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Dla Johanny





My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność 
Pańską jakby w zwierciadle.

(2. Kor. 3,18)
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Na dobry początek
Dlaczego każdy człowiek (przynajmniej raz w życiu) 

miał do czynienia z duchowym uzdrawianiem

Pamiętasz, jak to było, gdy byłeś dzieckiem? Najpierw huk-
nęło ci w głowie, a potem popłynęły łzy. Dwoje dzieci zde-
rzyło się ze sobą i pobiegło do matki, aby ta je pocieszyła. 
Matka położyła ręce na bolącym miejscu i powiedziała, że 
nie jest tak źle, już tak nie boli. 

Czy to było przyjemne?
Albo gdy byłeś strasznie smutny i pobiegłeś do ojca, aby 

mu się wypłakać. On ujmował twoją głowę w swoje dłonie 
i uspokajał cię swoim niskim głosem.

Czy to pomagało? 
Być może twoi rodzice byli mniej tkliwi, być może nie 

byli twoimi biologicznymi rodzicami, tylko zastępczymi, 
którzy cię wychowywali. Może miałeś smutne dzieciń-
stwo, pełne nieprzyjemnych doświadczeń, a mimo to była 
w twoim życiu przynajmniej jedna osoba, która dawała ci 
wsparcie, brała w ramiona, gdy byłeś smutny, pocieszała, 
gdy tego potrzebowałeś.

Dlaczego jestem tak pewny, że w  twoim dzieciństwie 
była przynajmniej jedna osoba, która była dla ciebie 
wsparciem? Wiem to, ponieważ w przeciwnym przypadku 
nie trzymałbyś tej książki w swoich dłoniach. Nie miałbyś 
niezbędnej do tego siły. Nie byłbyś wystarczająco silny, by 
ją unieść, przewrócić stronę, przytrzymać ją i  czytać co, 
jest na niej napisane. Byłbyś prawdopodobnie zbyt słaby, 
aby w ogóle móc czytać, wycieńczony głęboko siedzącym 
w tobie brakiem, niedożywiony w najbardziej pierwotnym 
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znaczeniu tego słowa, o  ile nie śmiertelnie chory lub od 
dawna umierający z głodu.

Brakowałoby ci tego, co w ogóle umożliwia wzrost i siłę, 
czyli żywotności. Szczególnego rodzaju pokarmu, który jest 
tak samo ważny, jak codzienny posiłek: energii życiowej 
– znanej też pod nazwą chi, prany, od, orgonu, plazmy, ko-
smicznego fluidu, uniwersalnej mocy lub boskiej energii. 
Energii, którą można odczuwać – oraz dawać.

Jednak nie można tego robić bez miłości, ponieważ ener-
gia życia nie może przepływać od jednego człowieka do 
drugiego bez połączenia z nim pełnego miłości. 

Z taką samą pewnością, z jaką wiem, że odbierałeś tę ener-
gię, wiem, że dawałeś energię życiową innym ludziom. 
Przypuszczalnie swoim dzieciom, swojemu partnerowi. 
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wtedy gdy bolał 
ich brzuch lub głowa. Co robiłeś? Kładłeś swoje dłonie na 
nich. Dlaczego? Może dlatego, że wiedziałeś dokładnie, że 
to zmniejszy ból. Być może nic lepszego nie przychodziło 
ci wtedy do głowy. 

A teraz przypomnij sobie: czy to pomagało? Czy miało 
uzdrawiające działanie? Nie mówiąc o tych wielu pełnych 
miłości obejmowaniach ukochanej osoby, której w ten spo-
sób dawałeś energię życiową i dzięki temu ją odżywiałeś.

To jest medycyna duchowa. To określenie może brzmieć 
dla ciebie obco. Nie szkodzi. Tak samo, jak niewiele znaczą 
opory czy zastrzeżenia, jakie masz w stosunku do uzdra-
wiania duchowego czy uzdrawiania ducha. Medycyna 
duchowa, uzdrawianie duchowe, uzdrawianie ducha – to 
wszystko oznacza to samo: kierowanie energią życiową. 
Praktykowałeś to już wcześniej, mniej lub bardziej świado-
mie, ale z dobrym efektem.
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Nieważne, co myślisz o  uzdrowicielach duchowych, nie-
ważne, jak dziwne może jawić ci się uzdrawianie duchowe, 
nieważne, czy ludzi, którzy szukają pomocy u uzdrowicieli 
duchowych, uważasz za wariatów, nieistotne, czy uważasz 
uzdrawianie ducha za ezoteryczną brednię – równocześnie 
jest ci to dobrze znane – bo w swoim życiu nieraz uzdra-
wiałeś i byłeś uzdrawiany duchowo.

Kiedy będziesz czytać następne strony, pamiętaj, że twoje 
własne doświadczenia i umiejętności duchowe są podsta-
wą owocnego i głębokiego zajęcia się medycyną duchową.

Niemało ludzi zdecydowanie odrzuca tego rodzaju zaję-
cie. Można by ich nazwać niereformowalnymi realistami. 
Traktują medycynę duchową jako jakieś fidrygałki, które 
odsuwają daleko od siebie. Jak jakąś szarlatanerię z często 
przypadkowo występującym i  nadzwyczaj korzystnym 
efektem placebo, który tak samo przypadkowo może do-
prowadzić do spontanicznego uzdrowienia.

A poza tym są jeszcze fantaści. Widzą oni nadprzyrodzo-
ne, niesamowite siły, jakąś magię, która pozwala ponownie 
chodzić sparaliżowanym, ślepym – widzieć, a  głuchym – 
znów słyszeć, nie mówiąc o raku w stadium terminalnym, 
Alzheimerze i  stwardnieniu rozsianym. Takie „drobnost-
ki” są przez dobrych uzdrowicieli duchowych załatwiane 
z  pewnością na poczekaniu. Wystarczy jedno położenie 
dłoni – i po problemie. Na zawsze.

Równie ekstremalnie postrzegani są sami uzdrowiciele. 
Dla niektórych ludzi są oni śmiesznymi i na całe szczęście 
w  większości nieszkodliwymi ezoterycznymi wariatami, 
którzy uprawiają swój niecny proceder, jeżeli z jakichkol-
wiek, pożałowania godnych powodów żaden lekarz nie 
może już pomóc, a co gorsza, ponieważ nie ma już czego 



18

ratować. Dla innych są podłymi szarlatanami, którzy po-
zwalają sobie na wydumany zawód, skłaniający do skła-
dania fantastycznych obietnic dotyczących uzdrowienia 
i nie mniej fantastycznych wmawiań, które jednak działają 
tylko na łatwowiernych ludzi i głupców. 

Wreszcie przeceniacze: to dla nich nieważne, czy ich 
uzdrowiciel jest palącym, cierpiącym na nadwagę i  cięż-
ko oddychającym człowiekiem o zepsutych zębach, który 
mieszka w zabałaganionym mieszkaniu, śmierdzi papiero-
sami i  resztkami jedzenia, a  leczy, układając pacjenta na 
mocno zużytej kanapie. I tak uważają go za wskrzeszonego 
Chrystusa, Buddę lub Boga we własnej osobie. Tylko dla-
tego, że kurzajka na stopie nagle znikła po jednej wizycie 
albo nie bulgocze im już tak bardzo w jelitach.

Prawda jest znacznie mniej spektakularna: nakładanie 
rąk pomaga, perswazja pomaga, przekazywanie energii też. 
Najlepiej wiedzą o tym rodzice, ale rzadko z tego korzysta-
ją. Uzdrawianie duchowe jest bardzo łatwe, ponieważ jest 
to jedna z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie. Jest 
jednak także bardzo skomplikowane, gdy trzeba dokładniej 
wyjaśnić, na czym ono polega. Czytelnikowi wydaje się, że 
autor, który o tym pisze, buja w obłokach i wszystkie jego 
wyjaśnienia wyglądają na wydumane i mgliste.

Nic dziwnego, ponieważ uzdrawianie duchowe jest praktyko-
wane na innej płaszczyźnie niż przykładowo chirurgia. Chi-
rurg tnie, piłuje, wkłada w szyny, zszywa. W najlepszym razie, 
odcięty w wyniku wypadku palec ponownie znajdzie się na 
właściwym miejscu na dłoni. W najbardziej niekorzystnym 
przypadku chirurg usunie niewłaściwy organ i  zostawi no-
życzki w brzuchu pacjenta. W każdej takiej sytuacji są to me-
chaniczne procesy, których rezultaty są widoczne jak na dłoni.
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Uzdrawianie duchowe jest wszystkim innym, tylko nie 
mechaniczną czynnością. Czasem daje rezultaty, które 
można zmierzyć. A  czasem nie. Trudno też uznawać je 
za dziedzinę logiki, przynajmniej przy powierzchownym 
spojrzeniu. Chociaż uzdrowiciele duchowi z czasem zaczęli 
zdobywać coraz więcej pacjentów, a uzdrawianie duchowe 
stało się zjawiskiem masowym i  zasadniczo nie stanowi 
już tajemnicy, jednak detale wciąż są sekretem. Najlepsze 
odpowiedzi na palące kwestie powodują stawianie nowych 
pytań. To leży w naturze medycyny duchowej. Stale prze-
kracza ona możliwości ludzkiego pojmowania.

Tym bardziej będę się starał objaśnić jej esencję i metody 
precyzyjnymi słowami i odpowiedzieć na przykład na ta-
kie pytania:

W  jaki dokładnie sposób funkcjonuje duchowe uzdra-
wianie i jak się je stosuje?

Czy medycyna duchowa może wyleczyć wszystko 
i każdego? 

Jak odróżnić dobrego uzdrowiciela duchowego od 
szarlatana?

Co czuje pacjent podczas zabiegu wykonywanego przez 
uzdrowiciela duchowego?

Co czyni uzdrowiciela duchowego uzdrowicielem 
duchowym?

Czy uzdrawiania duchowego można się nauczyć? Czy 
każdy może się nauczyć uzdrawiać za pomocą ducha? Tak-
że ja, czytelnik tej książki?

A wreszcie: czy muszę się bać wizyty u uzdrowiciela du-
chowego, ponieważ doświadczenie mnie nauczyło, że to 
wariactwo?
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Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tej książce. Znaj-
dziesz także inne pytania i odpowiedzi. Jest to podręcznik. 
Zawiera moje doświadczenia, jakie zebrałem podczas pra-
cy jako uzdrowiciel duchowy i prowadzący seminaria na 
temat podstaw medycyny duchowej, i zachęcam do zasto-
sowania ich w praktyce. Z tego powodu podzieliłem go na 
cztery części.

W pierwszej części, części A, przedstawiam dwóch lekarzy 
i  jedną lekarkę, którzy najpierw zajmowali się medycyną 
konwencjonalną, potem odkryli w  sobie umiejętności 
uzdrowiciela duchowego i obecnie pracują w tym zawodzie.

W części B rozwijam filozofię medycyny duchowej i po-
daję jej podstawowe zasady.

W części C opisuję moje metody pracy krok po kroku na 
podstawie konkretnych przypadków, opowiadam o swoich 
doświadczeniach oraz o tym, jak stałem się uzdrowicielem 
duchowym i kim był mój nauczyciel.

W części D zamieściłem program szkoleniowy dotyczący 
uzdrawiania duchowego. Lekcje w nim zawarte należy ko-
lejno przećwiczyć.

Każdą część można przeczytać bez znajomości pozosta-
łych. Książkę tę można czytać zarówno w takiej kolejno-
ści, w jakiej ją napisałem, jak i od końca. Kto tak postąpi, 
nauczy się myśleć i  pojmować całkowicie od nowa, co 
z pewnością jest bardzo użyteczne. Czy tak też można się 
nauczyć uzdrawiania duchowego – tego nie mogę ocenić, 
ponieważ ja nie umiem czytać w  ten sposób. Dobrym 
pomysłem jest też potraktowanie książki jak telewizora 
z  wieloma kanałami, na których są emitowane podobne 
kazania, w jakiś sposób ze sobą powiązane, a w jakiś nie, 
dzięki czemu można przeskakiwać niektóre strony, albo 



nawet całe rozdziały, ponieważ czasem wydają się nudne, 
a czasem niezbyt istotne.

Ja tak często postępuję z książkami innych autorów. Te 
pominięte strony i rozdziały są dla mnie wspaniałym tre-
ningiem fantazji, szczególnie w przypadku powieści, nieco 
gorzej jest z  książkami o  anatomii. Z  pewnością jest to 
więc drugi pod względem przydatności sposób czytania tej 
książki.

Nieważne jednak, jak zamierzasz ją czytać – życzę ci wie-
le radości podczas tej lektury!
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Rozdział 2. 
Dr med. Dorothea Fuckert lub oddech wieczności

„Moi dziadkowie mieli raka, moja ciotka – zapalenie 
stawów, matka – cukrzycę, siostra cierpiała z  powodu 
następstw zapalenia kory mózgowej i  od tego czasu sta-
ła się upośledzona. Gdy miałam dwa lata, zaszczepiono 
mnie przeciwko ospie, w wyniku czego prawie umarłam. 
W wieku 6 lat zachorowałam, podobnie jak moja siostra, 
na zapalenie opon mózgowych i przeżyłam swoje pierwsze 
doświadczenie bliskie śmierci. Jako ośmiolatka zrobiłam 
z kartonu swoją pierwszą «skrzynkę zmartwień» i powie-
siłam na bramie ogrodu, aby także inni mogli się podzielić 
swoimi zmartwieniami. Od czasu, gdy zaczęłam dojrzewać, 
cierpiałam na bóle kręgosłupa. Rok przed osiemnastymi 
urodzinami usłyszałam diagnozę: artroza kręgosłupa. Jest 
to stale rosnący ból, który musiał być leczony.

Rok później dostałam valium, które miało uśmierzać ból. 
Czułam się stale przytłumiona, ale mimo to zdałam matu-
rę, ponieważ chciałam zostać lekarką. Po egzaminie moja 
lekarka domowa posłała mnie na psychoterapię, ponieważ 
ciągle byłam smutna. Pomimo to zaczęłam studiować me-
dycynę. Chciałam być lekarką, odkąd skończyłam 4  lata. 
Jednak zamierzałam leczyć swoich pacjentów w inny spo-
sób, niż leczono mnie. Myślę, że to mi się udało”. Są ludzie, 
którym wystarczy spojrzeć na drugiego człowieka, żeby 
dostrzec, co mu dolega. Wiedzą, jak się dana osoba czuje, 
nie muszą jej o to wcale pytać. Dr med. Dorothea Fuckert 
ma taką umiejętność. Jej imię oznacza „Dar Boga”. Darem 
z najwyższej półki jest z pewnością umiejętność szczególnej 
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empatii, jej intuicja. Oczywiście nigdy nie wykorzystałaby 
tego daru tak aby tylko chełpić się nim i patrzeć na innych 
z wyższością.

To by było wbrew jej cichej naturze. Ale to, że posiada ta-
kie zdolności, jest faktem bezspornym, i sprawia jej radość 
posługiwanie się nimi z dziecinną łatwością. Na przykład 
w tej chwili, podczas gdy ja piję lemoniadę, ona patrzy na 
mnie. Z uwagą i bezpośrednio bierze mnie pod lupę. Ma 
spojrzenie, które przenika człowieka na wskroś. Przybyłem 
do niej zaledwie przed paroma minutami po wielogodzin-
nej jeździe samochodem do Odenwaldu, gdzie znajduje się 
mała wioska o  nazwie Waldbrunn-Waldkatzenbach. Nie 
tak łatwo było ją znaleźć.

Co chwila musiałem się zatrzymywać i sprawdzać w atla-
sie. Podczas ostatniego postoju, zaledwie kilka kilometrów 
od wjazdu do miejscowości, spotkałem coś dziwnego: rysia. 
Aby rozprostować kości po długiej jeździe samochodem, 
poszedłem do lasu; wiedziałem, że jestem blisko celu. Nagle 
przede mną pojawił się ryś. Był dziki, płochliwy i piękny. 
Patrzył na mnie błyszczącymi, szarymi ślepiami. Po prostu 
stał i patrzył. Minuty wydawały mi się wiecznością.

Patrzyłem na niego tak samo bezpośrednio, jak on na 
mnie. Żaden z  nas się nie poruszył. Widziałem, jak ryś 
oddycha, jak podnosi i  opuszcza grzbiet, widziałem, jak 
pręży mięśnie, czułem jego uwagę skoncentrowaną na 
mnie i przenikliwość jego spojrzenia. Dzikość jego obecno-
ści odczuwałem niemal namacalnie w tej chwili, miałem 
też świadomość niezwykłości tego spotkania, i co dziwne, 
wcale się nie bałem. Brak jakiegokolwiek lęku był dla mnie 
czymś bardzo dziwnym. Stałem tak naprzeciwko niego 
i  patrzyłem, pełen zaskoczenia. Wreszcie ryś powoli od-
wrócił łeb i znikł bezszelestnie między drzewami. Stałem 
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jeszcze jakiś czas jak wmurowany, zafascynowany tym, co 
zobaczyłem, jednocześnie była we mnie jakaś mała radość.

Dlaczego ryś nie uciekł od razu? Dlaczego nie zwęszył 
mnie odpowiednio wcześnie? A  może jego ciekawość 
była większa od ostrożności? W  jego oczach musiałem 
być chyba kimś niezwykłym. Z  bijącym mocno sercem 
wróciłem do samochodu, wsiadłem, zapaliłem silnik. 
Oszołomiony spotkaniem, jednocześnie zelektryzowany, 
uprzytomniłem sobie te chwile i tym bardziej cieszyłem 
się na spotkanie, które mnie czekało. Gdy dr Fuckert 
wreszcie przestała mnie świdrować swoim spojrzeniem, 
opowiedziałem jej o spotkaniu u wjazdu do wioski. Zapy-
tałem, czy wszyscy tutaj mają takie zwierzęce spojrzenie? 
Z uśmiechem opisała dzisiejszy poranek. Trzech, czterech 
pacjentów. Na każdego dobra godzina z  przerwami po-
między zabiegami. Mogę być przy nich obecny. To będzie 
dla niej novum. Nigdy wcześniej nie pozwalała, by ktoś 
inny obserwował to, co robi.

Następnego dnia zrozumiałem, dlaczego dr Fuckert woli 
pracować sama. W gabinecie zabiegowym czekał Martin 
B., 50-letni doradca handlowy. Od czterech lat, odkąd 
przestał mieć depresję, odnosi wielkie sukcesy. Od czte-
rech lat leczy się tutaj. Pierwsze dwa lata przyjeżdżał do 
Odenwaldu co dwa tygodnie, potem nieregularnie i coraz 
rzadziej. Dr Fuckert poprosiła go, aby położył się na kozet-
ce i zaczął przewracać oczami. Doradca zrobił, co mu po-
leciła, ale leżał nieruchomo. Teraz doktor powiedziała, by 
zatrzymał oczy i oddychał świadomie. Głębiej niż zwykle, 
jeszcze głębiej, a teraz nieco szybciej. B. zaczął oddychać. 
Było to słyszalne, potem zaczął dyszeć, potem jeszcze 
głośniej, aż dyszenie przerodziło się w krzyk, potem ryk, 
wreszcie wycie, pełne łez wycie w rytm oddychania.
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Dr Fuckert przypomniała mu wtedy, by cały czas głę-
boko oddychał i wykrzyczał w tej chwili wszystko, co go 
boli. Tak głośno, tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe, 
bez zastanawiania się, bez filtrowania, niepohamowanie 
i z całą siłą ogarniających go w tym momencie uczuć. Pa-
cjent zastosował się do tych instrukcji. Krzyczał, aż zaczęło 
mi dźwięczeć w uszach, uderzał przy tym dłońmi i stopami 
o siebie, robił grymasy, wyrykiwał swój ból z najgłębsze-
go zakątka swojego jestestwa. Coraz bardziej i  bardziej. 
Brzmiało to tak monumentalnie, tak potężnie, że niemal 
się zdziwiłem, dlaczego sufit w pokoju nie uniósł się pod 
wpływem tego wszystkiego. Co tak bolało pana B.? W tej 
chwili był to ogromny strach.

Pojawił się nagle wraz z oddechem. Był to strach, że nie 
powiedzie mu się w pracy. Strach przed popełnieniem błę-
du. Strach przed samym strachem. Strach jak czarny cień, 
który śledzi i nie pozwala przed sobą uciec. Cień, sprawia-
jący ból, przeszywający samą swoją obecnością. Cień ozna-
czający nieobecność światła, jasności, radości, lekkości. 
Cień zwany depresją, który wcześniej otulał go całkowicie 
i dziś wciąż stanowi wspomnienie ciemnej chmury. Demon 
o nazwie depresja, który dzięki zabiegom nie napastuje go 
już od pół roku i z wolna staje się tylko wspomnieniem. 
Cień, który przemija, ponieważ nadchodzi słońce. Strach, 
który jest zmiękczany i wydychany. „Okno duszy otwarło 
przede wszystkim życzenie pacjenta o głęboką przemianę” 
– skromnie stwierdza dr Fuckert. Co raz odeszło, nie po-
wróci już w tej samej formie. 

To była dobra wiadomość. Po ponad godzinie doradca 
handlowy leżał nieruchomo, spokojny jak niemowlę. Dr 
Fuckert przesuwała nad nim obie wyciągnięte dłonie. Ale 
nie było bezpośredniego kontaktu, unosiły się nad cia-
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łem kilka centymetrów. Później dr Fuckert wyjaśniła mi, 
że wyrównywała nieprawidłowości w aurze pacjenta, aby 
następnie skierować boską energię do delikatnych centrów 
energetycznych. W  tym celu siedziała w  pozie błogosła-
wienia obok niego, trzymała swoją prawą dłoń najpierw 
nad jego głową, potem gardłem, piersią, brzuchem i dolną 
częścią ciała. Poddawany tym zabiegom mężczyzna wciąż 
leżał spokojnie, oddychał miarowo, sprawiał wrażenie cał-
kowicie rozluźnionego. Po twarzy błąkał mu się uśmiech. 

„Czym jest uzdrowienie, pani doktor?”. 
„Jest to proces, który zwalnia emocjonalne i  fizyczne 

blokady, aby umożliwić uwolnienie duchowej esencji isto-
ty. Usuwane są wtedy mechanizmy ochronne wynikające 
z bolesnych doświadczeń. Wielki terapeuta Wilhelm Reich 
opisuje te mechanizmy ochronne jako pancerz mięśni i cha-
rakteru. Usunięcie tych mechanizmów jest uwolnieniem się 
od ciasnoty tego uwierającego pancerza”. 

„Rozumiem. Jest to pancerz, którego ciężar każdego rzuca 
na kolana. Ciężar, który wywołuje chorobę. Uzdrowienie 
oznacza więc odrzucenie tego ciężaru, aby człowiek mógł 
się rozwijać z  łatwością”. „Tak, to jest bardzo lecznicze” 
– kiwa głową. Dr med. Fuckert jest lekarką ogólną i przez 
pięć lat pracowała jako chirurg, internista i psychiatra.

Jest wykształcona w  dziedzinie homeopatii klasycz-
nej, medycynie Ajurwedy, psychoterapii mającej głębokie 
podstawy psychologiczne, zdobyła dodatkowe wykształ-
cenie w  dziedzinie zabiegów wykorzystujących leczenie 
siłami natury, technik relaksacyjnych i hipnozy. U jednego 
z  uczniów Wilhelma Reicha zastosowała psychoterapię, 
aby ostatecznie zacząć pobierać u niego nauki – zafascyno-
wana całością podstaw filozofii Wilhelma Reicha. „Każdy 
obszar organizmu, duszy i  ciała, ducha i duszy działa na 
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swoich własnych zasadach. Wszystkie są połączone ze sobą 
na płaszczyźnie energetycznej. Tą wspólną płaszczyzną jest 
tzw. energia Orgonu, można ją też zwać boską zasadą lub 
stwórczą prasiłą, która ma to samo pochodzenie.

Jest to przenikająca wszystko, samosterująca sobą nie-
materialna energia. Celem orgonoterapii jest zapewnienie 
intensywnego przepływu energii, wzmocnienie pulsacji 
energetycznej w  celu uwolnienia esencji duchowej i  roz-
winięcie duchowo-cielesnej zdolności do poświęcenia. To 
właśnie jest podstawą zdrowia, dobrego samopoczucia, 
zdolności do miłości i pracy. Temu celowi służy moja praca 
jako uzdrowicielki”. Skuteczność uzdrawiania duchowego 
wielokrotnie wypróbowała na sobie. Na przykład podczas 
ekspedycji naukowej na Filipiny. Tam poznała uzdrowicie-
la, który wykrył u niej w brzuchu „złe spojrzenie” i usunął 
je „psychochirurgicznie”. „Wiedział, kto czternaście lat 
temu zasiał we mnie to złe spojrzenie. Po zabiegu przesta-
ły wreszcie nawracać wieloletnie bóle brzucha”. Jak wielu 
zabiegów potrzebuje jeszcze ten doradca handlowy, by 
wyzdrowieć? „Sam musisz go o to zapytać” – odpowiada 
lekarka. – „On wie to najlepiej”.

Pan B. uśmiecha się: „Przez dwadzieścia lat byłem w głę-
bokiej depresji, przestałem ufać komukolwiek poza domem, 
czułem się prześladowany przez innych ludzi, pogrążałem 
się w apatii i  samotności. Uczucie prześladowania znikło 
po pierwszym zabiegu u pani doktor Fuckert. Potem prze-
żyłem kilka miesięcy w stanie euforii. Ale później przyszło 
kolejne załamanie. Ponownie pogrążyłem się w  depresji 
i apatii. Jedynie strach przed ludźmi znikł. To mi dało siłę 
do pracy nad sobą. Od kilku miesięcy nie mam już depresji 
i znów odnoszę sukcesy w pracy. Spotykam wielu ludzi, ale 
już się ich nie boję. Dwa lata temu byłoby to niemożliwe. 
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Czuję się już prawie uzdrowiony, ale chcę tu przyjść jeszcze 
kilka razy, aby ustabilizować swój stan”.

„Pan B. jest obciążony przez swoje wcześniejsze, pełne 
cierpienia wcielenia” – opowiadała mi później dr Fuckert.  
– „Pacjent stale widział siebie jako więźnia spętanego łań-
cuchami i siedzącego w lochu. Podczas zabiegów te obrazy 
wciąż się w nim pojawiały. W lochu kat dokonywał egze-
kucji innych więźniów w najbardziej okrutny sposób. Stale 
towarzyszący strach, że będzie się następny, wywoływał 
w B. traumę. Ponieważ ta trauma nie została zlikwidowana 
także w kolejnym wcieleniu, pozostała obecna, jak powra-
cający koszmar, i w tym życiu mogła wyzwolić depresyjne 
ruchy, albo przynajmniej nasilić je. Należy wyciągnąć z tego 
wniosek, że także przeżycia z poprzednich wcieleń miałyby 
być zapisywane w głębokich warstwach pancerza charak-
teru. Podobnie jak negatywne doświadczenia z  obecnego 
życia, musiałyby być one ponownie przeżyte podczas za-
biegów terapeutycznych, aby pacjent ostatecznie mógł się 
od nich uwolnić”.

Następnie pacjenta należy energetycznie oczyścić i zhar-
monizować. Jest to żmudny, nierzadko także bolesny, ale 
wyzwalający proces. Ludzie o głębokiej niestabilności du-
chowej, potocznie i  pogardliwie określani mianem „psy-
chicznych”, dla niemałej liczby uzdrowicieli duchowych 
są trudni do wyleczenia. Cierpiący na depresję, depresję 
maniakalną, borderlinerzy, psychotycy, neurotycy, schizo-
frenicy lub cierpiący na zwielokrotnienie osobowości są 
uważani za szczególnie opornych na terapię. Uwięzieni 
przez swoją chorobę, nie potrafią nawiązać opartej na za-
ufaniu relacji z uzdrowicielem. Niektórzy uzdrowiciele od 
razu rezygnują z pomocy w takich przypadkach. Nie ma co 
ich krytykować, ponieważ uzdrowiciel może pomóc tylko 
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wtedy, gdy uzna, że leży to w granicach jego możliwości. 
Tym bardziej fascynuje mnie metoda pracy dr Fuckert.

„Psychoterapia i  medycyna duchowa uzupełniają się 
szczególnie dobrze” – wyjaśnia w  trakcie przerwy między 
zabiegami. – „W połączeniu ze sobą prowadzą u pacjenta 
do szybkiego oraz znaczącego zmniejszenia presji cierpienia. 
Wiara w siebie oraz poczucie własnej wartości są wzmacnia-
ne znacznie bardziej niż w przypadku klasycznej psychote-
rapii. Jednak stabilizacja osobowości do zdrowego poziomu 
może trochę potrwać”. „Widać to wyraźnie na przykładzie 
doradcy handlowego, pana B.” – odpowiadam. – „Nie jest 
tu dziś przecież pierwszy raz”. „Raczej po raz setny” – od-
powiada doktor. – „Nową wiarę w  siebie i  podwyższenie 
własnej wartości pacjent czuje już po kilku zabiegach. Stąd 
euforia. Ale to nie może trwać wiecznie, dopóki wciąż istnie-
je cielesno-duchowy pancerz, dopóki trauma, strach i iluzja 
osamotnienia nie zostaną usunięte. Te procesy są już prawie 
zakończone. Dlatego pacjent jest już ustabilizowany trwale. 
Oczywiście, przed nim dobre i nie tak dobre dni. Ale zała-
mania są już poza nim. Depresja i apatia to już przeszłość. 
To koniec”.

Siedzimy sami w  gabinecie zabiegowym, wyłożonym 
boazerią pomieszczeniu o  ukośnym suficie, który swoją 
symetrią przypomina nawę kościelną. Także atmosfera 
w tym miejscu, do którego przenika światło, jest sakralna. 
Echo zdania „To koniec” dźwięczy w mojej głowie. To ko-
niec, to koniec, to koniec... odgłos cichnie coraz bardziej. 
To wyzwalające uczucie nieograniczonej obecności. Jest to 
w pewnym sensie proces. Wiele rzeczy się skończyło – także 
w przypadku 43-letniej pielęgniarki, matki czworga dzieci, 
która po chwili przyszła do gabinetu dr Fuckert. Wykorzy-



stywanie w dzieciństwie, doświadczenie przemocy, inten-
sywne życie jako młoda dziewczyna, a potem alkoholizm.

Także ona swoje traumatyczne przeżycia, przymusy i na-
łogi wydyszała, wypłakała i wykrzyczała prawie do koń-
ca i  została przez dr Fuckert oczyszczona energetycznie. 
Oczyszczana i  oczyszczana. Stopniowo uwolniła się od 
wszystkich negatywnych wzorców wspomnień i zachowań. 
„Teraz mam alkohol pod kontrolą i wreszcie mogę być do-
brą matką dla moich dzieci” – opowiada. Potem śmieje się, 
a jej oczy są wypełnione łzami. Zanim opuszczę świątynię 
uzdrawiania, pytam dr Fuckert o jej przekonania religijne 
i drogę duchową. „Nie była łatwa” – odpowiada. – „Moje 
dzieciństwo było naznaczone łagodnym, ale jednak wywo-
łującym chorobę wychowaniem katolickim. W  wieku 14 
lat odmówiłam chodzenia na lekcje religii, a w wieku 18 lat 
wystąpiłam z Kościoła. Moja matka wydziedziczyła mnie, 
ponieważ nie poddałam się presji odziedziczenia 1,7 mln 
marek pod warunkiem ochrzczenia swoich dzieci. Myślę, 
że dopiero te doświadczenia spowodowały mój prawdziwy 
rozwój duchowy. To, co czuję, wprowadzam także do swo-
jej pracy”. 



Otmar Jenner po raz pierwszy zetknął się 
z niekonwencjonalną medycyną we wcze-
snym dzieciństwie. W późniejszym czasie 
terminował u uzdrowicieli, by ostatecznie 
opracować autorską metodę naturalnego 
uzdrawiania – medycynę duchową.

Z tej przełomowej książki dowiesz się:
 ; na czym polega medycyna duchowa i które dolegliwości 
może ona uleczyć,

 ; w jaki sposób każdy człowiek może zostać uzdrowicielem,
 ; dlaczego ta technika terapeutyczna stała się tak popularna 
na Zachodzie,

 ; jak odróżnić kompetentnego uzdrowiciela od szarlatana.

Ta skuteczna i całkowicie bezpieczna terapia – okrzyk-
nięta uzdrawianiem XXI wieku – pomoże Ci nie tylko wy-
leczyć się z wszelkich dolegliwości, ale również zrzucić 
z siebie jarzmo poprzednich inkarnacji. Korzystając z me-
dycyny duchowej możesz również pozbyć się pozornie 
nieuleczalnych traum z przeszłości oraz energetycznie 
oczyścić poszczególne czakry i wprowadzić harmonię 
w całym organizmie. 
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