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sowacdo zdarzetii ludzi. Nie dajęsie
_ znalazłamsięfu dzięki mężowi' sprołokowac.Inniteżwidząrłrcnnie
który dziewi* lat chorowałna prze. zmianę.Początkowopodczaszabie'
wlekły bronchit. I dzięki Jankowi gów niczego nie odczuwdam. A teodzyskałzdrońe - opowiadaArura. raz j!i, t*. Jakby <tclikamypą! z
_ Gdy do ńego przyszłarĄwcale nie baterii.Nie wiemjeszcze'jaki j€st nńj
czułamsię fizyczrric źle.Tylko psy- sbn fiZfcany. Teraz patl Janek \ł'alchiczrrie.Miałampoczucię pt'Ńa za. cry z moim reutnaBfrnem.Będę do
ml(nięt€go w klatc€. Byłan złą obra. ńego prz1chodzić,ażmi ńe powie,
żonąna wszystkich osobą wsryst.
żekoniec.
PloLUBlLAł,
kich z góry oceniałam.siebie teżnie
s,EBlE
Elżbieta cieszy się z normalnego
Przy7naję,żę dopiero od Janka cięrpiałam'I co najgorsze,Ę złość życia i normalnegoapętj.tu.z tego,
Pawlika dowiedziałasię, żr roz|icz. przenosiłam
na córkę' Renatkama 12 żeje i jedzenie jej smakuje.zadni
ne chorbby kodowaław sobie od lat i zawsze byłanadzwyczaj spo- lekarze, żadnelekarstwa_ twierdzi
wcz€snego dzieciństwa._ Jestemty. kojnymdzieckieą aja czepialamsię z całymprzekonaniem_ tylko ene!.
powymprzykłademczłowieĘ który jej triewiadomoza co. Za swojedzie- gia, bo to podstawanaszqgo fycia.
stresem,brakięmzgody na siebie ciństwo na niej szukałamodwefu. I
zafundowałsobie choroĘ. Co wię. siebie tężgnębiłam.Przez tę dość
LUZ W BUC'E
_ w wakacje wyblałam się na
cej' od śmiercimamy, która anarła nie zrł,racałam
uwagi na bolący żo.
na raka' wmawiałamsobie' żeja na łądeĘĘgosłup.Ale Goś
sięw moim górską wędńwkę - wspomina Ali.
niego teżumĘ. No i sześćlat temu mózgu działoi wołałoo spokój. siecja. _ Nagle poczułampotwomy
okazałosię, żego mam. Dokładnie .dem miesięcytemu poddałamsię ból' Pierwszy raz w żypiu.iEKG.
pierwszemuzabiegowi.odczułam wykazałomigotanieprzedsionków.
takiego samego- mówi Balbara' _
wiedziałarĄ żemedycynana kńtko
bardzo silne wrażenie.Nie byłam Po powrocienie poszłamdo lekamożemi pomóc' Zaczęłamszukać przygotowanana to, że cośsię z Pa, tylko od rźrzuprosto do pana
niekonwęncjonalnych
metod'Poma. moim ciałembędziedziało'A wy- Janka.Po kilku zabiegachczujęsię
gałymi' alę nie |€ c zyty, bo nie sto. rwałmi się z piersi bardzomocny śWietnie.
Dolegliwości
mijatystop.
sowałam
ichumiejętnie'
Wiosnątego sz|och.Kazdy następnyzabiegod- niowo.Juz nie bojęsię podbiecani
Iokumiałamzakończyćkuracjęhor. czuwałaminaczej' Też płakałam, innego\łysiłkufizyczn€ g o.
mona|ną.
Bałamsię'jakiĘdzie ciąg alejużnię tak intens}'\łnie.
Miałam
Jako dowód, na siłęenergii pana
dalszy'No i znowuzaczęłobyćze teżpoczucie, żejestem operowana. Ja*a, Alicja opowiada o bardziej
mnąnieciekawie.
Aż spotkałam
Jan. odczuwałamna prrykładtylko gło. banalnejdoleglirvości,
z któr€j ostat_ skĘciłamsobie
ka. Jużw czasiepierwszegozabie- wę inogi, a resztabyłajak
podznie- nio ją wylecąvł.
gubezbłędnie
zdiagnozował'
w c'rym cfuleniem.Potemdługodo siebie nogę'o fu _ pokazujekostkę' _ Ból,
że dochodziłam'
Miałamnawetprzez żew nocy nie mogłamspać.Na drulwi mojachoroba'Ustys7-ałam'
rv mojejpsychice.Po drugiurzabie- palęgodzinbóle.czułamsię w gło- gi dzień' z opuchnięą nogąposzłam
gubdczułarn,że samaze sobąsię rvie coraz spokojniejsza.
Zaczę|am do niegona zabieg.odczułamgojak
godzę'A wcześniej
nie |ubiłamani od placzu,a skończyłamna śmiechu. leciutkiedrżenie.Po nim' od razu
swego\\yglądu,ani tegojak mówi- w domu przestałamkrzyczeć na poczułamluz w bucie'A po dwóch
łam,anijakmyślałam.
Krok po kro- dziecko. Przedtemcóreczka ucieka- zabiegachmoja nogajest zdrowa.A
ku zmieniałamsię'
Czułamsięcoraz łado babci,a terazwoli być ze mną kiedyśmiałamcośpodobnegoi szĘść
lepiej,równieżfirycznie' Prz-estała wraz z uspokojeniem
myśliznikły tygodniw gipsiecierpiałam.
mniebolećwątobą nerki,układtra. dolegliwości'
co więcej,JanekodAlicja, jak i inne panie,zabiegi
wienny. I śpięznakomicie'Janek kryłwe rnnie predyspozyjebioener- określajako przyjemne. Zapada w
getyczne.Jestemjuż po pierwszym głębokiręlaks i czuje, jak energia
dwamiesiąpe
nademnąpracował.
W
tej chwili jestemzdrowa.Dowody kursie Rejki. Pomagamna razie ro. pvBz nią przepływa.Potem czuje
tego Ędę miałaod InsB4utu'gdzie dzinie w pozbyciu się Mlów głowy. sie Źelśka"pf,.tnaż.ycia,a zzrazcm
jadę na kontrolę'
Ja odczuwam przepływcnergii im
spokojniejsza,
Uśmiechnięta
Barbara zapwnią
\łYslanej,a oni teżjączują .
żenabrałapogody ducha. wprawAnnajestszczęśliwa
ńwnieżdlazź,ośćZAB,JA
dzie przedtemskzywionęj miny tego, ż€ wt.eszciezaczę|atyć, a
Bioenergoterapeutaniechętnić
pĘed światem
nie obnosiła'ale cho- przedtemzawsze miałartiedowagę. opowiada o sobie. zwrócił 5ię ku
robai Mpięcie psychiczneodciska. Znajomym, którzy podkpiwają z niekonwencjonalnym metodom,
ty się najej twarzy. W czasie zabie- niej' słysząpjak się wyleczyłą tłu- gdy zacholol^'8łi medycyna nie
gów odczuwaładziwrc przefycia. maczy, żr lie można śmiaćgię z mogłamu pomóc. Był nawet w lnMimo żę nie byładotykaną miała Źeczy, których ni€ alamy.
diach' Potem ku swemu zaskocz€wrłżenieoperowaniaposzczegóIniu odkrył, że możepom8gaćin.
nych częściciała.Czuje się wprawśtaAr ME JEgr rAKt,
nytrr' ze dysponuje energią któĘ
dzie wyleczona,ale do JankaĘdzie
JAK n, sĘ nwA",E
możesię dzielić. Początkoworobił
_ MiałamrozŃojony systemner. 1ó za da.mo. Potem sami pacjcnci
tak długoprzychodziła_ śmiejesię
- aż jej z wczekalsi' nie wyrzuci. woiły _ opowiadaswojąhistońęElż- mu zasugerowali, żebyjędnak brał
Bo tu,u niego,panujetaka pr4jem- ' bieta._ Głowai Ęc€ mi się Ezęsty, od nich pieniądze' skoro poświęca
na almostera.
wszystko zpominalam. Gtębokiej im swój czas. ocenią że przychow poczekalni,\łyłożonej
szaIą depesji nabawiłansięz powdu osG
dządo niego ludzie cierpiący.Przywykładziną pacjenci czekają na bistychprzezyć'Gdy jńmi ?Ą}Ji'nff- znaj€ , że nie wszystkimmożepo.
swojąkolej zagłębieni
w fote|ach, nia pamięcizaczęłyprzeszkadzaćw moc. Swojądziałalność
okleślajako
sluchającdelikatnych'uspokajają. pracy, trafiłamdzięki koleżancedo uzupełnienienormalnegolecz€ n ia'
cych męlodii' Czasem trafiająsię panaJanka on mniew ostątniejchwiWszystkie pacjenki pana Janka
zazdrośni
mężowie,nie mogący li wyciągnął'Temzjestemjuż wylu. trakfują niedowialków jako osoby'
pojąć,dlaczegoich żonytak często zowana.Myślimijużnie laĘą Czu. , ..którc mało wiedzą'. starają się
chodfądopanaJanka'Zrelaksowa. ję,ze zyję'żEjestkolorowo,a ludzie przekonaćinnych,żezłość,
nienajest wiść,zazdrośćzabija. Uważ.Ajab
ni i przekonanio dobroczynnym nie tacyzli. więm już,żeświat
że
wpb^'iena rnałżonki'
sami zostają taki'jaki jest' a nie taki,jaki mi się c1rvilizacjasprawia,iż nie ma się
jegopacjentami.
A czasem.odMot- w1'dajc.
l ciszarłemnie.jakignigdy czasunasfuchaniesiebie.One same
nie.to mążnamóvi żonęna wizytę nieodczulvałam'
Nic namietem
tałic' tego doś$'iadcz}') '
Teżdżę na kontlole do Inst}'tutu
l oŃo|ogii w Wanzawie.Co mi
rf ostamiojedenz lekarzypowiedział?Ze po usposobi€ n iupacjenta
potrafi przewidzieć,czy wyjdzie z
choroby czy nie - opowiada Barbalą która twierdzi' że dzięki wi.
zytom u biopnergoterapeutyodzyskałaizdrowie i wiaręw siebie.
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