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Poświęcam tę książkę
wszystkim ludziom na ziemi,

którzy chcieliby swoją naturę lepiej pojąć,
by swój życiowy plan urzeczywistnić

i aby całkiem świadomie żyć
jako żyjąca część ogromnej, bożej harmonii.

Sat nam
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WSTEP

oprzez zastosowanie porad zawartych w tej ksi¹¿ce mo¿ecie
pozytywnie zmieniæ swoje ¿ycie. Dziêki opisanym tu meto-

dom mo¿emy zaoferowaæ sobie oraz innym ludziom pomoc w osi¹-
gniêciu lepszego ¿ycia. Rozszerzcie swoj¹ wiedzê!

Ksi¹¿kê tê napisa³em, byœcie mogli nauczyæ siê zastosowania
skutecznych metod osi¹gania sukcesu w prosty sposób. Jest du¿o
fachowej literatury o podobnych metodach terapii, jednak fachowe
pozycje s¹ czêsto bardzo obszerne, a poniewa¿ zosta³y napisane
przez psychologów, terapeutów i lekarzy, posiadaj¹ specjalistycz-
ne pojêcia, które s¹ zazwyczaj niezrozumia³e dla prostych ludzi.
Ponadto sposób myœlenia autorów wydaje siê skomplikowany.
W ten sposób terapeuci uniemo¿liwiaj¹ ludziom w ³atwy sposób
nauczyæ siê pomagaæ samym sobie. Dziêki temu zapewniaj¹ sobie
sta³ych klientów i prowadz¹ interesy.

Jestem zdania, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien otrzymaæ szansê
zdobycia umiejêtnoœci pomagania sobie i swojej rodzinie. Wiedza

Osiągać sukces w życiu oznacza
dla mnie to, że realizuję cele i przy
tym czuję się dobrze oraz że mogę

rozkoszować się swoim życiem.

,



10

o ró¿nych metodach terapii jest interesuj¹ca i korzystna, bynaj-
mniej tutaj znajdziecie prezentacje, które ka¿dy mo¿e zrozumieæ!

Ksi¹¿ka ta pomo¿e zrozumieæ, jak funkcjonuje wasza psychika
i jak powstaj¹ problemy, które byæ mo¿e macie. Aby przeanalizo-
waæ swoje w³asne blokady, mo¿ecie popracowaæ ze swoim partne-
rem ¿yciowym, przyjacielem lub przyjació³k¹. Nie miejcie ¿adnych
obaw! Byæ mo¿e jest to dla was nowe, ale sami mo¿ecie bardzo
dobrze poznaæ i zrozumieæ, jak powsta³y wasze problemy.

Dysponuj¹c t¹ wiedz¹ mo¿ecie pomagaæ innym ludziom i otwo-
rzyæ ma³y instytut doradztwa i leczenia. Jeœli chcecie wiêcej do-
wiedzieæ siê o tych metodach, kupcie z ka¿dej dziedziny jeszcze
jak¹œ specjalistyczn¹ ksi¹¿kê. Je¿eli jesteœcie zainteresowani spiry-
tystyczn¹ drog¹ rozwoju osobowoœci, przeczytajcie moj¹ ksi¹¿kê
o treningu energetycznym, leczeniu czakramów, treningu auto-
gennym, psychocybernetyce i o piramidach energetycznych Ho-
rusa. Wszystko razem uka¿e bardzo obszern¹ i g³êbok¹ wiedzê
o leczeniu oraz pomocy w³asnej psychice.

Wszystko jest zawarte w prostych s³owach i przystosowane do
prywatnego studiowania. Jeœli jesteœcie ju¿ w trakcie leczenia,
znajdziecie tu wiele cennych wskazówek, by uzupe³niæ i polep-
szyæ wasz¹ pracê. ¯yczê wielu sukcesów na waszej dalszej drodze
¿ycia!

TERAPEUTYCZNE METODY

¯ycie w dzisiejszych czasach oferuje tak wiele mo¿liwoœci i po-
kus, ¿e czêsto sami sobie musimy zadaæ pytanie: czego w³aœciwie
pragniemy i kim rzeczywiœcie chcemy byæ? W takiej sytuacji jest
istotne, by okreœliæ w³aœciwy punkt widzenia. Ka¿dy cz³owiek ma
w swoim ¿yciu okreœlone zadania do wype³nienia. A jak brzmi¹
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jego indywidualne programy? Co jest uznane, co jest jego w³asny-
mi potrzebami, co jest obce, co uchodzi za tabu?

S¹ œrodki i sposoby, by zidentyfikowaæ te psychiczne programy.
Sposobami opisanymi w tej ksi¹¿ce mog¹ zostaæ wymazane niepo-
¿¹dane wzory wychowawcze np. ka¿de negatywne wydarzenie i szok
wbijaj¹ nam w pamiêæ jakiœ nowy nakaz, który mo¿e nas d³ugo
hamowaæ. Tworz¹ siê w ten sposób tzw. engramy. Opisanymi tutaj
metodami mo¿emy na nowo zdefiniowaæ nasze engramy i plany
¿yciowe. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê rozwijamy swoj¹ samoœwiadomoœæ.
Jednak nowe samopoznanie i nowe przeznaczenie mo¿e prowadziæ
do nieporozumieñ z otoczeniem, poniewa¿ nasi bliŸni maj¹ okre-
œlon¹ opiniê o nas, a chcieliby najchêtniej zachowaæ taki obraz, jaki
ju¿ znaj¹. Tylko niektórzy maj¹ ochotê lub rozumiej¹, ¿e dla w³a-
snego dobra powinni na nowo uformowaæ swoje ¿ycie.

Z tego powodu wa¿nym jest, ¿ebyœcie konsekwentnie praco-
wali nad swoim w³asnym rozwojem i rozmawiali o tym tylko
z takimi ludŸmi, którzy sami choæ trochê interesuj¹ siê tym za-
gadnieniem. Jeœli natomiast bêdziecie rozmawiaæ o tym z drob-
nomieszczañskimi ignorantami, zrozumia³ym jest, ¿e otrzymacie
tylko z³e informacje. Kto nie chce poznaæ i skorzystaæ z mo¿liwo-
œci ezoteryki, bêdzie próbowa³ was sprowadziæ z tej drogi, ¿eby
udowodniæ, ¿e w tym temacie nic nie ma i ¿e ma on racjê. Takie
dyskusje s¹ dla was egzaminami. Myœlicie powa¿nie o ezoterycz-
nej i spirytualnej stronie œwiata? Bêdziecie zatem znosiæ krytykê
i uczyæ siê dalej czy te¿ nie? Wytrzymacie, jeœli ktoœ zechce wy-
œmiaæ wasze pomys³y?

W tym rozdziale znajdziecie ró¿ne metody i wiedzê, dziêki któ-
rym uœwiadamiamy nasz¹ to¿samoœæ i nasze indywidualne wzory
strukturalne. Podstawowe formu³y hermetycznej filozofii okre-
œlaj¹ sposób myœlenia.

Hermetyczna filozofia oferuje nam holistyczny obraz œwiata,
który dziœ znajduje swoje potwierdzenie w fizyce kwantowej. Ta
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filozofa oznacza, ¿e model uniwersalnej ca³oœci odnajduje siê w ka¿-
dej swojej czêœci, wielkoœæ odzwierciedla siê w maleñkoœci i od-
wrotnie. Raz poprawnie zrozumiana, oferuje takiemu modelowi
myœlenia mo¿liwoœæ przeanalizowania ka¿dej sytuacji. Ta filozofa
dostarcza mi przemyœlan¹ ideê, ¿eby ze sposobów ¿ycia wielu lu-
dów i krêgów kulturowych utworzyæ now¹, synergistyczn¹ meto-
dê. Zgodnie z teori¹, ¿e wszystko zawiera siê we wszystkim, a my
jesteœmy rozpoznawaln¹ cz¹stk¹ tego, wiêc wszystko le¿y w na-
szych rêkach, wszystkie szanse i wszystkie mo¿liwoœci.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e przedstawione przeze mnie pierwsze
kosmiczne prawo za podstawê przyjmuje przyczynê i skutek. Moja
ksi¹¿ka prowadzi do zrozumienia tych praw oraz zrozumienia
w nowy sposób, co znaczy „pozytywne myœlenie” i „kontrola umy-
s³u” i co rzeczywiœcie znaczy trening energetyczny.

Widzicie zatem, ¿e ezoteryczny leksykon zdrowia jest wielo-
stronnym i dalekosiê¿nym dzie³em. Pojawia siê tylko jedno pyta-
nie: jak chcecie osobiœcie zastosowaæ jego przes³anie? Ta ksi¹¿ka
zawiera poznanie, zrozumienie i doœwiadczenia wielu ró¿nych
metod. I tak – najlepsz¹ ochron¹ przed stresem i wymaganiami
dnia powszedniego s¹ trening energetyczny i medytacja. Tylko
ten, kto posiada szerok¹ wiedzê na temat mo¿liwoœci umys³u, mo¿e
optymalnie u¿ywaæ swojego rozumu i inteligencji, a wiedza tylko
wtedy ma wartoœæ korzystn¹, kiedy jesteœmy w stanie zastosowaæ
j¹ praktycznie, zastosowaæ teoriê w sytuacji, w jakiej siê znajduje-
my. Akurat nadzwyczajne, a do tego praktyczne rozwi¹zanie, s³u-
¿y najlepiej rozwojowi samoœwiadomoœci.

Teraz chcia³bym krótko przedstawiæ wam wiêcej skuteczniej-
szych terapii. Wybrane z nich moglibyœcie sami wykorzystaæ w ce-
lu zbadania swoich problemów, nie posiadaj¹c nawet wiêkszego
wykszta³cenia w tym kierunku. Byæ mo¿e dziêki nim znajdziecie
odpowiedzi na niektóre pytania, które d³ugo ju¿ was nurtuj¹. Dane
wam bêdzie prze¿yæ pe³ne wartoœci przebudzenie.
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Po przestudiowaniu tej czêœci moglibyœcie otworzyæ instytut
doradztwa ¿yciowego i zdrowotnego.

¯ycie w naszych czasach mo¿e byæ objawieniem, kiedy bêdzie-
my gotowi rozpoznaæ i wykorzystaæ pozytywne strony. Istniej¹
dobre powody, by cieszyæ siê z ¿ycia i wykorzystywaæ dany nam
czas. My przyjêliœmy te, opisane w niniejszej ksi¹¿ce. Tutaj znaj-
dziecie odpowiedzi na nurtuj¹ce zagadnienia naszych czasów. Za-
praszam: do³¹czcie siê do nas!
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Życie jest piękne!
Korzystam z mojego życia,
korzystam z mojego bycia tu!

TEST OSOBOWOŒCI:

SAMOOCENA

Twierdzenie: Nikt nie jest tak z³y dla innych, jak dla samego
siebie! – zgadza siê?

WeŸcie papier i coœ do pisania. Zapiszcie przemyœlenia, które
to zdanie popieraj¹! Jak wiele i jak czêsto robicie coœ dobrego dla
siebie? Co robicie dla swojego dobrobytu, dla swojego zadowole-
nia z ¿ycia, dla swojej zabawy, dla mi³ego towarzystwa i radoœci?
Co chcecie mieæ ju¿ zawsze i robiæ chêtnie, a nigdy tego nie robi-
liœcie? Dlaczego nie? Kto albo co was w tym hamowa³o?

Przemyœlcie teraz, jak czêsto uwzglêdnialiœcie kogoœ. Jak czêsto
zrobiliœcie dla innych przys³ugê albo coœ im podarowaliœcie, na co
nie mogliœcie sobie sami pozwoliæ albo czego zazdroœciliœcie.

Zróbcie sobie w ten sposób szczery przegl¹d w³asnego ¿ycia.
SprawdŸcie, ile jesteœcie sami warci i czego potrzebowalibyœcie,
¿eby sz³o wam lepiej.

Stwierdzenie: Jestem tego wart! Wypiszcie teraz w³asnymi s³o-
wami, czego jesteœcie sami warci i co chcecie pozytywnie zmieniæ.

Jako przeciwwagê do tej teraz skromnej samooceny stwórzcie,
poprzez skupienie, indywidualn¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ pielê-
gnacjê, któr¹ my sobie sami poœwiêcamy.

Po tym teœcie weŸcie ulubione przybory do malowania (kredki
œwiecowe, tusze, akwarele, farby olejne, mazaki) i namalujcie ob-
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raz, w którym przedstawilibyœcie sami swój œwiat i swoje uczucia.
Nie s¹ wymagane zdolnoœci malarskie. Zróbcie to po prostu dla
siebie samych! Obserwujcie póŸniej, jak wam siê podoba ten ob-
razek. Przemyœlcie sami, czy jest jasny albo ciemny, wyrazisty lub
niewyraŸny. Co mówi o was ten obrazek? Jak siê teraz czujecie?
Od³ó¿cie ten obrazek na jakiœ czas.

Nadajcie temu obrazkowi trzy nazwy lub tytu³y: 1. rzeczowy
tytu³, 2. uczuciowy tytu³, 3. inn¹ fantazjê. Do³¹czcie teraz nastê-
puj¹ce æwiczenia.

ÆWICZENIE:

NAPE£NIJCIE SIÊ SI£¥ S£ONECZN¥

Zawsze rozpoczynajcie je wraz z przedstawionym powy¿ej te-
stem osobowoœci.

Siêgamy do s³oñca i bierzemy sobie trochê energii! ¯ycie na
ziemi pierwotnie pochodzi od s³oñca. Nasza si³a ¿yciowa, Kun-
dalini, egzystuje w wy¿szym wymiarze, ona utrzymuje w ruchu
s³oñce i wszystkie procesy ¿yciowe, tak samo jak nas samych.
Podczas piêknego s³onecznego dnia wyjdŸcie na zewn¹trz i wy-
stawcie ramiona na s³oñce. Zamknijcie oczy i czujcie energiê
s³oneczn¹ na waszej twarzy – jeœli to mo¿liwe, zmru¿cie oczy
w s³oñcu.

Pozwólcie, by trochê czystego s³onecznego œwiat³a przeniknê³o
przez rzêsy. Oddychajcie g³êboko i spokojnie. WyobraŸcie sobie,
ze wdychacie energiê s³oneczn¹, zwróæcie twarz do góry. Jakby
wasze otwarte d³onie promieniowa³y, a wasza aura p³ynê³a. Gdy
weŸmiecie kilka wdechów, siêgnijcie swoimi na³adowanymi d³oñ-
mi do piersi! WyobraŸcie sobie, ¿e d³oñmi wprowadzacie energiê
s³oneczn¹ w swój brzuch, swoje piersi i w swój splot s³oneczny.
Podarujcie sobie sami czyst¹ si³ê s³oneczn¹!
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ESENCJE KWIATOWE

omys³ esencji kwiatowych nale¿y przypisaæ doktorowi Ba-
chowi. Dziêki swoim ogromnym umiejêtnoœciom pozostawi³

on dla nas obszerny program. Esencje dr. Bacha s¹ jednak¿e nie
jedynymi. Metody te by³y ju¿ znane starym uzdrowicielom
i wszystkim starym ludom. Tylko wspó³czesna i naukowa medy-
cyna nie by³a w stanie stworzyæ z kilku kwiatów, które pozosta-
wa³y w wodzie lub w s³oñcu, coœ sensownego. Nie maj¹ o tym
pojêcia, tak jak i o homeopatii. Dr Bach uratowa³ wiêc dla nas tê
star¹ i pe³n¹ wartoœci medycynê naturaln¹ z przesz³oœci. Kto ma
sk³onnoœci do odczuwania, mo¿e te¿ wytworzyæ esencje z innych
roœlin. Nale¿y przy tym rozpoznaæ, w czym ta esencja jest sku-
teczna, czy potem bêdzie mia³a po¿¹dane dzia³anie, czy roœliny s¹
czyste i zdrowe, sk¹d pochodzi zdrowa woda itd.

Esencja kwiatowa dzia³a poprzez swoj¹ subteln¹ energiê, która
przechodzi z si³y ¿yciowej kwiatów i z energii s³onecznej na cia³o
energetyczne. Dawka esencji kwiatowej mo¿e zostaæ przetestowa-
na poprzez diagnozê refleksów miêœni i byæ u¿yta wraz z lecze-
niem czakramów.

Proszê, wyobraŸcie sobie esencjê kwiatow¹ jako wzór energe-
tyczny, który pasuje jako pewny klucz do okreœlonych otworów.
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Jeœli ¿aden otwór nie pasuje, nie ma ¿adnego dzia³ania. Z tego
wynika natomiast, ¿e stosowanie tych esencji nie mo¿e doprowa-
dziæ do ¿adnego niepo¿¹danego dzia³ania ubocznego. Albo siê
leczycie, albo nie ma ¿adnego dzia³ania. Ta delikatna energia po-
trzebuje czêsto wsparcia np. przez trening energetyczny albo przez
wywa¿on¹ dietê. Przy wytwarzaniu esencji kwiatowej powinni-
œcie zwróciæ uwagê na ich pochodzenie. Istniej¹ „oryginal Bach
rescue remedies”, które, moim zdaniem, poprzez wysoki popyt,
a przez to zwiêkszon¹ produkcjê, nie maj¹ tak po¿¹danej energii.
Pierwsze tego rodzaju esencje kupi³em w 1980 roku w Anglii. By³y
one trwa³e i utrzyma³y swoje dzia³anie do 1985 roku. Moje w³asne
esencje, które przygotowa³em korzystaj¹c z najlepszych warun-
ków we francuskich Pirenejach, mia³y trwa³oœæ nawet do 10 lat.
Nowe esencje z Anglii, które kupi³em w 1986 r., utrzyma³y swoje
dzia³anie jeszcze tylko przez 2–3 lata. W miêdzyczasie pojawi³o
siê du¿o ró¿nych ofert z Anglii, Kalifornii i Australii. To dzia³a-
nie musicie sami okreœliæ, np. przez test miêœni, poprzez wahade³-
ko albo u¿ywaj¹c przyrz¹dów biorezonansowych jak VEGA test.

Wskazówka: Czyste myœli, koncentracja i samorozpoznanie s¹
optymalnym œrodkiem leczniczym. Wszystkie inne œrodki i me-
tody s¹ œrodkiem pomocniczym na drodze do rozpoznania!

PRAKTYKA:

WYTWARZANIE ESENCJI
KWIATOWYCH BACHA

Wed³ug swojego charakteru mo¿ecie podzieliæ esencje kwiato-
we jako esencje homeopatyczne. Ka¿dy mo¿e sam przygotowaæ
esencjê kwiatow¹. Chodzi tylko o to, by w czasie przygotowañ
œwieci³o s³oñce. WeŸcie szklan¹ miseczkê, np. ma³¹ salaterkê do
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deseru. Musi byæ ona czysta i sucha,  nie mo¿e zawieraæ œrodków
myj¹cych i chemikalii, ani te¿ waszego w³asnego potu. Proszê wiêc
pracowaæ w perfekcyjnej czystoœci. WeŸcie czyst¹ Ÿródlan¹ wodê
mineraln¹. Francuskie wody mineralne s¹ dobrej jakoœci. Nie-
miecka woda posiada z³¹ energiê. W moim w³asnym laborato-
rium korzystam ze œwie¿ej wody Ÿródlanej z Pirenejów. Jakoœæ
wody ma wiêc du¿e znaczenie. W wypadku, gdy posiadacie pira-
midê energetyczn¹, odstawcie tê wodê przedtem na godzinê albo
te¿ na ca³¹ noc.

Wlejcie oko³o 100 ml wody do szklanej miseczki. Wtedy weŸcie
du¿e zielone liœcie roœliny, o któr¹ wam chodzi i zrywajcie z niej
ma³e kwiaty. Starajcie siê w miarê mo¿liwoœci nie dotykaæ tych
kwiatów palcami, lecz weŸcie liœæ tej roœliny i nim zrywajcie ma³e
kwiatostany, kwiaty albo liœcie.

Spróbujcie zrobiæ to z nagietkiem. Zerwijcie z niego tak du¿o
p³atków kwiatowych, a¿ powierzchnia wody zostanie pokryta. Po-
stawcie wtedy miseczkê na oko³o 2–4 godziny w pe³nym s³oñcu.
Najlepsz¹ por¹, by wystawiæ tê esencjê na s³oñcu, jest pomiêdzy
godz. 10 przed po³udniem, a¿ do popo³udnia, do ok. godziny 16.
Dwie godziny wystarcz¹.

Potem weŸcie czyœciutki filtr do kawy z plastiku albo z porcela-
ny wraz z normaln¹ bia³¹ torebk¹. Wlejcie zawartoœæ miseczki do
œrodka i zamknijcie ten roztwór w czystym s³oiku. Przez to od-
cedŸcie liœcie kwiatowe. Woda Ÿródlana z esencji kwiatowej, któ-
ra sta³a w œwietle s³onecznym, zawiera si³y witalne kwiatów, które
s¹ teraz w wodzie.

Roztwór stabilizujcie w proporcji 1:1 ze œwie¿o otworzonym
Gordons Dry Ginem. Potrzebujecie wiêc miarki, ¿eby wiedzieæ,
ile to jest. Na 100 ml wodnej esencji kwiatowej wypada 100 ml
ginu. Dowiedziono, ¿e zastosowanie esencji przy u¿yciu Gordons
Dry Gin nie przeszkadza esencji kwiatowej. Gin zosta³ wyprodu-
kowany na bazie jagody ja³owca, która ma dobry wp³yw na ¿o³¹-
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dek, cia³o i duszê. Stare ludy germañskie i uzdrowiciele strzegli
tajemnicy zdrowienia. Jeœli macie problemy zdrowotne z ¿o³¹d-
kiem lub z trawieniem, mo¿ecie sami wyleczyæ siê, jeœli  bêdziecie
przez kilka tygodni ¿uæ lub jeœæ 9 jagód ja³owca.

Proszê nie braæ jakiejœ taniej wódki, nie korzystajcie z rumu,
ani z jakiegoœ przypadkowego alkoholu. Biokatalizatory z ró¿nych
rodzajów alkoholi nie przystosowuj¹ siê szczególnie dobrze. Do-
brze przystosowuje siê czysty alkohol, który otrzymacie w aptece.
Wtedy rozcieñczcie go do oko³o 40%. Przy 95% alkoholu bêdzie
to proporcja 1:2,5 wraz z wod¹ mineraln¹ albo np. 100 ml alkoho-
lu 96% + 250 ml wody Ÿródlanej.

Esencj¹, któr¹ teraz uzyskaliœcie  w proporcji 1:1 z ginem, wype³-
nijcie czyste br¹zowe buteleczki. Jest to esencja podstawowa. Esencja
calenduli bêdzie dobra na przeziêbienia, problemy skórne i pomo¿e
na ma³e rany. Przemywajcie ni¹ rany lub wyk¹pcie siê w niej. Jest
tak¿e dobra przy nietrzymaniu moczu i dolegliwoœciach narz¹dów
p³ciowych.

Podstawow¹ esencjê mo¿ecie stosowaæ bez rozcieñczania, pro-
sto z tym ma³ych nape³nionych buteleczek. Uzyskacie bardzo
dobre dzia³anie, gdy posmarujecie tym roztworem czo³o lub bol¹-
ce miejsca. Jeœli potencjujecie homeopatyczne dzia³anie, a wiêc
chcecie je wzmocniæ, zmieszajcie w buteleczce z 10 ml alkoholu
2–3 krople esencji kwiatowej, a w buteleczce 30 ml 5–19 kropli
podstawowej esencji.

Teraz potrzebujecie tylko okreœlonego rytmu, w którym bêdzie-
cie potrz¹saæ t¹ buteleczk¹. W homeopatii rytm jest bardzo wa¿-
ny. WeŸcie buteleczkê w d³oñ i wykonujcie intensywne, regularne
ruchy przegubem ³okciowym lub d³oni¹, ok. 20–30 razy na bute-
leczkê. To nazywa siê dynamizowaniem. To jest alchemiczny trik,
który zosta³ na nowo odkryty u uzdrowicieli i gra dziœ du¿¹ rolê
w antroposofach.






