddzia³ywania bioenergetycznego we-
d³ug podanego wy¿ej schematu naprawdê gwarantuje w sumie
pozytywny koñcowy efekt takiego zabiegu bioenergostymulacyj-
nego.

Faza koñcowa zabiegu.
Trzeba jasno sobie powiedzieæ, ¿e w³aœciwe zakoñczenie zabie-

gu bioenergoterapeutycznego to gwarancja udanego i skutecz-
nego oddzia³ywania bioenergostymulacyjnego. Jest to jakby
zakotwiczenie oczekiwañ u bioenergobiorcy co do koñcowego
efektu tego oddzia³ywania.
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Tok postêpowania bioenergoterapeuty w tej fazie jest te¿ w³a-
œciwie jego indywidualn¹ spraw¹.

Mo¿na on dokonaæ ponownego pomiaru ciep³oty cia³a oraz ci-
œnienia krwi. Temperatura cia³a powinna ulec zmianie /zazwy-
czaj podwy¿szeniu ale nie koniecznie jak to wynika z naszych
badañ/ Tak samo i ciœnienie krwi. Zmiany temperatury cia³a i krwi
s¹ te¿ jakby wyk³adnikiem skutecznoœci przeprowadzonego za-
biegu bioenergoterapeutycznego.

Ponadto, bioenergoterapeuta powinien jeszcze udzieliæ dodat-
kowych rad np. co do diety, relaksu, prawid³owego oddychania,
urz¹dzenia mieszkania itd. itd. co pozwoli na wzmocnienie koñ-
cowego efektu oddzia³ywania bioenergoterapeutycznego.

Powinien te¿ uprzedziæ bioenergobiorcê o ewentualnej reakcji
jego organizmu na przeprowadzony zabieg bioenergostymulacyj-
ny, która mo¿e mieæ miejsce nawet w kilka godzin póŸniej od jego
zakoñczenia.

To, co wy¿ej przedstawiono, ma olbrzymi wp³yw na koñcowy
efekt samego zabiegu bioenergetycznego i nie wolno pod ¿ad-
nym pozorem tego lekcewa¿yæ.

Dopiero tak przeprowadzony zabieg oddzia³ywania bioenergo-
stymulacyjnego pozwoli na uzyskanie w efekcie koñcowym po-
prawê stanu si³ witalnych u osoby uczestnicz¹cej w seansie
bioenergoterapeutycznym.

Koñcz¹c przedstawiamy nasz¹ metodê przeprowadzania zabiegu:

EWA, IGOR i JANUSZ WILCZEWSCY
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, skutecznoœæ jak i optymalne

oddzia³ywanie bioenergostymulacyjne zale¿y od znajomoœci sze-
regu zagadnieñ zwi¹zanych z problematyk¹ bioenergii. Bioener-
goterapeuta zgodnie z tym pogl¹dem powinien:

1. znaæ swoje predyspozycje bioenergoterapeutyczne:
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– które zosta³y w sposób obiektywny zbadane za pomoc¹ apa-
ratury techniczno pomiarowej, by unikn¹æ subiektywnych ocen.

2. znaæ zasady operowania bioenergi¹:
– co mo¿na znaleŸæ w szeregu publikacji autorów w tym i w va-

demecum healera pt. „Praktyczny kurs bioterapii”, wyd. £ódŸ,
1993, a w szczególnoœci sposobami oddzia³ywania bioenergetycz-
nego na pole energetyczne organów pacjenta.

3. znaæ podstawy :
a) funkcji narz¹dów znanych w chiñskiej medycynie Zang i Fu

oraz ich korelacji z typologi¹ niedomagañ znanych z medycyny
zachodniej (z tzw. jednostkami chorobowymi),

b) technik diagnostycznych z zakresu diagnostyki Tradycyjnej
Medycyny Chiñskiej (medycyny ludowej) – jak Bon Shin, Mon
Shin, Setsu Shin i Bun Shin oraz innych jak np.: K. Massona,
P.Mandela i szeregu innych.

c) Prawa Piêciu Przemian: regu³y Matki i Dziecka, Dziadka
i Wnuczka oraz Mê¿a i ¯ony

d) lokalizacji stref neuroodruchowych (stref Heada) i ich wza-
jemnej korelacji z narz¹dami Zang i Fu

4. umieæ rozpoznaæ pierwotn¹ przyczynê niedomagañ pacjenta:
W oparciu o bezpoœredni wywiad z pacjentem i ewentualnie uzu-

pe³niaj¹c j¹ o dane z ró¿nych metod diagnostyki bioenergetycz-
nej (w tym Bo Shin, Mon Shin, Setsu Shin, Bun Shin jak
i lekarskiej),

5. umieæ poprawnie przeprowadziæ pierwszy zabieg bioener-
gostymulacyjny:

a) kontrolny celem zweryfikowania trafnoœci okreœlenia pier-
wotnej przyczyny niedomagania energetycznego pacjenta,

b) i ostateczny po skorygowaniu go na podstawie reakcji orga-
nizmu pacjenta (mierz¹c np. ciep³otê cia³a pacjenta).

6. umieæ podczas zabiegów korzystaæ z:
– aplikacji,
– impozycji,
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– passów (g³asków)
na strefach neuroodruchowych i nie tylko (te¿ strefy wêz³ów

ch³onnych i gruczo³ów wewnêtrznego wydzielania) zgodnie
z przeprowadzon¹ diagnostyk¹,

7.umieæ okreœliæ optymalny czas zabiegu pojedynczego uk³adu
d³oni jak i ca³ego zabiegu.

8. w ramach tzw. kart diagnostyczno – bioenergoterapeutycz-
nych zbieraæ dane o efektach swoich oddzia³ywaæ bioenergotera-
peutycznych.

Zabieg, naszym zdaniem, powinien sk³adaæ siê z trzech faz jak
ju¿ wy¿ej wspomniano:

fazy wstêpnej – gdzie bioenergoterapeuta przeprowadza do-
k³adny wywiad i zapoznaje siê z histori¹ choroby pacjenta, jego
diet¹, stylem ¿ycia, sposobem pojmowania œwiata itp. elemen-
tami. Pozwala to wszystko na okreœlenie przyczyny niedoma-
gañ energetycznych organizmu pacjenta. Faza ta niejednokrotnie
trwa oko³o 2 godzin.

fazy w³aœciwego zabiegu – gdzie na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy wykonuje siê zabieg. Pierwszy zabieg jest zabie-
giem kontrolnym maj¹cym na celu ustalenie prawid³owoœci
postawionej dignozy.

fazy koñcowej – gdzie bioenergoterapeuta powinien spraw-
dziæ skutecznoœæ zabiegu, jak i zakotwiczyæ w podœwiadomoœci
uzyskane efekty, a ponadto powinien wskazaæ uzupe³niaj¹ce
terapie.

Nasze zabiegi opieramy na znajomoœci medycyny chiñskiej wy-
korzystuj¹c poni¿sz¹ Regu³ê Bioenergetyki chiñskiej:

REGULA BIOENERGETYKI
W zale¿noœci od iloœci energii w Praelementach:
1. przy nadmiarze w jednym Praelemencie:
– stymulowaæ w prawo kolejne trzy nastêpne ¯ywio³y –
 np. w nadmiarze D daje siê : O + Z + M
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2. przy niedoborze w jednym ¯ywiole
- w lewo kolejno trzy ¯ywio³y uwzglêdniaj¹c ¯ywio³ z nie-

doborem –  np. w niedoborze W daje siê : W + M + Z

3. i innych z uwzglêdnieniem ró¿nych wzajemnych zale¿noœci.

Pozwala to na optymalizacjê zabiegu bioenergoterapeutycznego.
Zabiegi przeprowadzaj¹ na neuroodruchowych strefach He-

ada, wêz³ach ch³onnych, gruczo³ach wewnêtrznego wydziela-
nia wykorzystuj¹c ku temu metodê: Klimuszki, czakroterapii,
Usui i inne z godnie z powy¿sz¹ Regu³¹.

Uwa¿amy, ¿e nie istniej¹ ¿adne przes³anki do jakiejkolwiek spe-
cjalizacji bioenergoterapeutycznej. Je¿eli ktokolwiek tak twier-
dzi, to oznacza ¿e nie posiada odpowiedniego poziomu wiadomoœci
z tej dziedziny wiedzy. Ka¿dy bioenergoterapeuta powinien umieæ
wykorzystaæ swoje w³aœciwoœci do usuniêcia ka¿dego zaburzenia
bioenergetycznego organizmu innej osoby.
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TABLICA I:
PODSTAWOWE ZASADY BIOENERGOSTYMULACJI

wg. prof. A. ZANATTY
CHOROBY a STREFY BIOENERGOSTYMULACYJNE



87



88

I. Postêpowanie doraŸne:
1. Kolka nerkowa strefa 25/28 + 28 + 28/46
2. Kolka w¹trobiana 27 + 1
3. Udar s³oneczny 3 i 4

II. Zatrucia:
4. Zatrucie alkoholem 3 + 25/28

III. Choroby zakaŸne:
5. Afty strefy: 3 + jêzyk
6. Febra 3 + 5/6
7. Grypa 13 + 14/5
8. GruŸlica 45 + p³uca

IV Choroby uk³adu oddechowego i gruŸlica:
9. Zapalenie zatok 5
10. Astma oskrzelowa 48 + 9/13 + 13
11.Bronchit ostry 48/49
12.Bronchit chroniczny 13/14
13. Dusznoœæ 49/48/47
14. Rozedma p³uc 47/48/49
15. Op³ucna 47/48/49
16. GruŸlica 45 + p³uca
17. Zapalenie p³uc 24/28

V. Choroby serca i naczyñ:
18. Dusznica bolesna 13/14 i 13 + 26
19. Arytmia 48/49 + 14
20.Astma sercowa 13/26 + 13/14
21. Bradykadia 14 + 48/49
22. Ko³atanie serca 13 + 14
23. Zapaœæ 1 + 14
24. Ekstrasystole 1 + 13/14
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25. Migotanie przedsionków 13/14
26. Zawa³ serca 8 + 11 + 4
27. Choroba Buergera 40/41/46
28. Choroba Raynauda d³onie
29. Skleroza 51 + 43
30.Czêstoskurcz 13/14 + 48/49

VI. Choroby narz¹du moczowego i urologia:
31.Bezmocz 3 + 27/30
32. Uremia 25/28 + 28/46
33. Kamienie nerkowe 28 + 46 albo 25
34. Zapalenia pêcherza moczowego 30 + 43
35. Kolka nerkowa 25/28 + 28 + 28/46
36. Nie trzymanie moczu 30
37. Roponercze 28 + 46
38. Kwasica 1 + 25/28
39. Kamienie w pêcherzu 30

VII. Choroby krwi i uk³adu krwiotwórczego:
40. Anemia 24/25 + 13
41. Bilirubina we krwi 25/28 + 25/28
42. Wêz³y ch³onne pachwinowe 28/29

VII. Choroby przewodu pokarmowego:
43. Bóle ¿o³¹dkowe 25/22 + 26/27 albo
13/26 + 1
44. Wyrostek robaczkowy 28/29 + 26/27
45. Atonia ¿o³¹dkowa 27/30 + 13/26
46. Wzdêcia 26/27
47. Skurcz wpustu ¿o³¹dka 14/26/27
48. Obstrukcje 25/26/27/28
49. Biegunka 25/26/27/30
50. Niestrawnoœæ 26 + 27
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51. Zapalenie uchy³ka 26/27/28
52. Zapalenie dwunastnicy 1 + 27/28
53. Hemoroidy 43/44
54. Zaburzenia jelitowe 27 + 26/27
55. Kiszka stolcowa 44 + 43
56. Gastralgia 26 + 27
57. Wrzód ¿o³¹dka 26 + 27

VIII. Choroby w¹troby, uk³adu ¿ó³ciowego i trzustki:
58. Acetonemia 25/28
59. Kolka ¿ó³ciowa 25/28
60. Kamienie ¿ó³ciowe 28 + 46
61. Marskoœæ w¹troby 25/28 + 29/30
62. Torbiel ¿ó³ciowa 28 + 15
63. Kolka w¹trobowa 27 + 1
64. Cukrzyca 25/28 + 47
65. Trzustka 25/26
66. Œpi¹czka 1 + 26 + 3/26

IX. Choroby przemiany materii:
67. Brak apetytu 24/25/47 + 27/28

X. Endokrynologia kliniczna:
68. Niemoc 2
69. Moczówka prosta 28/26 + 28/29 lub
1 + 25/26
70. Tarczyca – wole 8 + 9
71. Choroba Basedowa 8 + 51 i 9 + 10
72. Choroba Cushinga 8/9 + 3

XI. Choroby uk³adu ruchu:
73. Zwyrodnienie stawów 34 + 40
74. Zwyrodnienie krêgów szyjnych 52/51 + 8
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75. Zwyrodnienie stawu biodrowego 28/46 + 31/29
76. Lumbago 28/46 + 44/45
77. Zapalenie tkanki ³¹cznej 42/41 + 31/32/33
78. Choroby szyi 2 + 52
79 Kifoza 44 + 45 + 51
80. Dyskopatie 42/44 + 45
81. W³ókniak 3 + 27/30
82. Goœciec, podagra 28 + 46
83. Lumbago 45/44 + 42/44
84. Zwichniêcie kolanowe 34 + 40/41
85. Zwichniêcie stawu biodrowego 42
86. Zapalenie szpiku i koœci 51
87. Osteoporoza 45
88. Skolioza 45
89. Zapalenie stawu biodrowego 29/31

XII. Choroby uk³adu nerwowego:
89. Atrofia miêœni nad danymi miêœniami
90. Migrena 1 + 3
91. Wylew mózgowy 13 + 1
92. Drgawki 51/52 + 13
93. Zanik miêœni 52 + 39
94. Zaburzenia neurowegetatywne 1 + 13/26 + 9
95. Wylew do mózgu 1
96. Choroba Addisona 25/28
97. Zespól Downa 1 + 2
98. Choroba Parkinsona 45
99. Zapalenie nerwów 23 + 18
100. Parali¿ twarzy 1/3/5
101. Niedow³ad 35
102. Nerwobóle 51/50/45
103. Zapalenie nerwu kulszowego 45/46/28 + 52
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104. Zapalenie krêgów 44 + 51
XIII. Choroby psychiczne:
105. Aerofagia 9/13 + 25/26
106. Agorafobia 52 + 3
107. Upoœledzenie umys³owe 3
108. Amnezja 52 + 3
109. Apatia 52 + 3
110. Nieobecnoœæ 52 + 3
111. Depresja umys³owa 2 + 52
112. Schizofrenia 2 + 4 + 52 albo
3 + 11/13
113. Pobudzenie 2 + 4
114. Nocne koszmary 3 + 30
115. Epilepsja 3 + 1 + 52
116. Fobie 1/3
117. Frustracje 1 + 52
118. Zaniki pamiêci 1/52
119. Zburzenia umys³owe 1 + 52
120. Histeria 11/13
121. Neurastenia 27/30 + 3
122. Ogólna nerwowoœæ 13 + 30

XIV. Choroby skóry :
123. Tr¹dzik 4/5/6

XV. Po³o¿nictwo i ginekologia:
124. Brak miesi¹czki 25/26
125. Zapalenie gruczo³u Bartholina 30 + 43
126. Zapalenie jajników strefa jajników
127. Bóle miesi¹czkowe 29/28/27/30
128. Zapalenie macicy 30 + 43
129. Bezw³ad macicy 1/30
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130. Niewydolnoœæ jajników 29/30
131. Obfite krwawienie miesi¹czkowe 27/29/30
132. Krwotok maciczny 1/30
133. Brak rozrodczoœci 28
134. Wypadniêcie macicy 27/28 + 30
135. Zespó³ przedmiesi¹czkowy 28/29
XVI. Choroby uszu, nosa, gard³a i krtani:

136. Afonia 8
137. Zapalenie migda³ków 8 + 9 + 13
138. J¹kanie 3 + policzki
139. Katar 8/9/13
140. Struny g³osowe 51 + 8 + 8/9
141. Krwawienie z nosa 52 + 3
142. Zapalenie gard³a 8
143. Zapalenie krtani 7/9
144. Zapalenia ucha 2
145. Choroby nosa 5
146. G³uchota 2
147. Migda³ki 8

XVII. Choroby oczu:
148. Kurcz powiek 3
149. Katarakta ga³ki oczne
150. Zapalenie rogówki ga³ki oczne
151. Zapalenie spojówek 4

Bli¿sze informacje dotycz¹ce co do samego sposobu wykony-
wania zabiegu bioenergostymulacyjnego wed³ug tej metody mo¿-
na znaleŸæ w podrêczniku prof. Arnolda Zanatty jak i w Kieleckim
Studium Radiestezji i Bioenergoterapii, gdzie jest nauczana.
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TABLICA II
ZABIEGI BIOENERGOTERAPEUTYCZNE NA STREFACH

ZMIAN NEUROODRUCHOWYCH
(strefy te mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿kach dot. masa¿u segmentarnego)

TABLICA II j: Lokalizacja stref odruchowych w bólach krzy¿a.
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TABLICA II k: Lokalizacja stref odruchowych w chorobach
stawów obrêczy koñczyny górnej.
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TABLICA III:
SCHEMAT UK£ADU CH£ONNEGO
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Z A M I A S T  Z A K O Ń C Z E N I A

Ewa Wilczewska, Janusz Wilczewski, Igor Wilczewski

METODY POMIARU ZDOLNOŒCI UZDROWICIELSKICH ORAZ KON-
TROLI SKUTECZNOŒCI ZABIEGÓW BIOENERGOTERAPEUTYCZNYCH
MEASUREMENT METHODS OF HEALING PREDISPOSITION AND ME-
THODS CONTROLLING EFFECTIVENESS OF HEALING PROCEDURES

Kieleckie Studium Radiestezji i Bioenergoterapii w Kielcach
Druk: Sztuka Leczenia” nr 2/2002 Towarzystwa Edukacji Psy-
chosomatycznej (Colegium Medicum UJ w Krakowie)

W „Ma³ym s³owniku teologicznym” wg K.Rahnera i H.Vorgrim-
lera (1987) mo¿na przeczytaæ:

....„Na³o¿enie r¹k jest prastarym gestem kultycznym. (....) Zgod-
nie z tekstami nowotestamentowymi na³o¿enie r¹k by³o gestem,
który najczêœciej towarzyszy³ uzdrawianiu chorych; relacje mówi¹,
¿e jako tego rodzaju gesty by³y stosowane przez Jezusa, uczniów
i Paw³a...”

Wspomniany wy¿ej sposób uzdrawiania jest zaliczany do jednej
z dziedzin medycyny komplementarnej i alternatywnej.

W publikacji Jonasa W.B. i Levina J.S. [11] terapia ta zosta³a
zaliczona przez Daniel J. Benor do leczenia duchowego.

Osobiœcie nie mo¿emy zgodziæ siê z takim zakwalifikowaniem
leczenia przez dotyk. Z naszych doœwiadczeñ i badañ wynika, ¿e
ten typ leczenia nie wiele ma wspólnego z leczeniem duchowym.
Naszym zdaniem, odbywa siê raczej na p³aszczyŸnie materialnej
ani¿eli duchowej, co poni¿ej pragniemy przedstawiæ.



98

WPROWADZENIE

Trochê historii
Ju¿ od wielu, wielu tysiêcy lat ludzkoœæ chcia³a dociec czym jest

¿ycie a konkretnie czym jest si³a ¿yciowa.
W staro¿ytnoœci ow¹ si³ê ¿yciow¹ zwano:
Chiny – CHI,
Indie i Tybet – PRANA,
Polinezja MANA
Japonia – KI,
Egipt – GA – LLAMA,
Grecja – PNEUMA,
¯ydzi – RUACH
Europa (za Bibli¹) – DUSZ¥ ¯YWI¥C¥, itd.

W IXX i XX wieku w Europie pojawi³y siê ró¿nego rodzaje ba-
dania zmierzaj¹ce do znalezienia odpowiedzi odnoœnie istoty ener-
gii ¿ycia.

Jedn¹ z pierwszych osób, która stara³a siê to wyjaœniæ by³ A.
Mesmer [5]. Przeszed³ on do historii dziêki swojemu „magnety-
zmowi zwierzêcemu”.

Poza pojêciem magnetyzmu zwierzêcego poszczególni badacze
tego fenomenu wprowadzali swoje okreœlenia. Tak powsta³a
„AURA” Kilnera, „OD” – Reichenbacha, „POLA „L” – Burra,
„NEOENERGIA” – Kinga, „POLA ¯YCIA” – Russela i inne po-
jêcia.

Pojêcia okreœlaj¹ce „Energiê ¯ycia” zmienia³y siê w zale¿noœci
od epoki, badacza i podmiotu badania.

St¹d te¿ wieloœæ pojêæ na okreœlenie tego samego – ENERGII
¯YCIA czyli inaczej mówi¹c BIOENERGII (od s³ów: bios = ¿ycie,
i energia= energia)
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DEFINIOWANIE W POLSCE

W œrodowisku polskich bioenergoterapeutów, z uwagi na nie-
wielki dostêp do wyników badañ na temat bioenergii, funkcjonu-
je szereg pojêæ na okreœlenie tej energii i to pojêæ nawet
wykluczaj¹cych siê.

Polscy bioenergoterapeuci w swoich wypowiedziach i publika-
cjach pos³uguj¹ siê ca³ym szeregiem pojêæ dookreœlaj¹cych pojê-
cie bioenergii, co powoduje niezrozumienie.

Po przeanalizowaniu problemu mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce
pojêcia dotycz¹ce energii ¿ycia – bioenergii:

1. aura [6,7,21],
2. bioelektrycznoœæ [3], bioenergia [3, 17, 25], biomagnetyzm

[25], biomagnetyzm aikido [15], bioplazma [25], biopole [17, 21],
biopole – negatywne i pozytywne [25], biopr¹dy [25],

3. cia³o bioplazmatyczne [6,7], cia³o eteryczne [6,7],
4. energia nie daj¹ca siê zdefiniowaæ [24],
5. magnetyzm [10], magnetyzm ¿yciowy [13], magnetyzm jako

fala noœna [15],
6. naturalna energia uzdrawiaj¹ca [16],
7. pole energetyczne [9], pole magnetyczne [8], prana [6,7],

promieniowanie „HS” [25], promieniowanie ludzkie [10],
8. si³a ¿yciowa [9], subtelna forma energii elektromagnetycznej

[9],
9. uniwersalna energia uzdrawiaj¹ca [16],
Jak widaæ z powy¿szego, iloœæ pojêæ stosowanych przez bioener-

goterapeutów do okreœlenia pojêcia energii ¿ycia jest naprawdê
imponuj¹ca, pomimo, ¿e wszyscy mówi¹ i pisz¹ o tym samym.
Niektórzy z tych bioenergoterapeutów stosuj¹ zamiennie powy¿-
sze pojêcia.

Z powy¿szego wynika wniosek: dopóki nie zostanie przyjêta
zunifikowana nomenklatura, dopóty problematyka bioenergii bê-
dzie niedostêpna dla œrodowiska medycznego i naukowego.
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Osobiœcie uwa¿amy, ¿e najbardziej odpowiedni¹ definicj¹ bio-
energii jest:

Bioenergia to, wszystkich chwili obecnej niedookreœlona wy-
padkowa wszystkich pól energetycznych otaczaj¹cych cia³o cz³o-
wieka.

W sk³ad tych pól wchodz¹: pole elektryczne, pole termiczne,
pole magnetyczne, akustyczne, elektromagnetyczne i inne.

Pomimo wzajemnego na siebie oddzia³ywania tych pól, nie wy-
wo³uj¹ one jakichkolwiek ubocznych skutków w funkcjonowaniu
organizmu ludzkiego. Pola te w jakiœ sposób scalane s¹ w ca³oœæ
– w³aœnie energiê ¿ycia, bioenergiê.

TECHNIKI ODDZIAŁYWANIA BIOENERGETYCZNEGO

Sposoby takiego oddzia³ywania wg Jagota [10] mo¿na podzie-
liæ na:

– aplikacje,
– impozycje,
– passy
– oraz kombinacje powy¿szych.
Sposoby oddzia³ywania bioenergetycznego mo¿na zakwalifiko-

waæ wg powy¿ej podanego podzia³u w nastêpuj¹cy sposób:

1. Aplikacje: aplikacje statyczne [17], aplikacje [12,15,25], do-
tkniêcia [4,14,9,17], dotyk opuszkami palców [17], nak³adanie
r¹k [1,8,16], oddzia³ywanie dotykiem [1, 8, 16, 18], oddzia³ywa-
nie dotykiem [24], przyk³adanie r¹k [14,8].

2. Impozycje: dotyk z odleg³oœci [9,17], impozycje [21], impo-
zycje dynamiczne [21], pulsacje wibracyjne [17], trzymanie r¹k
nad g³ow¹ [1], trzymanie d³oni nad chorym miejscem [14].
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3.Passy: biomasa¿ [29], g³adzenie [8], g³askanie [15], masa¿
bioenergetyczny [17], masa¿ polaryzacyjny [9], masa¿ opuszka-
mi palców [17], masa¿ obroty [17], masa¿ trzech trójk¹tów [17],
masa¿ prostok¹tny opuszkami palców [18], przesuwanie r¹k z od-
leg³oœci [14, 17], passy bezpoœrednie opuszkami palców [17], passy
nad cia³em [17], passy tam i z powrotem wzd³u¿ cia³a [8], passy
pêtlopodobne [8], passy [9,12,13,25], passy d³oni¹ [17], przesu-
wanie d³oni wzd³u¿ cia³a [14], ruchy r¹k [17], ruchy prasowania
[8], ruchy szablowe [8], ruchy wzd³u¿ cia³a [8], ruchy magne-
tyczne [5].

ISTOTA ODDZIAŁYWANIA BIOENERGETYCZNEGO

Powy¿sze techniki pozwalaj¹, wed³ug bioenergoterapeutów, na
nastêpuj¹ce oddzia³ywania bioenergetyczne:

biostymulacji [13], do³adowania [25], doenergetyzowania [21],
energetyzowania [6,7] ³adowanie [6,7], magnetyzacjê [10], na-
sycanie [15], napromieniowywanie rêkami [17], omiatania [6,7],
oczyszczania [6,7], podawania energii [17], przeœwietlania [13],
przeci¹gania przez guzik [13], przekazu energii [24], ruchu zbie-
raj¹cego [21], stabilizowania [6,7], uwalniania [6,7], udra¿niania
[15], udra¿niania przep³ywu energii [3], wyci¹gania [8,15],
wzmacniania [25], zgarniania [6,7], zasilania [25].

Je¿eli pojêcia dotycz¹ce sposobów oddzia³ywania s¹ w zasadzie
zrozumia³e to niestety ostatnie pojêcia s¹ dosyæ trudne do precy-
zyjnego okreœlenia. £atwiej jest je pokazaæ ni¿ werbalnie je wyra-
ziæ.

W³aœnie jest to g³ówn¹ przyczyn¹ nieporozumieñ odnoœnie spo-
sobu problemów oddzia³ywania bioenergetycznego jak i ich wy-
t³umaczenia osobom postronnym.

£atwo jednak zauwa¿yæ, ¿e stosowane pojêcia posiadaj¹ jedn¹
wspóln¹ cechê. T¹ cech¹ jest ruch [20].
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Ponadto okaza³o siê, ¿e osoby medytuj¹ce, z bogat¹ wyobraŸ-
ni¹ ³atwo sobie uzmys³awiaj¹, co kryje siê za danym pojêciem.
W szczególnoœci przydatna jest tu medytacja zen jak i inne tech-
niki twórczego myœlenia, w tym i metoda doskonalenia umys³u.
Dlatego wskazane jest okreœlanie stopnia koncentracji mentalnej
u osób zajmuj¹cych siê bioenergoterapi¹, jak umiejêtnoœæ ich do
fantazjowania.

Z BADAŃ WŁASNYCH

Jak dot¹d na œwiecie, problematyka oddzia³ywania bioenergii
by³a badana sporadycznie a publikacje z tego zakresu nie zawie-
raj¹ koñcowych wniosków i czêsto brak jest opisu stosowanej
metodyki badañ.

A. Zakres badañ: W naszym Laboratorium Biotroniki i Elek-
trofotografii Kieleckiego Studium Radiestezji i Bioenergoterapii
badania przeprowadzone s¹ od 1983 roku.

Badania nasze dotycz¹:
a. Szacowania ogólnych parametrów fizyko – chemicznych orga-

nizmu bioenergoterapeuty:
1. rezystancji skóry d³oni bioenergoterapeuty, temperatury jego

d³oni i cia³a,
2. ró¿nicy potencja³u elektrycznego miêdzy jego d³oñmi,
3. aury wokó³ jego d³oni i opuszków sfotografowana metod¹ S.

Kirliana,
4. potencja³u elektryczny jego czakramów,
5. umiejêtnoœci koncentracji,
6. wybranych cech osobowoœci,
7. biorytmów i ich wp³ywu na efektywnoœæ zabiegów bioenerge-

tycznych.



103

b. pomiaru parametrów fizyczno – chemicznych organizmu uzdro-
wiciela podczas oddzia³ywania bioenergoterapeutycznego:

1. zmian w ciep³ocie jego cia³a i r¹k
2. zmian w ekstynkcji œwiat³a przechodz¹cego przez d³oñ,
3. zmian w wilgotnoœci d³oni,
4. zmian w ró¿nicy potencja³u r¹k,
5. zmian w wygl¹dzie aury w efekcie S. Kirliana,

c. okreœlenie skutków oddzia³ywania bioenergetycznego:
1. zmian w zawartoœci jonów w wodzie,
2. zmian poziomu pH wody,
3. zmian w przewodnictwie elektrycznej wody,
4. zmian w ciep³ocie cia³a osób uzdrawianych,
5. zmian sposobie krystalizacji soli miedzi,
6. zmian w szybkoœci sedymentacji zawiesiny kaolinu,
7. zmian w wygl¹dzie aury osób uzdrawianych sfotografowanej

kamer¹ Kirliana,
8. zmian w sile oddzia³ywania r¹k (w tzw. efekcie PK – psychoki-

netycznym)
9. zmian w sile kie³kowania nasion.

Te trzy aspekty badañ pozwalaj¹ w sposób obiektywny stwier-
dziæ, czy badana osoba posiada predyspozycje w zakresie oddzia-
³ywania swoj¹ bioenergi¹ oraz jakie s¹ to predyspozycje.

Znajomoœæ predyspozycji pozwala na œwiadome wypracowanie
lub adaptowanie odpowiednich technik oddzia³ywania bioener-
goterapeutycznego, jak te¿ na optymalizacjê samego zabiegu bio-
energoterapeutycznego.

B. Cechy emocjonalne i empatyczne bioenergoterapeutów
Na ca³oœæ zabiegu bioenergoterapeutycznego sk³ada siê zarów-

no sama technika wykonania zabiegu, ale te¿ podejœcie psycholo-
giczne do klienta.
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Na pewno wymaga zastanowienia siê, dlaczego bioenergotera-
peuci s¹ tak dobrze odbierani przez swoich klientów. Otó¿, trak-
tuj¹ oni pacjenta tak, jak ten pacjent chce i tego pragnie.
Najczêœciej robi¹ to intuicyjnie i w zasadzie obce s¹ im jakiekol-
wiek wiadomoœci z zakresu psychologii. Niemniej robi¹ to zna-
komicie.

Bioenergoterapeutê cechuje pozytywne nastawienie do pacjen-
ta, intuicyjne wczuwanie siê w jego problemy ¿yciowe, domowe,
zwi¹zane z prac¹ jak i jego samopoczucie. Po prostu niejako „wcie-
laj¹ siê w pacjenta” i mog¹ wspó³odczuwaæ to co odczuwa sam
pacjent. Pacjent znajduje w bioenergoterapeucie partnera, który
go rozumie i wspó³odczuwa z nim.

Prowadz¹c nasze badania staraliœmy siê zebraæ pewne dane pozwa-
laj¹ce na okreœlenie rysu psychologicznego bioenergoterapeutów.

Informacje uzyskujemy korzystaj¹c z testu „Drzewa Owocowe-
go”, testu „Kolorów Luschera” jak i z pomiarów rezystancji skó-
ry opuszków palców.

W tym ostatnim przypadku wielkoœæ rezystancji pozwala na
wstêpne okreœlenie podatnoœci bioenergoterapeuty na bodŸce stre-
sotwórcze. Im opornoœæ skóry jest mniejsza to badana osoba jest
bardziej podatna na czynniki stresotwórcze (jest impulsywna i bar-
dziej kieruje siê emocjami). Im wiêksza bêdzie opornoœæ skóry
tym bardziej jest spokójna, równowa¿ona emocjonalnie.

TEST DRZEWA OWOCOWEGO

Zauwa¿yliœmy pewn¹ prawid³owoœæ. Otó¿, je¿eli w teœcie „Drze-
wa owocowego” wystêpuj¹ „Kocha znaki wczesne” jak i cechy
dyspozycyjne wskazuj¹ce na dzia³ania ³agodne, nieagresywne,
dyplomatyczne, marzycielstwo, towarzyskoœæ, ³atwoœæ w nawi¹-
zywaniu kontaktów, rozmownoœæ, towarzyskoœæ, du¿¹ aktywnoœæ
to okazuje siê, ¿e taki bioenergoterapeuta nie tylko ³atwo nawi¹-
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zuje kontakt z pacjentem, ale te¿ ³atwiej mo¿e wywo³aæ zmiany
w parametrach fizyko – chemicznych d³oni.

Je¿eli u takiego bioenergoterapeuty ponadto wiêkszy jest sto-
pieñ koncentracji mentalnej to z góry mo¿na przewidzieæ sku-
tecznoœæ jego oddzia³ywania bioenergetycznego.

TEST KOLORÓW LUSCHERA

Jest on uzupe³nieniem „Testu Drzewa Owocowego”. Stosuje-
my tzw. „Krótki Test Luschera”. Test ten polega na przyjrzeniu
siê a nastêpnie u³o¿eniu w kolejnych 8 „krokach” kart z okreœlo-
nymi kolorami (niebieskim, zielonym, czerwonym, fioletowym,
br¹zowym, czarnym i szarym), w kolejnoœci od najprzyjemniej-
szego koloru do najmniej sympatycznego.

Ca³oœæ sekwencji stanowi¹ wiêc 4 pary. Pierwsza para oznacza
preferencje badanego, druga uzupe³nia niejako pierwsz¹ parê, trze-
cia para okreœla cechy, które u badanego nie s¹ aktualnie prze¿y-
wane zaœ para czwarta prezentuje st³umione potrzeby badanego.

Testem tym zbadaliœmy 163 osoby zajmuj¹ce siê bioenergote-
rapi¹.

A oto uzyskane dane:
Funkcja (+) – – – po¿¹dane cele albo zachowanie podyktowa-

ne d¹¿eniem do istniej¹cej sytuacji
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Funkcja ( – ) – – – rzeczywisty problem tzn. zachowanie wynika-
j¹ce ze stresu (pozycja 7 i 8)

gdzie:
kolor 1  – kolor niebieski,
kolor 2  –  zielony,
kolor 3  –  czerwony,
kolor 4  –  ¿ó³ty,
kolor 5  –  fioletowy,
kolor 6  –  br¹zowy,
kolor 7  –  czarny,
kolor 0  –  szary.
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Kolory z I kolumny to kolory z pierwszej pozycji poszczegól-
nych par czyli par z funkcji: (+), (xx), (=) i ( – ) zaœ kolory z po-
zosta³ych kolumn III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X to kolory z drugich
pozycji tych par poszczególnych funkcji.

Przedstawione wyniki, pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie pewnych od-
noœnie sfery emocjonalno – popêdowej, obszarów stresów i lê-
ków oraz stosowanych mechanizmach obronnych badanych osób.

Zasygnalizujmy tylko, i¿: 40 osób jako pierwszy kolor wybra³o
niebieski, który œwiadczy o ich wra¿liwoœci uczuciowej, empatii,
sk³onnoœci do prze¿yæ estetycznych, ich wewnêtrznym spokoju,
jak i zaufaniu do innych.

39 osób jako pierwszy kolor wybra³o kolor fioletowy. Osoby
takie s¹ sentymentalne i stêsknione za czu³oœci¹. Pragn¹ identyfi-
kacji z innymi osobami.

68 badanych na pierwszym miejscu w parze IV funkcji ( – – /
kolumna IX) umieœci³o kolor szary. Osoby niecierpliwe, podatne
na stres, ale bardzo anga¿uj¹ce siê w realizacjê swoich celów przez
co, jak im siê wydaje, mog¹ dokonaæ jeszcze wielu wa¿nych w ich
¿yciu rzeczy. 43 badanych wybra³o jako pierwszy kolor na VII
miejscu, kolor czarny (osoby zestresowane, pragn¹ce byæ nieza-
le¿nymi, nieskrêpowanymi i wolnymi od jakichkolwiek zakazów
i ograniczeñ.

Podsumowuj¹c powy¿sze 68 % badanych bioenergoterapeutów
to osoby w pewnym stopniu zestresowane, potrzebuj¹ce zrozu-
mienia u innych, ale te¿ s¹ niezale¿ne w realizacji swoich celów.
Mo¿na przewidzieæ, ¿e z ³atwoœci¹ bêd¹ nawi¹zywaæ kontakt z oso-
bami sobie podobnymi i cierpi¹cymi.

Uwa¿amy, ¿e kandydaci na bioenergoterapeutów powinni po-
znaæ elementarne podstawy analizy transakcyjnej.
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C. Wyniki niektórych badañ fizjologicznych:

TEMPERATURA DŁONI

Jednym z badanych parametrów jest pomiar temperatury d³oni.
Jest on jednym z parametrów na podstawie którego mo¿na stwier-
dziæ, czy dana osoba posiada umiejêtnoœci oddzia³ywania bioener-
getycznego czy te¿ nie. Okaza³o siê, ¿e temperatura ka¿dej z d³oni
u znakomitej wiêkszoœci badanych osób (poza jednostkowymi
przypadkami) jest ró¿na. Jedna z r¹k posiada temperaturê wy-
¿sz¹ ni¿ druga rêka. Czasami te ró¿nice siêgaj¹ nawet 2 – 3 °C.
U niektórych osób temperatura d³oni wynosi oko³o 37,4°C. U jed-
nego bioenergoterapeuty zarejestrowano temperaturê r¹k wyno-
sz¹c¹ oko³o 38°C, ale s¹ te¿ osoby, u których temperatura d³oni
nie przekracza 27 – 30°C. Badane osoby, zawsze wskazuj¹ d³oñ
o ni¿szej temperaturze, jako d³oñ, któr¹ „przekazuj¹” bioener-
giê. Wed³ug nich jest ona „przekaŸnikiem” bioenergii.

Stwierdziliœmy, ¿e podczas przekazu bioenergetycznego, tem-
peratura d³oni w zasadzie roœnie. W zale¿noœci od umiejêtnoœci
koncentracji mentalnej jak i czasu trwania tej¿e koncentracji, oso-
by takie podnosz¹ temperaturê swoich r¹k nawet o 2°C (œrednio
0,8°C.

Bardzo ciekawie wygl¹daj¹ wykresy temperaturowe podczas
oddzia³ywania bioenergi¹ na czujniki rejestruj¹ce temperaturê
w ci¹gu oko³o 180 sekund z odleg³oœci 10 cm. Wystarczy popa-
trzeæ na poni¿szy wykres:

1. Bioenergoterapeuta J.Z.,
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Jak widaæ, nie jest to ci¹g³y przyrost temperatury, ale o charak-
terze pulsacyjnym. U ka¿dego z badanych przez nas bioenergo-
terapeutów krzywe wygl¹da³y inaczej, ale zawsze mia³y znamiona
pulsacji.

Nasuwa siê pytanie: Czy w³aœnie ta cecha u bioenergoterapeu-
tów, pulsacyjne oddzia³ywanie temperatury ich d³oni na „pacjenta”
powoduje miêdzy innymi uruchomienie u tego „pacjenta” uk³adu
immunologicznego? Jak na razie pytanie pozostaje otwarte.

Równoczeœnie ze wzrostem temperatury d³oni roœnie równo-
czeœnie temperatura cia³a bioenergoterapeuty tak, ¿e po kilku
zabiegach jego ciep³ota cia³a mierzona w dole pachowym prze-
kracza czêsto 37°C.

Podsumowuj¹c: pomiar ciep³oty tak cia³a jak i r¹k bioenergote-
rapeuty mo¿e stanowiæ kontrolê poprawnoœci przeprowadzone-
go zabiegu bioenergoterapeutycznego.

Równie¿ pomiar ciep³oty cia³a pacjenta przed i po zabiegu bio-
energoterapeutycznym mo¿e stanowiæ kontrolê „jakoœci” tego za-
biegu. Je¿eli u osoby poddanej bioenergostymulacji stwierdzi siê
ró¿nicê w ciep³ocie cia³a, to mo¿na uznaæ, ¿e zabieg by³ udany.
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Zauwa¿yliœmy, ¿e u osób z obni¿on¹ ciep³ot¹ cia³a ta tempera-
tura wzrasta. Wzrost ten u ró¿nych osób jest inny. Ka¿da z osób
reaguje w charakterystyczny sposób dla jej organizmu.

Rejestruje siê te¿ i inn¹ reakcjê organizmu pacjenta: je¿eli cie-
p³ota cia³a by³a podwy¿szona, to najczêœciej po zabiegu ulega³a
ona obni¿eniu. Na razie nie jesteœmy wstanie w pe³ni wyt³uma-
czyæ dlaczego organizm tak reaguje na zabieg bioenergoterapeu-
tyczny.

POTENCJAŁ ELEKTRYCZNY RĄK

Innym ciekawym parametrem charakteryzuj¹cym zdolnoœci do
oddzia³ywania bioenergetycznego jest wielkoœæ potencja³u elek-
trycznego miêdzy d³oñmi. Przeciêtna wartoœæ tego potencja³u
wynosi oko³o 170 – 180 mV (przy naszej metodzie pomiaru).
U osób, które zajmuj¹ siê bioenergoterapi¹ na co dzieñ wielkoœæ
ta przekracza czêsto 220 mV, a u niektórych zarejestrowano na-
wet oko³o 400 mV. Cech¹ charakterystyczn¹ jest fakt, ¿e w cza-
sie oddzia³ywania bioenergi¹ napiêcie to maleje, nawet o 50 mV
(œrednio oko³o 25 mV). Zjawisko to wystêpuje u prawie 98 % ba-
danych.

Jednak s¹ te¿ pewne wyj¹tki, gdzie w czasie oddzia³ywania bio-
energetycznego napiêcie nie maleje, ale wzrasta o 20 – 25 mV.
Zdarza³o siê to rzadko.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, ¿e osoby, u których
potencja³ elektryczny miêdzy d³oñmi mala³, w zasadzie oddzia³y-
waj¹ bioenergi¹ na chory organ, np. w¹trobê, a w dalszej kolej-
noœci na ca³ego pacjenta. Natomiast osoby, u których potencja³
elektryczny wzrasta³ w oddzia³ywaj¹ g³ównie na sam¹ „chorobê”....

Chcielibyœmy w tym miejscu podzieliæ siê pewnym naszym spo-
strze¿eniu. Otó¿ poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, dlaczego
w ikonografii tybetañskiej przedstawiane tam postacie posiadaj¹



111

tak wiele r¹k i w tak ró¿nym u³o¿eniu. Doszliœmy do wniosku, ¿e
chciano w ten coœ sposób przekazaæ.

Postawiliœmy tezê, ¿e byæ mo¿e chodzi³o o pokazanie, ¿e po³o-
¿enie r¹k w stosunku do ziemi okreœla pewien stan energetyczny
cia³a ludzkiego.

Otó¿ napiêcie elektryczne r¹k zmienia siê w zale¿noœci od ge-
stu i pozycji cia³a. Okaza³o siê, ¿e im d³onie s¹ wy¿ej uniesione to
ich napiêcie elektryczne w stosunku do ziemi roœnie i odwrotnie.

Podobnie ma siê rzecz z chiñskimi æwiczeniami Tai Chi. I tu,
w zale¿noœci od pozycji cia³a i gestu, pole elektryczne odpowied-
nio siê zmienia. Oznacza to zmianê stanu energetycznego cia³a
cz³owieka. Jak zauwa¿yliœmy im wolniejsze s¹ zmiany pozycji cia-
³a, to tym p³ynniej zmieniaj¹ siê wartoœci pola elektrycznego.

S¹dzimy, ¿e mo¿emy daæ cenn¹ wskazówkê dla wspó³czesnych
bioenergoterapeutów. Pozwala ona na opracowanie, w sposób
œwiadomy, optymalnej pozycji bioenergoterapeuty w czasie za-
biegu, na wykorzystanie do maksimum jego potencja³u elektrycz-
nego r¹k.

Dokonuj¹c pomiaru pola elektrycznego poszczególnych czakr
uzyskujemy informacjê o ewentualnie wystêpuj¹cych zak³óce-
niach nich zak³óceniach energetycznych. Mo¿emy w ten sposób
oceniæ stan poszczególnych splotów nerwowych zwi¹zanych
z czakramami, jak i stan samego krêgos³upa (ewentualne dys-
kopatie i inne).

W czasie badañ nad czakrami prowadzonych wspólnych z leka-
rzem, prof. Ravim Javalgekarem z Solapuru w Indiach, stwierdzi-
liœmy, ¿e czakry przedstawiane w postaci kwiatów lotosu
o okreœlonej liczbie p³atków przedstawiaj¹ wyobra¿enie okreœlo-
nych splotów nerwowych z ich ga³¹zkami unerwiaj¹cymi przyna-
le¿ne doñ partie cia³a ludzkiego. Liczba ga³¹zek odpowiada liczbie
p³atków lotosu opisuj¹cego dany czakram.

Stwierdzono, ¿e u ka¿dego zdrowego cz³owieka, wartoœæ ener-
getyczna poszczególnych czakr wzrasta od pierwszej do siódmej.
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Wartoœci energetyczne s¹ u ró¿nych ludzi ró¿ne, ale nie jest to
istotne w ocenie energetycznej poszczególnych czakr. Odrêbnym
problemem jest uk³ad tych wartoœci.

Je¿eli poziom energetyczny nastêpnej czakry bêdzie ni¿szy ni¿
czakry poprzedniej, to z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e w tej
pierwszej zaistnia³a „blokada energetyczna”. Najczêœciej wi¹¿e
siê ona z dolegliwoœciami ze strony krêgos³upa w tym odcinku.

Tak wiêc okreœlenie stanu energetycznego poszczególnych czakr
i meridianów, pozwala na ustalenie wystêpuj¹cych blokad ener-
getycznych jak stanu krêgos³upa pacjenta, a tak¿e bioenergote-
rapeuty.

EKSTYNKCJA ŚWIATŁA

Pomiary zmian w przepuszczanego œwiat³a przez d³oñ osoby
badanej przed i w czasie oddzia³ywania bioenergetycznego tak¿e
wskazuj¹ na umiejêtnoœci takiego oddzia³ywania. Je¿eli nie ma
takich zmian to brak jest oddzia³ywania bioenergetycznego.

Podczas oddzia³ywania bioenergetycznego w sposób ci¹g³y
maleje iloœæ œwiat³a przechodz¹ca przez d³oñ. Je¿eli tylko bioener-
goterapeuta „wy³¹czy siê” z „przekazu” energetycznego to po
chwili d³oñ zaczyna przepuszczaæ coraz to wiêcej œwiat³a.

Interesuj¹ce by³oby zbadanie mechanizmów fizjologicznych
w d³oni skierowanej na oddzia³ywanie bioenergetyczne. Nie prze-
prowadzono badañ fizjologicznych tym zakresie. Przypuszczamy,
¿e odgrywa tutaj rolê rozszerzanie naczyñ krwionoœnych za czym
przemawia wzrost temperatury d³oni. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ
tutaj problemu pompy sodowo – potasowej.

Wilgotnoœæ d³oni
Stwierdziliœmy te¿, ¿e podczas oddzia³ywania bioenergetyczne-

go zmienia siê równie¿ wielkoœæ emisji parowania warstwy poto-
wej skóry d³oni. Pomiarów dokonuje siê wewn¹trz d³oni u³o¿onych
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jak przy tradycyjnym „lepieniu kuli energetycznej” polecanej na
ró¿nych kursach z zakresu bioenergoterapii. Przypatrzmy siê po-
ni¿szemu wykresowi:

Bioenergoterapeuta B.O.

Stwierdzono nastêpuj¹c¹ prawid³owoœæ. Otó¿ wilgotnoœæ po-
cz¹tkowo roœnie, do pewnego momentu. Moment ten jest inny
dla ka¿dej osoby. Zale¿y on jakby od w³aœciwoœci danej osoby. Po
osi¹gniêciu górnego progu, wilgotnoœæ maleje i to poni¿ej warto-
œci poziomu wilgotnoœci panuj¹cej w pomieszczeniu ale maleje
w sposób skokowy, tzn. po pewnym spadku chwilowo roœnie, by
dalej z powrotem maleæ, w postaci „garbów”.

Czas zmian wilgotnoœci podczas takiego oddzia³ywania bioener-
gostymulacyjnego jest ró¿ny dla ró¿nych osób. Maksymalnie mo¿e
dochodziæ nawet do 300 sekund. Œrednio czas ten wynosi oko³o
180 sekund. Minimalny czas tych zmian, jaki zanotowaliœmy wy-
niós³ oko³o 95 sekund.

Z powy¿szego wynika, ¿e bioenergoterapeuta oddzia³uje na
pacjenta równie¿ tym co z r¹k zostanie wyparowane.

Powy¿sze badania okreœlaj¹ czynniki, które wynikaj¹ ze zdol-
noœci wywo³ywania przez bioenergoterapeutê (œwiadomie lub nie-
œwiadomie) zmian parametrów fizyko – chemicznych swojego cia³a
i r¹k oraz stymulowanie tymi zmianami organizmu pacjenta.
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D. Efekty oddzia³ywañ bioenergetycznych
Wa¿nym aspektem oddzia³ywania bioenergetycznego jest okre-

œlenie skutków takiego oddzia³ywania. Mo¿na okreœliæ, ¿e za po-
moc¹ pomiarów zmian parametrów w pewnych uk³adach
doœwiadczalnych.

JONY A ODDZIAŁYWANIE BIOENERGETYCZNE

W wyniku badañ stwierdziliœmy, ¿e podczas oddzia³ywania bioener-
getycznego zmienia siê iloœæ rozpuszczonych jonów (w mg/1l) w wo-
dzie poddawanej takiemu oddzia³ywaniu. Zarejestrowaliœmy, ¿e pod
wp³ywem oddzia³ywania bioenergetycznego iloœæ rozpuszczonych jo-
nów zmienia siê – œrednio iloœæ ich wzrasta in plus o oko³o 8,3 mg/l.
Minimalny wzrost wyniós³ 4 mg/l zaœ maksymalny 22 mg/l.

Jednym z ciekawszych badañ jest badanie na zdolnoœæ oddzia-
³ywania telebioenergetycznego czyli oddzia³ywania z odleg³oœci.

Poni¿ej przedstawiono oddzia³ywanie czwórki bioenergotera-
peutów, dzia³aj¹cych na takie same próbki wody, w takich samych
warunkach. Na próbki wody oddzia³ywano z odleg³oœci 6 m.

Tabela 1.

K1..K2. – pomiary kontrolne w próbkach bioenergoterapeutów
i naczyniu kontrolnym,

Be1.B3 – pomiary po 3 minutowych oddzia³ywaniach bioener-
gi¹ (bez próbki kontrolnej)

wartoœci: w mg/1 litr +_ 1 mg/1l.
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Pocz¹tkowa wartoœæ zawartoœci jonów w próbkach wody wy-
nosi³a 222 mg/1l. Po 3 minutowym oddzia³ywaniu u trzech osób
zarejestrowano wzrost zawartoœci jonów w próbce do 228 mg/
1l, u jednej zaœ spadek o 4 mg/1l. Po nastêpnych 3 minutach u jed-
nej z osób zawartoœæ jonów wzros³a do 229 mg/1l a u pozosta-
³ych trzech powróci³a do stanu jak na pocz¹tku doœwiadczenia.

W 5 minut po zaprzestaniu dzia³ania przez bioenergoterapeutê,
pomimo braku oddzia³ywania bioenergetycznego, iloœæ rozpusz-
czonych jonów w tych próbkach zmieni³a siê ( patrz KZ.). Nie
potrafimy wyjaœniæ tego zjawiska.

Nastêpnie ponownie przez 3 minuty oddzia³ywano bioenergi¹
na te same próbki i z tej samej odleg³oœci. U trzech osób zanoto-
wano spadek zawartoœci jonów zaœ u jednej wzrost i to wzrost
o 19 mg/1l.

Zaskoczeniem dla nas by³ fakt, ¿e w naczyniu kontrolnym, któ-
re nie by³o na pocz¹tku eksperymentu poddawane oddzia³ywa-
niu bioenergetycznemu, zawartoœæ jonów wynosz¹ca 222 mg/
1l spad³a do 201 mg/1l. Nie potrafimy wyt³umaczyæ tego zjawi-
ska. Mo¿e by³o to spowodowane faktem, ¿e próbka znajdowa³a
siê w niewielkiej odleg³oœci od pozosta³ych. W ka¿dym razie zja-
wisko takie niejednokrotnie rejestrowaliœmy w naszych bada-
niach.

Niew¹tpliwie zmiany te zale¿ne s¹ od skierowania uwagi na
próbkê (obiekt), z nastawieniem na oddzia³ywanie bioenergetycz-
ne. Zarejestrowane zmiany wartoœci w próbkach poddawanych
oddzia³ywaniu bioenergetycznemu s¹ inne ni¿ w kontrolnych.

PH A ODDZIAŁYWANIE BIOENERGETYCZNE

Stwierdzono, ¿e woda poddana bioenergii zmienia swoje pH.
U przewa¿aj¹cej liczby bioenergoterapeutów pH wzrasta. Maksy-
malny wzrost wyniós³ 0,47 pH. Œrednio wynosi on oko³o 0,12 pH.
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Jednak u pewnej, aczkolwiek bardzo nielicznej grupy liczba bio-
energoterapeutów zamiast wzrostu pH zarejestrowano spadek
(maksymalnie o 0,2 pH przy b³êdzie pomiaru wynosz¹cym 0,1
pH). W jednym przypadku nie zarejestrowano ¿adnych zmian...

Podobne zmiany w odczynie pH rejestrowaliœmy podczas od-
dzia³ywania bioenergi¹ z pewnej odleg³oœci.

Podjêliœmy te¿ próbê wyjaœnienia problemu tzw. energetyzacji
wody, jako œrodka wspomagaj¹cego zabiegi bioenergoterapeu-
tyczne. Ustaliliœmy, ¿e woda poddana oddzia³ywaniu bioenergii
zmienia zarówno swoje pH, jak i iloœæ rozpuszczonych w niej jo-
nów. Czas energetyzacji nie powinien byæ jednak krótszy ni¿ 3
minuty. Zmiany zapocz¹tkowane poprzez stymulacjê bioenerge-
tyczn¹ w niej przez pewien czas bêd¹ nadal zachodziæ. Warun-
kiem jest aby woda nie by³a wstrz¹sana ani mieszana, bo traci
w krótkim czasie (kilkunastu sekund) uzyskane w³aœciwoœci.

KRYSTALIZACJA SOLI A ODDZIAŁYWANIE
BIOENERGETYCZNE

Innym wskaŸnikiem oddzia³ywania bioenergetycznego jest ba-
danie efektu oddzia³ywania bioenergetycznego na sposób krysta-
lizowania soli miedzi CuCl2.

W naszych badaniach korzystamy z testu R.Millera, zmodyfi-
kowanego przez wspó³autorkê niniejszego opracowania. Z uwa-
gi na to, ¿e ka¿da z d³oni posiada inne parametry fizyko –
chemiczne, zastosowano w tym teœcie dwa szkie³ka o powierzch-
ni dyskowej (a nie jedno, jak to czyni³ R. Miller). Po nakropieniu
nasyconego roztworu chlorku miedzi na w/w szkie³ka, bioener-
goterapeuta oddzia³uje na nie przez trzy minuty. Wynik odczytu-
je siê po trzech dobach. W warunkach naturalnych chlorek miedzi
po wykrystalizowaniu siê jest w kolorze zielonym. Natomiast pod
wp³ywem oddzia³ywania bioenergetycznego i to w zale¿noœci od
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(umownie nazwijmy) „si³y” tego oddzia³ywania, sól po wykrysta-
lizowaniu siê jest w kolorze niebieskim.

W zale¿noœci od wspomnianej „si³y” oddzia³ywania ró¿na jest
iloœæ wykrystalizowanego CuCl2 barwy koloru niebieskiego. Ta
w³aœciwoœæ CuCl2 jest doskona³ym testem, na okreœlenie owej
„si³y”. Je¿eli wiêcej jest koloru niebieskiego tym wiêksza wspo-
mniana „si³a”. Trzeba dodaæ, ¿e bioenergia „emanuj¹ca” z po-
szczególnych d³oni jest ró¿na.

SEDYMENTACJA
A ODDZIAŁYWANIE BIOENERGETYCZNE

Dodatkowym testem na sprawdzenie skutków oddzia³ywania bio-
energii jest pomiar czasu sedymentacji zawiesiny kaolinu. W pró-
bówce z zawiesin¹ kaolinu poddanej oddzia³ywaniu bioenergii
szybciej zachodzi sedymentacja. W naszym uk³adzie pomiarowym,
ca³kowity czas sedymentacji takiej zawiesiny wynosi 12 minut i 30
sekund. Natomiast w zawiesinie poddanej oddzia³ywaniu bioener-
getycznemu czas ten wynosi od oko³o 6 do oko³o 9 minut.

EFEKT KIRLIANA
A ODDZIAŁYWANIE BIOENERGETYCZNE

Doskona³¹ kontrol¹ efektu zabiegu bioenergetycznego jest foto-
grafia kirlianowska, metoda wykorzystuj¹ca do uwizualnienia na
materiale œwiat³oczu³ym pola energetycznego (aury) cz³owieka.

W zale¿noœci od wygl¹du tak sfotografowanej aury mo¿na z du¿¹
doz¹ pewnoœci okreœliæ uzdolnienia bioenergoterapeutyczne. Je-
¿eli aura wokó³ opuszków palców zmienia swoj¹ wielkoœæ i struk-
turê podczas przekazu bioenergetycznego, to wskazuje to na
uzdolnienia w zakresie oddzia³ywania bioenergetycznego.
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Równie¿ na podstawie wygl¹du tej¿e aury mo¿na z ³atwoœci¹
okreœliæ, czy dana osoba podczas zabiegu bioenergoterapeutycz-
nego powinna operowaæ ca³¹ d³oni¹, palcami, czy tylko ich opusz-
kami.

Tak¿e na podstawie tak sfotografowanej aury mo¿na okreœliæ
ewentualne zak³ócenia w przep³ywie energii w poszczególnych
meridianach sieci akupunkturowej, wykorzystuj¹c ku temu me-
todê opracowan¹ przez Petera Mandela z Niemiec.

Za pomoc¹ fotografii kirlianowskiej mo¿na testowaæ oddzia³y-
wanie bioenergoterapeutów jak te¿ reakcjê pacjenta na ich od-
dzia³ywanie.

Je¿eli aura wokó³ opuszków palców pacjenta przed i po zabiegu
bioenergoterapeutycznym wyka¿e ró¿nice w wygl¹dzie to przyj-
muje siê, ¿e zabieg by³ udany. Zmiany w wygl¹dzie aury wokó³
opuszków palców mog¹ równie¿ wskazywaæ na zmiany stanu ener-
getycznego poszczególnych meridianów, a tym samym na efek-
tywnoœæ samego zabiegu bioenergoterapeutycznego.



119

WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowuj¹c nasze doœwiadczenia uwa¿amy, ¿e zjawisko bio-
energoterapii polega na stymulacji drugiego organizmu czynni-
kami zwi¹zanych ze zmianami parametrów fizyko – chemicznych
organizmu bioenergoterapeuty.

Dzia³anie bioenergoterapeuty jest celowe, mentalne, a zwi¹zane
jest ze zjawiskami potencja³u elektrycznego, temperatury, wilgot-
noœci, rezystancji skóry, etc., wraz z odpowiednim oddzia³ywaniem
psychicznym.

Stymulacja bioenergetyczno – psychoterapeutyczna i empatia
bioenergoterapeuty powoduj¹ odpowiedŸ organizmu pacjenta
w postaci uruchomienia uk³adu odpornoœciowego, powrót do
zdrowia.
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STRESZCZENIE

Pomiar predyspozycji uzdrowicielskich z wykorzystaniem ogól-
nodostêpnej aparatury badawczo – pomiarowej dotyczy trzech
zagadnieñ:

A. pomiaru ogólnych parametrów organizmu bioenergoterapeu-
ty

B. pomiaru zmian parametrów fizycznych i chemicznych orga-
nizmu bioenergoterapeuty podczas zabiegów bioenergoterapeu-
tycznych

C. pomiaru wp³ywu oddzia³ywania bioenergetycznego na
pewne uk³ady doœwiadczalne.

W oparciu o uzyskane dane mo¿na okreœliæ uzdolnienia uzdro-
wicielskie osoby badanej.

Skutecznoœæ zabiegu bioenergoterapeutycznego mo¿na okre-
œliæ dwoma sposobami.

Pierwszy sposób polega na okreœleniu stopnia wp³ywu oddzia-
³ywañ uzdrowicielskich bioenergoterapeuty na pewne uk³ady do-
œwiadczalno – pomiarowe a drugi sposób to pomiar zmian
w ciep³ocie oraz ciœnieniu têtniczym krwi pacjenta

Stwierdziliœmy, ¿e skuteczny zabieg uzdrowicielski u pacjen-
tów z obni¿on¹ ciep³ot¹ cia³a podnosi temperaturê zaœ u pacjen-
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tów z podwy¿szon¹ ciep³ot¹ cia³a, obni¿a. Podobna reakcja od-
nosi siê do ciœnienia têtniczego krwi.

S³owa kluczowe: empatia, bioenergia, bioenergetyczne oddzia-
³ywanie, bioenergoterapia.

Summary
Measurement of healing predispositions using generally acces-

sible diagnostic tools involves three issues:
A. measurement of general parameters of a bioenergotherapist’s

organism
B. measurement of chemical and physical changes in a bioener-

gotherapist’s organism during bioenergotheraputic procedures
C. measurement of bioenergotherapeutic impact on certain expe-

rimental systems
The results make it possible to evaluate therapeutic skills.
There are two methods controlling effectiveness of healing pro-

cedures. The first one consists in measuring the impact of the
bioenergotherapist’s healing procedures on certain experimental
and measuring systems, and the second one consists in measuring
the patient’s body temperature and his blood pressure.

We came to the conclusion that an effective healing procedure
applied to a patient having a lowered body temperature raises this
temperature, whereas lowers it in the case of patients with higher
body temperature. A similar response concerns blood pressure.

Keywords: empathy, bioenergy, bioenergy operations, bioener-
gotherapy.
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W ten oto sposób, nasze rozwa¿ania na temat energii ¿ycia czyli
bioenergii oraz energii wszystkiego co znajduje siê na œwiecie
dobieg³y koñca.

Pomimo tego, ¿e nie uda³o siê nam odkryæ samej istoty tych
energii, to jednak uda³o nam siê poznaæ w czêœci pewne ich w³a-
œciwoœci oraz mo¿liwoœci ich wykorzystania w praktyce.

Wiemy teraz na pewno, ¿e:
a/. wszystko co istnieje w przyrodzie posiada w³asne pole ener-

getyczne choæ nieznana jest jego ani istota, ani jego struktura,
b/. pola energetyczne obiektów œwiata przyrody o¿ywionej s¹

zasadniczo odmienne od pól energetycznych obiektów œwiata
przyrody nieo¿ywionej,

c/. pola wszystkich obiektów zachowuj¹ swoj¹ odrêbnoœæ nie-
zale¿nie od ich wzajemnego usytuowania,

d/. pola te nawzajem na siebie oddzia³ywuj¹ lecz nie rejestruje
siê jakiegokolwiek miêdzy nimi przekazu energetycznego,

e/. pole energetyczne cz³owieka reaguje na oddzia³ywanie za-
równo pól obiektów przyrody o¿ywionej jak i nieo¿ywionej,

f/. pole energetyczne cz³owieka mo¿e siê zmieniaæ pod wp³y-
wem jego w³asnych nastawieñ mentalnych,

g/. cz³owiek polem swoim mo¿e stymulowaæ /oddzia³ywaæ/ na
inne pola, zarówno pola innych ludzi /bioenergoterapia..../ jak
i pola obiektów pozosta³ej czêœci przyrody,

h/. powy¿sze potwierdza w ca³ej rozci¹g³oœci tezê, ¿e cywiliza-
cjom staro¿ytnym problematyka pól energetycznych jak i proble-
matyka ich praktycznego wykorzystania by³a znana i stosowana
w codziennym ¿yciu ówczesnego cz³owieka.
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PRZYPISY

1. W tym opracowaniu pomijamy te techniki fotografowania aury,
które s¹ wynikiem na³o¿enia sfotografowanego obrazu rezy-
stancji oporu skóry wyra¿onego w kolorach na fotografowane
popiersie osoby, której ta rezystancja dotyczy³a co ma zasto-
sowanie w tzw. Kamerach Aura Imagin System 3000.

2. W tym opracowaniu pomijamy wszelkie hipotezy zmierzaj¹ce
do wyjaœniania samego efektu Kirliana, z uwagi na to, ¿e s¹ to
tylko hipotezy, z których niewiele wynika dla poznania istoty
tego efektu. Nas bêdzie interesowa³o tylko wykorzystanie tego
efektu do badañ nad problematyk¹ aury.

3. Cun – miara s³u¿¹ca do okreœlania odleg³oœci miêdzy punkta-
mi energetycznymi. Równa siê ona odleg³oœci równej odleg³o-
œci miêdzy k¹tami nasady paznokcia kciuka.

4. Na temat samoistnych spaleñ autorzy maj¹ odmienne zdanie,
które opublikowano w miesiêczniku „Nieznany Œwiat” nr...

5. Autorzy w 2002 roku na ³amach „Nieznanego Œwiata” przed-
stawili materialistyczna hipotezê tego zjawiska.
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