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Dedykacja

Książkę dedykuję uniwersalnej świadomości, mówiącej 
o tym, że uzdrawianie jest nie tylko prawdziwe, ale także 
najłatwiej się go nauczyć. Mając świadomość, że siła ży-
ciowa jest czymś niezaprzeczalnym i namacalnym, oferu-
ję tę książkę, by w ten sposób pomóc w stworzeniu nowej 
dyscypliny nauki, opartej na badaniu energii siły życiowej, 
mianowicie nauki o sile życiowej.

Wierzę, że któregoś dnia ta nauka wniesie do naszego 
rozumienia fizyki, chemii, biologii, medycyny i psychologii 
wymiar świadomości.

Z wdzięcznością dedykuję tę książkę naszej wspólnej 
przyszłości.

– Richard Gordon 
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Słowa uznania

„Książka Dotyk kwantowy to ważne i cenne narzędzie, które 
przyda się zarówno profesjonalistom, jak i laikom”.

– „Alternative Medicine Magazine”, 2001 r.

„Dotyk kwantowy jest bardzo prosty, ma istotny wpływ na układ 
energetyczny ciała i może wywołać głębokie zmiany w naszym 
życiu”.

–  dr n. med. Leonard Laskow

„Za każdym razem, gdy stosuję dotyk kwantowy, jestem pod 
wrażeniem jego rezultatów. To niesamowite, że ból u moich 
pacjentów znika zaledwie po kilku minutach”.

– Roberta Horoho, pielęgniarka rodzinna, asystentka lekarza

„W uzdrawianiu energią osoba uzdrawiająca jest jak soczewka 
skupiająca bioenergię, przyciągająca ją i skupiająca tę energię 
w polu energetycznym chorej osoby. To ważne, by soczewki były 
możliwie najbardziej przejrzyste. Dotyk kwantowy w swojej pro-
stocie jest daleki od ego uzdrawiającego. Dzięki temu zwiększa 
się jego przejrzystość jako wspomnianej skupiającej soczewki. To 
sprawia, że dotyk kwantowy stanowi przydatne uzupełnienie in-
nych technik polegających na uzdrawianiu energią oraz wspania-
łą technikę uzdrawiającą samą w sobie. Dotyk kwantowy, w swo-
jej elegancji, dostarcza uzdrawiającej bioenergii nie tylko osobie 
uzdrawiającej, ale także tej chorej. Myślę, że można go obecnie 
określić jako majstersztyk technik w uzdrawianiu energią”.

– dr n. med. Jerry Pittman

„Dotyk kwantowy to bardzo prosta umiejętność, dzięki której 
można zyskać równowagę, zdrowie, dobre samopoczucie oraz od-
zyskać właściwą postawę ciała. Duży ukłon w stronę Richarda 
Gordona za jego poświęcenie w rozpropagowaniu tego dzieła na 



całym świecie oraz za jego jedyny w swoim rodzaju dar, dzięki 
któremu to, co trudne, staje się przystępne”.

– David Kamnitzer, chiropraktyk

„Jestem adwokatem, stąd mój naturalny sceptycyzm w związku 
z tak zwanymi samozwańczymi uzdrowicielami. Jednak gdy na-
uczyłem się dotyku kwantowego, odkryłem technikę kierowania 
uzdrawiającą energią, która nie tylko działa, ale której może się 
nauczyć dosłownie każdy z nas. Potrafiłem wyleczyć brata z prze-
wlekłego bólu pleców, a u mojej dziewczyny ustąpiły palpitacje 
serca i reakcje alergiczne. Polecam tę technikę każdemu”.

– mec. John W. Noretto

„Dotyk kwantowy to niesamowita metoda uzdrawiania. Niesa-
mowita, ponieważ bez trudu można się jej nauczyć. Każdy z nas 
posiada narzędzia niezbędne do jej ćwiczenia. To działa!”.

– Sandra Alstrand, akupunkturzystka

„Uwielbiam dotyk kwantowy. Z medycyną energetyczną mam 
kontakt już od wielu lat. Po raz pierwszy zetknąłem się z tera-
pią polarity. Dotyk kwantowy to praca z energią na najwyższym 
poziomie. Używam tej techniki na swoich pacjentach i rodzinie 
z niesamowitymi rezultatami”.

– Habib Abdullah, chiropraktyk

„Richard Gordon umożliwia wszystkim uzdrawianie energią. 
Proste techniki, bardzo dobre rezultaty. Dotyk kwantowy to sys-
tem, którego każdy może się nauczyć w krótkim czasie i zasto-
sować we własnym życiu”.

– dr Chris Duffield, wizytujący wykładowca, 
Uniwersytet Stanforda

„Dotyk kwantowy sprawia, że mamy dostęp do energii położo-
nej w samym rdzeniu, i sprzyja zaskakująco szybkiemu i sku-
tecznemu uzdrawianiu. Gorąco polecam tę metodę”.

– Jacquelyn Lorell, akupunkturzystka



„Dotyk kwantowy to cudowny i potężny system, dostępny dla 
wszystkich osób. Ta książka to dar oświecenia”.

– mgr Gloria Alvino, farmaceuta dyplomowany

„W swoim długim doświadczeniu nie spotkałem się jeszcze z ni-
czym, co można by porównać do tak skutecznej techniki, jaką 
jest dotyk kwantowy. Dzięki niej kontuzjowani członkowie dru-
żyny dość szybko wrócili do gry, a ich stan wydawał się popra-
wiać nawet po sesjach terapeutycznych”.

– Duane Garner, 
trener drużyny koszykówki męskiej UCSC

„Richard Gordon ma niezrównaną zdolność do wyjaśniania 
zarówno początkującym, jak i profesjonalistom kwestii związa-
nych z uzdrawianiem energią. Jego pierwsza książka, zatytuło-
wana Your Healing Hands – The Polarity Experience, pokazała 
wielu z nas, jak stosować uzdrawiającą energię w codziennym 
życiu. Teraz zabiera nas jeszcze dalej, przedstawiając, jak akty-
wować najgłębsze poziomy uzdrawiania. Po mistrzowsku splata 
opowieść o swoim odkryciu dotyku kwantowego z wyjątkowo ja-
snymi ilustracjami, dzięki czemu każdy może bez trudu nauczyć 
się tej nowej, inspirującej techniki. Z tą książką powinni się za-
poznać wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych. Badacz 
odnajduje w zjawisku dotyku kwantowego okazję, która jest zbyt 
ważna, by można ją było przepuścić”.

– dr Jim Oschman

„Dotyk kwantowy przyda się osobom praktykującym medycy-
nę energetyczną, bo wzmacnia działanie reiki i innych technik 
uzdrawiania dłońmi, ale odnajdą w nim także coś dla siebie la-
icy, którzy będą mogli napełnić się mocą i wykorzystać naturalne 
nam wszystkim zdolności do uzdrawiania”.

– mgr Ellen DiNucci, koordynator projektu 
Program medycyny uzupełniającej i alternatywnej, 

Uniwersytet Stanforda



„Dotyk kwantowy to coś niesamowitego! W ciągu zaledwie 
dwóch dni udało mi się rozluźnić sztywny bark, który nie reago-
wał na kilkumiesięczną fizjoterapię i inne modalności lecznicze. 
Teraz stanowi nieodłączną część mojej praktyki. Gorąco pole-
cam wszystkim tę łatwą i niezwykle skuteczną technikę”.

– Billie Wolf, terapeuta zajęciowy

„Dotyk kwantowy szybko i łatwo umożliwia zwykłym ludziom 
skupienie i wzmocnienie energii siły życiowej oraz transforma-
cję w niezwykłych, a zarazem skutecznych uzdrowicieli doty-
kiem. Dzięki niemu praca osób zajmujących się terapią polarity, 
masażem czy dotykiem terapeutycznym może uzyskać zaskaku-
jąco nowy wymiar”.

– Heather Wolfe, pielęgniarka dyplomowana, 
licencjonowany technolog medyczny, 
instruktorka dotyku terapeutycznego

„Dotyk kwantowy – o niebo lepszy niż chiropraktyka, fizjotera-
pia czy leki – sprawił, że ustąpił przewlekły ból moich pleców. 
To cenny skarb, dzięki któremu pielęgniarki mogą zrobić krok 
naprzód w swojej karierze i pracować na znacznie wyższym 
poziomie. Dotyku kwantowego powinno się nauczać w każdej 
szkole pielęgniarskiej w całym kraju. To właśnie on jest nie-
zbędny do przekształcenia specyfiki obecnej pracy w zawodach 
pielęgniarskich”.

– Lauralyn C. McCurry, pielęgniarka dyplomowana, 
pielęgniarka środowiskowa, CARN

„Kiedy łączę dotyk kwantowy z reiki lub terapią czaszkowo-
-krzyżową, rezultaty są znacznie bardziej skuteczne. Dotyk 
kwantowy budzi magię w ludzkich rękach”.

– Roni Frank, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, Mistrz Reiki 
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Przedmowa

Dwadzieścia lat temu Delores Kreiger przedstawiła kon-
cepcję dotyku terapeutycznego, którego najczęściej 

używają pielęgniarki. Podobnie jak wiele dróg prowadzi 
do Rzymu, tak też, bez wątpienia, istnieje mnóstwo tech-
nik, dzięki którym dochodzi się do zdrowia. W moim poję-
ciu stanowią one część uniwersalnej koncepcji, którą zwę 
„świętym uzdrawianiem”.

Poznałem Richarda Gordona jakiś czas temu. Pod jego 
kierunkiem zgłębiałem specyfikę dotyku kwantowego. Szko-
lenie przeszło także wielu moich pracowników. Udało nam 
się zademonstrować, że dotyk kwantowy, nawet bez doty-
kania pacjenta (!), powoduje zmianę elektroencefalogramu. 
Ulgi symptomatycznej doznało wielu pacjentów cierpiących 
na przewlekłe bóle. U młodej kobiety, której chirurgicznie 
usunięto zęby mądrości, zaobserwowano niemal natych-
miastową ulgę w cierpieniu i szybki powrót do zdrowia. Na 
kwestii potencjalnej zdolności do uzdrawiania, właściwej 
wszystkim ludziom, skupiała się już ponad 25 lat temu Sal-
ly Hammond w swojej książce zatytułowanej We are All He-
alers. Wydaje się, że dotyk kwantowy to pierwsza technika, 
dzięki której możemy stać się prawdziwymi uzdrowicielami.

Z poważaniem,
dr n. med. C. Norman Shealy

założyciel instytutu Shealy Institute 
for Comprehensive Health Care,

prezes i założyciel stowarzyszenia 
American Holistic Medical Association,

profesor i wykładowca psychologii
Forest Institute of Professional Psychology





Rozdział 3

Dłonie, które leczą

Myślę, że najlepszym rodzajem medycyny 
jest najdelikatniejsze leczenie, 

które powoduje maksymalną reakcję 
w postaci powrotu organizmu do zdrowia.

– lek. med. Andrew Weil
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Uzdrawianie a pałeczki

Uzdrawianie,
o wiele prostsze niż nauka czytania,

tak naturalne jak nauka przytulania najbliższych,
i prawdopodobnie najprostsza umiejętność 

nabywana przez człowieka.

Nauka uzdrawiania dotykiem jest dla wielu znacznie 
łatwiejsza niż nauka używania pałeczek do jedzenia. 

Być uzdrowicielem

Są tacy, którzy wmawiali nam, że aby uzdrawiać innych, 
trzeba wiele lat ciężkiej pracy i dyscypliny. Wmawiali nam, 
że dokonywać tego są w stanie jedynie ci najbystrzejsi, 
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najbardziej utalentowani i doświadczeni. Jeśli mam być 
szczery, uzdrawiać może każdy – i dzieci, i osoby starsze, 
i wszyscy pozostali. Poszedłbym jeszcze dalej i stwierdził, 
że uzdrawiania mogą nauczyć się lekarze i absolwenci in-
nych kierunków studiów wyższych.

Jest wielu uznanych uzdrowicieli, których talent został 
dobrze udokumentowany i przyjęty jako genialny. Jednak 
większość takich osób nie potrafi wyjaśnić tego, czego do-
konali lub jak do tego doszło. Istota dotyku kwantowego 
tkwi w tym, że obecnie jesteśmy w stanie dostarczyć ko-
gnitywnego wyjaśnienia dotyczącego tego, jak stymulować 
proces uzdrawiania. Mamy też sprawdzoną metodologię, 
dzięki której możliwe stało się przekazywanie wiedzy doty-
czącej dotyku kwantowego innym.

Z uwagi na to, że prawdziwy uzdrowiciel to osoba otrzy-
mująca energię, osoba praktykująca dotyk kwantowy dzia-
ła jedynie jako katalizator, aby umożliwić uzdrowicielowi 
uleczenie siebie oraz by dotrzeć do wyższego pod wzglę-
dem wibracyjnym pola energetycznego i następnie je wyko-
rzystać. Oto uniwersalne zasady tego procesu:
• Uzdrawianie dzieje się naprawdę.
• Wysoce skuteczne uzdrawianie to jedna z najłatwiej-

szych umiejętności, których można się nauczyć.
• Uzdrawianie to ogromna radość.
• Nauczyć się go może każdy, kto bardzo tego pragnie.
• Każdy może się stać niesamowitym praktykiem uzdra-

wiania – zaczynamy naukę już teraz!

Zaczyna się to od miłości

W pracy nad uzdrawianiem wszędzie kryje się miłość, 
a praktyk uczy się utrzymywać jej pole wibracyjne. Wyja-
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śnię teraz, co tak naprawdę mam na myśli. Kiedy wypo-
wiadam słowo „miłość”, nie mówię o niej w tradycyjnym 
sensie takiego rodzaju miłości, którą matka obdarza dziec-
ko czy mąż żonę, ani o cherubinie ze skrzydełkami, łukiem 
i strzałą. Mówię o bardziej fundamentalnej formie miłości 
– wewnętrznej i naturalnej.

Prawdopodobnie każdy widział kiedyś, jak bawią się 
dzieci. Wydaje się wtedy, jakby cały czas mówiły: „Patrz 
na mnie!”. W takiej sytuacji – jeśli po prostu siedzimy 
i obserwujemy, co się dzieje – maluch czuje, że jest ko-
chany, bez względu na to, czy obserwator tej zabawy po-
chodzi ze środowiska, w jakim wychowuje się dziecko, 
czy też nie; czy mówi danym językiem, czy nie. Już samo 
poświęcanie uwagi dziecku zostaje w jego odczuciu do-
świadczone jako akt miłości. Właśnie tym jest zwana 
przeze mnie miłość nieskojarzeniowa, niepodlegająca 
inkulturacji, ponieważ nie ma ona nic wspólnego z czy-
imś pochodzeniem, rasą, religią, poglądami politycznymi 
czy innymi żywionymi przekonaniami. Dotyk kwantowy 
dotyczy bycia w danym momencie, co stanowi ekspresję 
naszej esencji.

Ten rodzaj miłości nazwałbym „przedwarunkowym”. 
Uważam, że sama natura i esencja człowieka składa się 
ze swoistej „tkaniny” miłości. Nieważne, czy wierzymy 
w to, że ona jest, czy też nie (w mojej opinii) – to nieistot-
ne. Ta miłość to fundamentalna natura naszej istoty, któ-
ra przechodzi przez nasze dłonie bez względu na nastrój 
w danej chwili. Nasza najbardziej podstawowa i instynk-
towna energia to energia właśnie tej miłości. Nie musimy 
nad nią pracować – ona z nami jest. Tak jak skała nie 
musi starać się być bardziej „skalista”, a woda nie musi 
próbować nabrać większej wilgotności, tak i my nie mu-
simy dążyć do posiadania większej esencji miłości. Może-
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my jednak starać się dostrzec, ile tej miłości rzeczywiście 
w nas jest.

Intencja jest czymś, co dzieje się tak automatycznie, że 
większość osób zwyczajnie nie zwraca na nią uwagi. Kiedy 
przechadzamy się po pokoju, to znaczy, że wcześniej mu-
sieliśmy mieć intencję, by to zrobić. A zatem widzimy, że 
miłość i intencja to nasze najnaturalniejsze cechy. Nie ma 
się czym martwić. Jeśli tę książkę traktuje się jako prze-
wodnik po nauce uzdrawiania, to znaczy, że czytelnik ma 
w sobie wystarczająco dużo miłości i intencji, by dokonać 
czegoś wspaniałego.

Podstawowe ćwiczenia energetyczne

Dotyk kwantowy to praca o potężnym ładunku mocy nad 
uzdrowieniem organizmu. Aby tego dokonać, najpierw na-
leży nauczyć się różnych ćwiczeń energetycznych. Więk-
szość postrzega je jako proste i bardzo przyjemne. Trze-
ba jednak poświęcić na nie czas i wykonywać je bardzo 
intensywnie. Ćwiczenia te pomagają w zwiększaniu świa-
domości energii siły życiowej i doznań fizycznych w dło-
niach. Dodatkowy czas i wysiłek im poświęcone zaowocują 
znacznym zwiększeniem zdolności do przewodzenia ener-
gii oraz wzrostem mocy prowadzonych sesji uzdrawiania. 
W końcu pojawia się narastające poczucie mistrzostwa, 
a ćwiczenia stają się naszą drugą naturą. 

Ćwiczenia ułożono w kolejności ułatwiającej naukę no-
wych umiejętności i ich stosowanie. Po ukończeniu pierw-
szej serii ćwiczeń można przejść do przyswajania podsta-
wowych technik oddechowych. Na tym etapie można bę-
dzie zacząć łączyć ćwiczenia oddechowe i energetyczne, 
i powoli rozpoczynać pracę nad uzdrawianiem.
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Jeśli dokładamy wszelkich starań podczas wykonywania 
polecanych tu ćwiczeń, odnosimy coraz więcej sukcesów. 
Najlepiej podejść do tego w ten sposób: podczas utrzymy-
wania poczucia odprężenia umysłu należy się skoncentro-
wać. Im mniej napięć mięśniowych w ciele i dłoniach, tym 
lepiej. 

Ćwiczenie 1: Poczuj swój palec

1. Przytrzymujemy palec w powie-
trzu i przez mniej więcej dwie 
minuty odczuwamy w nim jak 
największą liczbę doznań. Ze-
strajamy się z doznaniami pły-
nącymi w palcu i skupiamy na 
intensyfikacji świadomości.

2. Czujemy skórę na palcu. Spraw-
dzamy następnie, czy odczuwa-
my w nim przepływ krwi. Za po-
mocą wyobraźni sprawdzamy, 
czy potrafimy wyczuć pazno-
kieć. Próbujemy poczuć dozna-
nia płynące spod niego. Kwestią 
kluczową jest wykorzystanie 
swojej skupionej uwagi celem 
odczucia palca w jak najwięk-
szym stopniu.

Podstawowa zasada mówi, że energia jest wtórna wobec 
myśli. Energia pojawia się zaraz po skupieniu swojej uwagi 
na czymś. Poprzez wzrost doznań w palcu, który następuje 
dzięki poruszaniu i utrzymywaniu w nim energii, dochodzi 
do zmian o charakterze fizjologicznym. Te doznania mogą 
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się wydawać zwykłymi uczuciami właściwymi ciału, ale 
później okazuje się, że tak naprawdę odczuwamy energię 
siły życiowej. Większość osób twierdzi, że czują mrowienie 
w palcu. Niektórzy opisują to uczucie za pomocą nastę-
pujących słów: wibrujące, brzęczące, gazowane czy gorące. 
Ponieważ doświadczenia każdego z nas są inne, to natu-
ralne, że do ich opisania używamy różnych słów. Niektórzy 
określają odczuwaną energię jako ciepło, pulsowanie, gę-
stość, ciężkość czy po prostu jako zwiększoną świadomość 
samego palca.

Odczuwanie energii siły życiowej jest dla nas czymś na-
turalnym. Siła życiowa to raczej energia, którą czujemy od 
zawsze, tylko nie potrafimy jej identyfikować. Jeśli żyjemy 
– a przypuszczam, że tak jest, skoro zwracam się teraz do 
czytelnika – to znaczy, że odczuwamy ją w każdej sekundzie 
każdego dnia.

W przypadku nieodczuwania żadnych takich doznań 
można spróbować wyobrazić sobie, że głaszczemy swój pa-
lec piórkiem. Zwracamy wtedy uwagę na wszelkie dozna-
nia płynące z palca. Poświęcamy na to mniej więcej minu-
tę. Doznania mogą być bardzo delikatne, a słowa, których 
użyjemy do jego opisania – naprawdę różne. Bez względu 
na charakter tego odczucia sugeruję jego wykorzystanie 
jako punkt wyjściowy do doświadczenia energii. Jeśli nie 
jesteśmy w stanie niczego odczuć w tym palcu, proponuję 
wykonanie innych ćwiczeń. W ten sposób można spraw-
dzić, czy jesteśmy w stanie wytworzyć doznania w innych 
częściach ciała.

Przy wykonywaniu tego ćwiczenia niektórzy mogą czuć 
mrowienie całej dłoni lub nawet innych części ciała. Jest to 
prawidłowa reakcja, oznaczająca, że świetnie sobie radzimy. 
A teraz płynnie przechodzimy do wykonywania kolejnego 
ćwiczenia.
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Uzdrawiające dłonie

Z pewnością każdy z nas zastanawiał się, dlaczego ludzie, 
którzy doznali urazu jakiejś części ciała, natychmiast kła-
dą na niej swoje dłonie i zaczynają automatycznie głębo-
ko oddychać. Wydaje się, że jest to uniwersalne i wbudo-
wane w nasz układ nerwowy. Być może jakaś część nas 
instynktownie wie, że w ten sposób może sobie i innym 
pomóc w załagodzeniu bólu. To zabawne, ale teraz, gdy 
mam już ponaddwudziestoletnie doświadczenie w tej 
pracy, ilekroć spotykam osobę odczuwającą ból, auto-
matycznie zaczynam przewodzić energię. Czuję, jak ona 
zbiera się w całym moim ciele i wpływa do dłoni. Być 
może jest to swego rodzaju funkcja współczulna czy po 
prostu uwarunkowanie, a może naturalna ludzka reakcja 
na widok cierpiącej osoby.

Zanim jednak przeskoczymy na temat szerokiego spek-
trum sposobów umieszczania naszych dłoni na ciele klien-
ta, pomyślałem, że wcześniej dobrze będzie opowiedzieć 
trochę o pracy z różnymi pozycjami dłoni. W swojej długo-
letniej praktyce zaobserwowałem, że myśl o tym, gdzie do-
kładnie należy umieścić swoje dłonie, aby wykazały sku-
teczność, zasmuca, a nawet przytłacza niektórych uczniów. 
To zrozumiałe, ponieważ większość nauczanych przedmio-
tów jest obecnie zbyt trudna i skomplikowana za sprawą 
wykorzystywanego do ich opisu języka specjalistyczne-
go, który rozumieją jedynie wysoko opłacani zawodowcy. 
Nie ma to jednak odniesienia do uzdrawiania dotykiem, 
a zwłaszcza do dotyku kwantowego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości 
co do miejsca, w których należy umieścić dłonie, najłatwiej 
zrobić to, co opisałem w rozdziale 3, czyli otoczyć bolesne 
miejsce naszymi obiema dłońmi, na kształt tak zwanej ka-
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napki. W ten sposób możemy pomóc w ogromnej liczbie 
problemów zdrowotnych. 

Podstawowa pozycja dłoni na kształt kanapki 
(przyłóżmy się do tego)

Pozycja ta polega na umieszczeniu dłoni po stronie ciała, 
którą się zajmujemy, i po drugiej.

Pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy: jeśli pozycja, w ja-
kiej ułożyliśmy swoje dłonie, nie będzie optymalna, w więk-
szości przypadków nasz klient poczuje doznania lub ból 
przemieszczające się do innej części ciała. Jeśli jednak bę-
dziemy rozmawiać z klientem o jego odczuciach podczas 

sesji, otrzymamy od 
niego wskazówki do-
tyczące innych miejsc, 
które wymagają le-
czenia. To jeden przy-
kład, w którym bardzo 
przydatna okazuje się 
ufność w cały proces 
uzdrawiania.

Można, oczywiście, 
położyć jedną dłoń na 
czubku głowy danej 
osoby, zaś drugą – na 
kolanie, i w efekcie 
osiągnąć dobre rezul-
taty, ponieważ ciało 

kieruje energię siły życiowej tam, gdzie ona powinna zostać 
skierowana. Lepsze rezultaty osiągniemy jednak, gdy umie-
ścimy dłonie możliwie najbliżej bolesnego lub chorego 
miejsca. Są to podstawy, o których trzeba pamiętać. Na na-
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stępnych stronach znajduje się kilka mniej spotykanych po-
zycji dłoni.

• Część ciała  sprawia- 
jącą ból lub chorą, ota-
czamy dłońmi możli-
wie najbliżej i układa-
my je po obu stronach 
problematycznego miej-
sca. W miarę możliwości 
dotykamy go bezpośrednio 
– oczywiście działamy w grani-
cach rozsądku, a zatem nie doty-
kamy ran czy oparzeń. Otaczanie pro-
blematycznego miejsca może oznaczać 
umieszczanie dłoni powyżej i poniżej lub 
po którejś stronie punktu, gdzie chcemy skupić energię.

• Aby skupić energię wokół niewielkich części ciała, wyko-
rzystujemy opuszki palców lub pozycję trójnogu. W ta-
kich przypadkach świetnie sprawdza się koncentrowanie 
energii, które dodatkowo pomaga w umieszczeniu dłoni 
bliżej środka bolesnego lub chorego miejsca. 

• „Śledzimy” ból. Słuchamy wszelkich wskazówek swo-
jego klienta dotyczących jego doznań lub odczuwanego 
bólu.

• Podczas pracy przyjmujemy wygodną pozycję.

• Nie zapominamy o oddychaniu.

• 
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Przewodzenie energii bezpośrednio na powierzchni ciała 
bądź w jej pobliżu

Czasami układanie dłoni w pozycji tak zwanej kanapki jest 
mniej skuteczne od przewodzenia energii bezpośrednio do 
dotkniętej tkanki ciała. Dotyczy to problemów miejscowych, 
na przykład użądlenia, wysypki spowodowanej przez pną-
cza sumaka jadowitego oraz oparzenia, a także problemów 
z oczami, zatokami, dziąsłami, nerkami i nadnerczami. W ta-
kich przypadkach podczas pracy powinniśmy skupiać się na 
tkance znajdującej się dosyć płytko pod skórą.

Pole przekazywane z naszych dłoni bezpośrednio do cia-
ła klienta może zdziałać cuda. Jeśli jednak energia musi 
przemierzyć nieco większą odległość (więcej niż kilka cen-
tymetrów), wówczas stosujemy technikę kanapki.

Ponieważ nie mam możliwości kontrolować pracy swo-
ich czytelników na bieżąco, mogę przypominać o naj-
istotniejszych kwestiach na odległość. Nie zapominajmy 
o oddychaniu!



Kwantowe uzdrawianie

188

Określone dolegliwości

Bóle głowy
Bóle głowy to prawdopodobnie jeden z najczęstszych pro-
blemów, jakie napotykamy w swojej pracy. W większości 
przypadków można sobie poradzić nawet z migreną. Zaleca 
się, żeby klient podczas sesji przyjmował pozycję siedzącą 
lub leżącą. My także musimy zadbać o poczucie komfortu 
swojego ciała podczas wykonywanej pracy.

kręgi szyjne

grzebień 
potyliczny

kręg
szczytowy
oś

siódmy
kręg szyjny

pierwszy kręg 
piersiowy

drugi kręg 
piersiowy
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• Stosując tak zwaną technikę kanapki, otaczamy dłońmi 
to miejsce na głowie, które sprawia ból.

• Równoważymy grzebień potyliczny (patrz str. 161).

• Przewodzimy energię do szwów (patrz str. 241).

• W niektórych przypadkach energię przewodzimy także 
do kręgu szczytowego oraz osi.
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Problemy z oczami
Wewnętrznymi częściami dłoni zakrywamy oczy i bezpo-
średnio przewodzimy do nich energię. Nie przyciskajmy 
dłoni do oczu – pozwólmy, by to energia wykonała za nas tę 
pracę. Zachowajmy cierpliwość, ponieważ dobre rezultaty 
osiąga się czasem dopiero po kilku sesjach. W wielu przy-
padkach wzrok danej osoby poprawia się, a przynajmniej 
na jakiś czas.
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Problemy z zatokami
W tym przypadku często 
następuje bardzo szybka 
reakcja ciała na przewo-
dzenie energii. Robimy to 
opuszkami palców lub we-
wnętrznymi stronami dłoni.

Staw skroniowo-żuchwowy
Stosując pozycję trój-
nogu, opuszki palców 
kładziemy bezpośrednio 
na stawie. Nietrudno 
go rozpoznać, ponie-
waż stanowi kościstą 
powierzchnię, która po-
rusza się przy otwiera-
niu lub zamykaniu ust. 
W większości przypad-
ków przewodzona ener-
gia może załagodzić ból 
lub napięcie stawu.
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Wygląda na to, że dotyk kwantowy to pierwsza technika, 
dzięki której naprawdę wszyscy mogą stać się uzdrowicielami.
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