


KWANTOWY 
PRZEŁOM



Najprawdopodobniej najważniejsza publikacja na świecie.
– dr Cecilia L.W. Chan, 

założycielka Centre on Behavioral Health, 
The University of Hong Kong



KWANTOWY 
PRZEŁOM 

REWOLUCJA W UZDRAWIANIU

RICHARD GORDON
DR CHRIS DUFFIELD

DR VICKIE WICKHORST



Redakcja: Natalia Paszko
Skład komputerowy: Piotr Pisiak

Projekt okładki: Piotr Pisiak
Tłumaczenie: Beata Piecychna

Mandale: Kaho Koinuma
Ilustracje: Richard Gordon i Eleanor Barrow

Wydanie I
Białystok 2014

ISBN 978-83-7377-654-8

Tytuł oryginału: Quantum Touch 2.0 – The New Human. Discovering and Becoming
Copyright © 2014 by Richard Gordon

Quantum-Touch 2.0 – The New Human. Discovering and Becoming is sponsored 
by the Society for the Study of Native Arts and Sciences, a nonprofit educational corporation 

whose goals are to develop an educational and cross-cultural perspective linking various 
scientific, social, and artistic fields; to nurture a holistic view of arts, sciences, humanities, and 
healing; and to publish and distribute literature on the relationship of mind, body, and nature.

Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2014.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana 
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, 

mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych 
bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Niniejsza książka nie zastępuje profesjonalnej opieki lekarskiej. 
Ani autor, ani wydawca nie odpowiadają za wszelkie konsekwencje wynikające 

z zastosowania opisanych w książce technik. Czytelnik stosuje zawarte 
w publikacji informacje jedynie na własną odpowiedzialność.

15-762 Białystok 
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja

85 654 78 06 – sekretariat 
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt

85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal
sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl

PRINTED  IN  POLAND

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.
www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii



Spis treści
Wprowadzenie do koncepcji dotyku kwantowego . .  11

Część I: System operacyjny nowego człowieka
1. Zaczynamy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
2. Jak odkryć nowego człowieka i nim się stać  . . .  29
3. Rezonans, siła życiowa i dotyk kwantowy  .  .  .  .  45
4. Rozpalanie serca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
5. Miłość a świat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79

Część II: Podstawowe zastosowania uzdrawiające
6. Zmniejszanie bólu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
7. Mięśnie, ścięgna, więzadła i powięzie   .  .  .  .  .  .  103
8. Organy, gruczoły i fizjologia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
9. Ustawienie strukturalne – kości i więzadła   .  .  .  133
10. Najczęściej zadawane pytania  . . . . . . . . . .  149

Część III: Nieoczekiwane zdolności człowieka
11. Praca nad mózgiem . . . . . . . . . . . . . . . .  161
12. Dotyk kwantowy a słuch  . . . . . . . . . . . . .  183
13. Poprawa jakości wykonawstwa – mówcy, aktorzy,  

piosenkarze, artyści i sportowcy a życie   .  .  .  .  .  189
14. Uzdrawianie poza czasem i przestrzenią . . . . .  201
15. Robienie wielu rzeczy naraz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
16. Praca nad wieloma osobami naraz . . . . . . . .  227
17. Zmiana przekonań i tożsamości za pomocą  

energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233
18. Dzielenie się darami   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249
19. Widoczna magia – ustawianie kości klinowej  

i potylicznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
20. Najczęściej zadawane pytania  . . . . . . . . . .  273
21. Medytacja w dotyku kwantowym   .  .  .  .  .  .  .  .  283



Część IV: Nowa nauka, nowa przyszłość
22. Nowy człowiek – wglądy i spekulacje   .  .  .  .  .  .  293
23. Kosmiczne domysły   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  301
24. Wizja nowej przyszłości   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309
25. Myśli końcowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  325

Posłowie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328
Biografie Autorów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  337
Dedykacje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  340



Słowa uznania dla książki

Kwantowy przełom to ekscytująca podróż odkrywania. Przygotuj-
my się na cuda!

– dr Dawson Church

Kwantowy przełom to niesamowita książka, którą po prostu trze-
ba przeczytać. Techniki w niej opisane są proste i skuteczne, zaś 
rezultaty – wspaniałe. Wizja przyszłości, jaką ma Richard, budzi 
dreszczyk emocji i z pewnością wywrze wpływ na całym świecie.

– dr Linda Steele, psycholog kliniczny

Kwantowy przełom to prawdopodobnie najważniejsza nowa publi-
kacja na świecie – to książka, która zmienia dosłownie wszystko.

– dr Cecilia L.W. Chan, założyciel Centre on Bahavioral Health, 
The University of Hong Kong

Ta przełomowa książka zawiera opis pięknej i zarazem prostej 
techniki, dzięki której ludzie naprawdę wracają do zdrowia. 
Kwantowy przełom. Rewolucja w uzdrawianiu dostarcza czytel-
nikom bezcennych informacji dotyczących naszych naturalności 
zdolności i mocy, i to właśnie teraz, gdy ludzkość najbardziej tego 
potrzebuje.

– lek. med. Rick Jenkins, dyplomata American Board  
of Psychiatry and Neurology

DK2 to najprostsza technika, której nauczyć się może każdy. To 
sprawia, że wizja przyszłości Richarda może się urzeczywistnić. 
Jeśli tę uzdrawiającą energię współczucia praktykować będzie 
się na całym świecie, ludzie zaczną żyć w harmonii.

– lek. med. Huy Hoang



Kwantowy przełom. Rewolucja w uzdrawianiu jest napisana 
z wielkim kunsztem. Pokazuje nam, że przed człowiekiem nie 
stoją żadne ograniczenia. Wizje Richarda stanowią odzwiercie-
dlenie jego nadziei i geniuszu. Te proste pragmatyczne metody 
mogą przynieść zupełnie nową przyszłość.

– dr Art Dawson

Kwantowy przełom. Rewolucja w uzdrawianiu po prostu trzeba 
przeczytać. Wdrażam te bezcenne techniki w swojej praktyce.

– Jeffrey Benton, lekarz chiropraktyk, autor techniki 
The Emotional Trauma Release Technique

Kwantowy przełom to dla nas duże zaskoczenie, które jedno-
cześnie zmienia zastany paradygmat. Jak można było tego nie 
zauważyć wcześniej? Dotyk kwantowy rewolucjonizuje nasze 
rozumienie sposobu, w jaki zdolności człowieka mogą kreować 
niewyobrażalne, cudowne transformacje.
– Alex Fong, dyrektor generalny w Hong Kong General Chamber 

of Commerce (2006-2011)

Dotyk kwantowy 2.0 pozwala doświadczyć własnej więzi niczym 
bezprzewodowego Internetu, a także przyspiesza proces uzdrawia-
nia. To bardzo skuteczna, cenna i kryjąca w sobie ogromną moc 
technika. Wykorzystajmy ją zatem, by stać się nowym człowiekiem.

– dr Irene Lau

Dotyk kwantowy 2.0 przekształca nas w nowych ludzi i przenosi 
do nowego świata.

– Hsiung-Kang Chen Kapler, lekarz specjalizujący się 
w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej



Dotyk kwantowy 2.0 naprawdę uzdrawia! Ta książka zmieni świat! 
Daje nadzieję, że ludzkość nie tylko przetrwa, ale także będzie ewo-
luować. Wdrażam tę technikę w swojej pracy.

– lek. med. Prudence Hall

Dotyk kwantowy 2.0 to prawdziwa medycyna energetyczna – no-
watorska, a zarazem nieskomplikowana. Daje natychmiastowe re-
zultaty. Kiedy informacje o niej rozprzestrzenią się na cały świat, 
współczynnik zachorowalności ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

– lek. med. Howard Elkin, członek Amerykańskiego Kolegium 
Kardiologicznego

DK2 może zmienić świat i nasz sposób odbierania tego świata. 
To niezwykle skuteczna, zmieniająca zastany paradygmat techni-
ka. Ja nie tylko potrafię ją stosować – ja nią jestem.

– Allan Sachey, lekarz dentysta
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Wprowadzenie do koncepcji 
dotyku kwantowego

Ta książka to zaledwie tusz na papierze, ale mimo 
to może nas zabrać w prawdziwą, ekscytującą 

i niezapomnianą podróż do głębi siebie i swoje-
go życia. Jej rezultaty z pewnością zaskoczą nie 
tylko nas, ale także naszą rodzinę i naszych 
przyjaciół. Może pomóc w odkryciu zdolności, 
o których wcześniej nie wiedzieliśmy lub któ-
re wyczuwaliśmy, ale do których dostępu nie 
znaliśmy.

Dzięki zawartym tu technikom i ćwicze-
niom ta książka może pomóc w zyskaniu 
nowego, znacznie większego i praktyczne-
go zrozumienia tego, czym jest istota ludz-
ka i co potrafi zdziałać. Poprzez ćwiczenie 
i zgłębianie tych zdolności można stać się 
nowym człowiekiem – kimś, kto żyje i działa 
na głębszym, rozleglejszym i dającym większe 
spełnienie poziomie rzeczywistości. Dzięki tej 

książce możemy także stworzyć nową, prak-
tyczną wizję własnego życia: świata, w którym 

żyjemy oraz człowieka. To właśnie nazywamy no-
wym światem, doceniając, rzecz jasna, wcześniej-

sze dokonania innych badaczy.
To nie są zwykłe idee. To rzeczywistości, w których 

możemy żyć. Zawarte tu techniki, niczym nowy system 
operacyjny komputera, smartfona czy tableta, mogą w za-

dziwiający i cudowny sposób rozszerzać nasze doświadcze-
nia, zdolności oraz rzeczywistość. Niczym system operacyj-
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ny, dają nam swobodnie nowe otoczenie, w którym możemy 
żyć i pracować, a ponadto działają jak nieskończenie roz-
szerzająca się platforma, wspierająca szeroki i wzrastający 
zakres zastosowań rozwiniętych przez nas oraz przez spo-
łeczność praktyków dotyku kwantowego na całym świecie.

Książka zawiera informacje dotyczące sposobów za-
stosowań dotyku kwantowego, na które wpadliśmy sami 
i które jednocześnie sami wypróbowaliśmy, a ponadto in-
formacje teoretyczne i narzędzia pozwalające na rozwój 
i odkrywanie własnych zastosowań. Oczekujemy, że licz-
ba zastosowań dotyku kwantowego, podobnie jak to się 
dzieje w przypadku aplikacji w smartfonach, tabletach czy 
laptopach, będzie gwałtownie wzrastać, a także że zaczną 
rozwijać się nowe jego domeny, o których nawet nam się 
nie śniło. 

W końcu przedstawiciele nauki będą musieli dostrzec, 
jak potężny wpływ ma dotyk kwantowy na naszą rzeczy-
wistość. A kiedy tak się stanie, nasze rozumienie natury 
pogłębi się, dzięki czemu uda nam się ogarnąć nowe króle-
stwa, które – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – uprosz-
czą współczesną naukę. To zwiększone rozumienie praw-
dopodobnie będzie stanowiło podstawę rozwoju nowych, 
dotychczas niewyobrażalnych technologii. Dzisiejsze naj-
nowocześniejsze urządzenia technologiczne i biotechnolo-
giczne staną się w porównaniu z nimi osobliwymi zabaw-
kami z ubiegłego stulecia.

Dotyk kwantowy 1.0 i 2.0

Ta książka stanowi całość samą w sobie. Dzięki niej może-
my nauczyć się nowych, zaawansowanych technik, które 
zwiemy dotykiem kwantowym na poziomie II, dotykiem 
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kwantowym 2.0 lub po prostu DK2. Można je stosować 
od razu, to znaczy bez uprzedniego przygotowania do sto-
sowania tak zwanego podstawowego dotyku kwantowego, 
dotyku kwantowego na poziomie I czy po prostu DK1.

Książka zawiera wystarczająco dużo informacji, by moż-
na było z powodzeniem zacząć stosować nowe techniki 
DK2. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia w rozdziale 
3, a kończymy na niezbędnych umiejętnościach z zakresu 
DK1, które stanowią konieczną podstawę DK2. 

DK2 działa lepiej, jeśli połączy się go z umiejętnościa-
mi z zakresu DK1. Dlatego gorąco namawiamy do nauki 
wszystkich umiejętności właściwych DK1, które pogłębią 
nasze zrozumienie oraz zdolności. Można się ich nauczyć 
z książki Kwantowe uzdrawienie. Od medycyny do cudów, 
poprzez internetowe szkolenia wideo znajdujące się na 
stronie QuantumTouch.com* lub podczas warsztatów pro-
wadzonych na żywo przez instruktorów na całym świecie.

Ekscytujące części składowe, czyli zarys książki

Książka została podzielona na cztery części, które w coraz 
bardziej ekscytujący sposób pozwalają na zgłębienie doty-
ku kwantowego 2.0.

Wielu autorów książek zwykle zaczyna powoli, od mate-
riału wstępnego, rozwijając swoje najlepsze pomysły gdzieś 
w środku książki, zaś jej końcówkę wypełniają typowym 
materiałem kończącym.

My zrobiliśmy inaczej – nasz materiał jest niezwykle 
interesujący bez względu na część książki, w której się 
znajduje. Już od początku więc wzbudzamy zainteresowa-

* Materiały na wspomnianej przez Autora stronie są w języku angielskim (przyp. wyd. pol.).
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nie u czytelnika, podnosząc je coraz bardziej, aż do punk-
tu kulminacyjnego na samym końcu. Co istotne jednak, 
wzbudzone zainteresowanie już nie spada, ale daje począ-
tek jeszcze większej ekscytacji. Wiemy, że czytelnicy po-
kochają opisywany tu sposób bycia. Już nie możemy się 
doczekać, kiedy do naszej podróży dołączą kolejni uczest-
nicy. Poniżej podajemy informacje dotyczące zarysu książki 
i zawartości poszczególnych części. 

Skąd zaczynamy?
Część 1: zatytułowana „System operacyjny nowego człowie-
ka”, dotyczy pracy z energią siły życiowej. Ta książka nie 
jest zwykłym poradnikiem zdrowotnym. To także początek 
nowego rozumienia tego, kim jest istota ludzka i co potrafi 
zdziałać. Czytelnicy niezmiennie przekonują się, że umie-
jętności zaprezentowane w tej części są bardzo proste i do-
słownie każdy, nawet dziecko, może szybko ich się nauczyć. 
Nie powinno to stanowić zaskoczenia, ponieważ ta zdolność 
jest dla nas równie naturalna co nauka chodzenia i mówie-
nia, z tym tylko wyjątkiem, że dopiero teraz odkrywamy, iż 
w ogóle w nas tkwi. Wprawdzie umiejętności właściwe DK2 
prawdopodobnie rozwijają się przez całe nasze życie, jednak 
wspaniałe rezultaty osiąga się już od samego początku.

Z tej części czytelnicy dowiedzą się także, dlaczego sys-
tem ten zwiemy systemem operacyjnym nowego człowieka. 
Otwiera on nas na nowy sposób bycia, działania i doświad-
czania życia. To otwarty system, posiadający nieograniczo-
ną liczbę zastosowań.

A zatem jakie są, przykładowo, te zastosowania? Gdzie 
możemy zacząć stosować owe podstawowe umiejętności?
Część 2: „Podstawowe aplikacje uzdrawiające”. Właśnie 
tego typu zastosowań można spodziewać się w książce 
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traktującej o uzdrawianiu ciała. Dotyczą one zmniejszania 
bólu, przyspieszania procesu uzdrawiania oraz pracy nad 
określonymi częściami i układami ciała. Ta część książki 
jest niezwykle interesująca, ponieważ wszystkie wymie-
nione tu sposoby leczenia realizowane są bez zastosowa-
nia dotyku, a jedynie przy użyciu swojej miłości i intencji. 
Działanie to może niezwykle szybko przynieść wspaniałe 
rezultaty. 

Dobrze, skoro bez zastosowania dotyku możemy szyb-
ko i bez trudu uzdrowić ciało – co jeszcze można zro-
bić, mając takie umiejętności?
Część 3: „Nieoczekiwane zdolności człowieka”. A teraz 
najlepsze. Te niesamowite zastosowania ukazują nieocze-
kiwane zdolności człowieka, na przykład: robienie wielu 
rzeczy naraz, pracowanie nad dużą grupą osób w jednym 
czasie, pomoc ludziom w uzdrowieniu niechcianych prze-
konań, a także uzdrawianie poza czasem i przestrzenią. 
DK2 daje tak spektakularne wyniki, że nie da się tego 
wyobrazić.

Jeśli nasza miłość i intencja mają taką moc czynienia 
tych niesamowitych rzeczy, co jeszcze można zdziałać 
za ich pomocą? I jakie są tego implikacje?
Część 4: „Nowa nauka, nowa przyszłość”, dotyczy aspek-
tów naukowych, wizji oraz implikacji systemu operacyj-
nego nowego człowieka oraz jego zastosowań. DK2 może 
w cudowny sposób zmienić świat poprzez redefinicję wy-
rażenia istota ludzka, poprzez dostarczenie nowych fun-
damentów lepszego życia i bardziej uczuciowego społe-
czeństwa, a wreszcie poprzez umożliwienie doświadczenia 
nowych dziedzin nauki i technologii, o których nie śniło się 
najlepszym ekspertom.
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Czytanie i działanie

Jeśli przeczytamy tę książkę jedynie dla zawartych w niej 
idei i historii, możemy mieć wrażenie, że należą one do 
gatunku science fiction. My jednak nie stworzyliśmy tego 
dzieła tylko dla czystej lektury, ale po to, by czytelnik mógł 
praktycznie wykorzystać zawarte w nim informacje. To 
nie jest książka ani o charakterze czysto teoretycznym, 
ani o charakterze czysto rozrywkowym, ale o charakterze 
praktycznym. Jeśli tylko damy DK2 szansę, wykonamy kil-
ka prostych ćwiczeń i wypróbujemy parę zastosowań, ogar-
nie nas niemałe zadziwienie, ale gdy już przyzwyczaimy się 
do tego, przeżyjemy ogromną radość i w końcu zaakcep-
tujemy swoje entuzjastyczne nastawienie. Nie wiemy, jak 
to się dzieje, ale niemal każda osoba wypróbowująca DK2 
przekonuje się w bardzo szybkim czasie, że te techniki na-
prawdę działają. 

Trzech Autorów

Niemal w całej książce pobrzmiewa głos założyciela 
i propagatora dotyku kwantowego – Richarda Gordona – 
co sprawia wrażenie, jakby prowadził dla nas jeden ze 
swoich warsztatów DK2. Jego głos został wzmocniony 
w niektórych miejscach przez dwóch współautorów: dr. 
Chrisa Duffielda (naukowca i wynalazcę) oraz dr Vic-
kie Wickhorst (historyczkę nauki i instruktorkę dotyku 
kwantowego). Dzięki wspólnej pracy książka stała się 
jeszcze lepsza.



Wprowadzenie...

Powitanie

Wydanie tej pionierskiej książki to dla nas niesamowite 
wydarzenie. Po raz pierwszy wszyscy ludzie na całym świe-
cie mają bezpośredni dostęp do tak prostych, a zarazem 
niezwykle skutecznych technik uzdrawiających. Tworzymy 
bezprecedensową globalną społeczność, która zna ofero-
wane tu możliwości i je stosuje. Wszyscy razem tworzymy 
historię.

Witamy serdecznie i zapraszamy w podróż niesamowi-
tych odkryć i stawania się nowym człowiekiem. Nigdy nie 
zapominajmy, że ten nowy człowiek to właśnie my. 
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Zaczynamy

Miłość to coś więcej niż tylko reakcja 
elektrochemiczna zachodząca w mózgu 
czy czułostki na kartce z życzeniami. 

To realna, namacalna energia, 
która działa w świecie zewnętrznym i go zmienia.

– Richard Gordon

Część
I
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Brytyjski autor, Arthur C. Clarke zaproponował następu-
jące trzy prawa przewidywania:

1. Kiedy uznany, ale będący w podeszłym wieku naukowiec 
twierdzi, że coś jest możliwe, ma niemal całkowitą rację. 
Kiedy twierdzi, że coś jest niemożliwe, bardzo prawdo-
podobne, iż się myli.

2. Jedynym sposobem na odkrycie ograniczeń tego, co moż-
liwe, jest śmiałe ruszenie naprzeciw temu, co niemożliwe.

3. Żadnej zaawansowanej technologii nie da się oddzielić 
od magii.

Każdy zna to powiedzenie: „Jesteśmy tylko ludźmi”. 
A co, jeśli okaże się, że niektóre ograniczenia, które od za-
wsze uznajemy za realne, mają miejsce jedynie przez nasze 
stare przekonania i ograniczone umiejętności? Przecież je-
śli wszyscy stwierdzą, że coś jest niemożliwe, to niewielu 
odważy się to wypróbować.

Jestem tutaj po to, aby powiedzieć, że w stwierdzeniu 
mówiącym, iż znakomita część naszej zbiorowej tożsamo-
ści opiera się na fałszywych przypuszczeniach, które w wy-
raźny sposób nas ograniczają, nie ma ani krztyny fantazji 
czy przesady. Ta książka wprowadzi czytelników w temat 
zdolności nowego człowieka i nauczy, jak je wykorzystywać. 
Mówiąc w skrócie, każdy z nas może posłużyć się swoją 
świadomością, wpływając na wszechświat materialny.

Umiejętności, które zostały tu opisane, stanowią zaled-
wie punkt startowy w naszej dalszej wędrówce. Przyjaciel 
i współautor tej książki, dr Chris Duffield stwierdził: „Ri-
chard, mam wrażenie, jakbyś odkrył system operacyjny no-
wego człowieka, a teraz odnajdujemy wszystkie jego moż-
liwe zastosowania”. Im intensywniej myślimy i im więcej 
eksperymentujemy, tym więcej zastosowań odszukujemy.
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Nauka tych umiejętności może zmienić nasze rozu-
mienie życia i tego, co jest w nim możliwe. Przypomina to 
moment, gdy po raz pierwszy otrzymaliśmy komputer czy 
smartfon. Nie martwmy się tym jednak. Niektórzy wpraw-
dzie mogą obawiać się zmian, ale te, o których piszę, niosą 
same pozytywne rezultaty. Z pewnością wniosą więcej po-
zytywnych odczuć, pewności siebie i klarowności, a także 
zwiększą naszą wydajność.

A zatem, o których nowych zdolnościach mówimy? Oto 
kilka z nich:

• zdolność do przyspieszania procesu uzdrawiania i szyb-
kiego redukowania bądź eliminowania bólu, bez stoso-
wania dotyku;

• zdolność do natychmiastowej i dającej się uchwycić 
wzrokiem korekcji ustawienia ciała danej osoby;

• zdolność do pomagania niemowlętom i zwierzętom oraz prze-
prowadzania skutecznych działań w podobnych sytuacjach, 
w których nie działają środki placebo ani psychologiczne;

• zdolność do szybkiej i skutecznej pracy nad organa-
mi, układami i gruczołami organizmu, bez stosowania 
dotyku;

• zdolność do kierowania energii uzdrawiającej wszędzie 
tam, gdzie potrafimy skupić swoją świadomość i intencję;

• zdolność do wydajnej pracy, bez względu na odległość, 
z danym podmiotem, który może się znajdować nawet 
tysiące mil od nas;

• zdolność do pracy nad wieloma kwestiami jednocześnie, 
której nawet nie jesteśmy w stanie kontrolować;

• zdolność do jednoczesnej pracy nad wieloma osobami, 
być może nawet setkami czy tysiącami;
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• zdolność do niesienia szybkiej i niezwykle skutecznej 
pomocy w zmianie podstawowych ludzkich przekonań, 
przy zastosowaniu uzdrawiającej energii;

• zdolność do swobodnego pokazywania, że świadomość 
wpływa na materię oraz że teoria kwantowa jest niepełna;

• zdolność do pracy w czasie i przestrzeni, bez żadnych 
ograniczeń;

• zdolność do uzdrawiania siebie samego podczas prze-
prowadzania procesu niesienia pomocy innym;

• zdolność do doświadczania miłości jako prawdziwej siły 
transformującej;

• zdolność do pracy z bezprecedensową łatwością, szyb-
kością i precyzją;

• zdolność do dzielenia się z innymi miłością w nowy spo-
sób, który prowadzi do wielu zmian.

Powyższe stwierdzenia mogą teraz sprawiać wrażenie 
dziwacznych. Z biegiem czasu jednak, kiedy zaczniemy 
wypróbowywać proste techniki opisane przeze mnie, na-
biorą sensu. Dzięki praktyce mogą stać się czymś zupełnie 
naturalnym – tak zresztą było ze mną i innymi ludźmi, któ-
rych uczyłem. 

Być może najbardziej ekscytujące w tym wszystkim jest 
to, że właśnie otwieram przed swoimi czytelnikami szcze-
gólne wrota. Kiedy Kolumb „odkrył” Amerykę (przypo-
mina mi to wchodzenie do czyjegoś pokoju dziennego) 
i przybyli tam pierwsi osadnicy, wiedzieli, rzecz jasna, 
o istnieniu linii brzegowej i pewnego obszaru w głębi lądu. 
Z pewnością jednak nie mieli wówczas pojęcia o istnieniu 
rzeki Mississippi, Wielkiego Kanionu czy o wszelkich in-
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nych miejscach poza zasięgiem wzroku. Podobnie jest z za-
stosowaniami zdolności nowego człowieka – wiele z nich, 
czy nawet większość, pozostanie w przyszłości w przewa-
żającej mierze nieznanych. Benjamin Franklin nie mógł 
sobie nawet wyobrazić tej wielkiej różnorodności urządzeń 
elektronicznych, które zaczęły powstawać po jego odkryciu 
elektryczności w błyskawicy. Jest bardzo prawdopodobne, 
że angażowanie się w procesy opisane w tej książce dopro-
wadzi do własnych odkryć, a tym samym do zwiększania 
zakresu ludzkiego potencjału.

Nie martwmy się, jeśli akurat w tym momencie pojawi 
się u nas sceptycyzm czy antagonizm. To potężne i po-
wtarzalne zjawisko będzie prawdopodobnie stanowić wy-
zwanie dla mnóstwa pielęgnowanych obecnie przekonań 
i nawyków. Na szczęście jednak nawet sceptyczne i wrogie 
postawy nie wydają się zakłócać tej zdolności. 

To my jesteśmy nowymi ludźmi. W miarę przyswajania 
sposobu kierowania energią poprzez własną miłość i świa-
domość, zadawać będziemy następujące pytanie: Skoro 
potrafię to zrobić, w takim razie co jeszcze jest możliwe?. 
Drodzy czytelnicy, czekam na relacje dotyczące dalszych 
odkryć.

W kontekście indywidualnym uczymy się przyspieszać 
proces uzdrawiania i zmniejszania bólu, zaś w kontekście 
globalnym nasze działania prowadzą do transformacji fun-
damentalnej tożsamości człowieka, a także jego rozumie-
nia fizyki, chemii, biologii, medycyny oraz psychologii. 

Kwestionowanie metody naukowej

Pomyślmy przez chwilę, że metoda naukowa bazuje na kil-
ku głównych przypuszczeniach, które, ogólnie rzecz biorąc, 
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przyjmuje się, ale rzadko artykułuje (a wszyscy przecież 
wiemy, jak niebezpieczne jest snucie domysłów!):

1. Fizyczne prawa wszechświata będą nadal obowiązywały.

2. Z powodzeniem możemy powtarzać eksperymenty.

3. Umysły eksperymentatorów nie mogą wpłynąć na pro-
wadzone przez nich eksperymenty.

Umiejętności, których można nauczyć się z tej książki, 
wyraźnie podważają trzecie z wyżej wymieniowych przy-
puszczeń. Ponadto te umiejętności, dzięki którym możemy 
wpływać na otaczającą nas rzeczywistość za pomocą swo-
jej miłości i intencji, mocno przemawiają za tym, że nasze 
rozumienie fizyki musi obejmować także świadomość. Nie 
wierzę, że bez zrozumienia fizycznego wpływu skoncentro-
wanej miłości kiedykolwiek zyskamy zunifikowaną teorię 
w danej dziedzinie.

A zatem zaczynamy…
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Któż mógłby sobie wyobrazić, że będziemy potrafili zasto-
sować DK2 do pracy nad mózgiem człowieka? A jednak 

tak się stało. Musimy po prostu skupić na mózgu energię 
serca i intencję – tak jak robimy w przypadku każdej innej 
części czy układu ciała – i w niedługim czasie możemy do-
prowadzić do spektakularnego uzdrowienia.

Ten rozdział jest być może najważniejszy w całej książce. 
Jeśli jednak kogoś nie interesują zbytnio kwestie teoretycz-
ne, można przejść od razu do części poświęconej ćwicze-
niom i zacząć bezpośrednio działać.

Wielka tajemnica: uzdrawianie odgórne

To niesamowite, że dotyk kwantowy 2.0 nadaje się do za-
stosowania w przypadku różnego rodzaju bólów, dolegli-
wości skórnych, problemów z mięśniami, kośćmi, organa-
mi i gruczołami. Ale przejdźmy dalej i głębiej – do fizycznej 
świątyni ciała, do jej najgłębszych tajemnic – mózgu. Cza-
kry mogą kierować subtelniejszymi aspektami ciała, ale 
jego aspektami fizycznymi zajmuje się właśnie mózg.

Obecnie wiemy, że mózg stanowi fizyczną siedzibę świa-
domości, myśli i percepcji, wspomnień i emocji, zmysłów 
i zdolności do poruszania się w świecie. Dzięki złożonej 
sieci układu nerwowego mózg łączy się bezpośrednio 
z niemal każdą tkanką i każdym organem w ciele, odczu-
wając, kontrolując i koordynując to, co się dzieje w po-
szczególnych miejscach organizmu, a także wpływając na 
jego funkcjonowanie.

Na mózgu i jego funkcjach skupia się wiele czasopism 
naukowych, w tym medycznych. Artykuły w nich zamiesz-
czane stanowią raporty z badań przeprowadzanych w la-
boratoriach i klinikach na całym świecie. Wielu członków 
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towarzystw naukowych zajmujących się problematyką 
mózgu często organizuje spotkania, na których tysiące na-
ukowców i badaczy dyskutuje o najnowszych wynikach ba-
dań. W coraz szybszym tempie dochodzi do produkowania 
nowych leków, sprzętów, form leczenia i narzędzi używa-
nych do pomiaru, obrazowania i leczenia mózgu. Koszty na 
to przeznaczone sięgają wielu miliardów dolarów.

A mimo to wszyscy zainteresowani tematem wiedzą, że 
współczesna nauka i technologia w zakresie problematyki 
funkcjonowania mózgu, bez względu na to, na ile zaawan-
sowane i niesamowite się wydają, są nadal w powijakach, 
zwłaszcza jeśli pomyślimy, na ile jeszcze mogą rozwinąć 
się w przyszłości, a także jeśli odniesiemy je do samej zło-
żoności i zaawansowania mózgu. Bez względu na to, jak 
bardzo jesteśmy usatysfakcjonowani dotychczasowymi 
osiągnięciami w tej dziedzinie, rozwijając naukę i techno-
logię w sposób oddolny, nadal nieporadnie stąpamy po nie-
pewnej płaszczyźnie możliwości.

W przeciwieństwie do tych działań DK2 działa w spo-
sób odgórny. Nasz model roboczy polega na tym, że DK 
działa dzięki intencji i energii serca, a także superinteli-
gencji ciała i wszechświata. Nasza hipoteza robocza na-
tomiast brzmi: inteligencja ciała i wszechświata rozumie 
rzeczy lepiej niż my, o wiele lepiej, niż moglibyśmy rozu-
mieć. Rozumie nasze intencje uzdrowienia ciała, anatomię 
i fizjologię ciała i mózgu, tego, czego potrzebują do uzdro-
wienia oraz sposobu dokonania uzdrowienia. My jedynie 
przesyłamy swoją miłość i intencję, a wyższa inteligencja 
ciała i wszechświata rozumie to i wie, jak je wykorzystać.

Niesamowite rezultaty stosowania DK2 w pracy nad 
mózgiem oraz nad resztą ciała udało nam się uzyskać już 
niezliczoną liczbę razy. Za każdym razem wydaje się to po-
twierdzać działanie naszego modelu roboczego, a tym sa-
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mym oznaczać, że dzięki DK2 możemy już teraz przepro-
wadzić proces uzdrawiania mózgu – proces, który prześci-
ga wszelkie działania ekspertów czy specjalistów mających 
najbardziej zaawansowaną wiedzę, narzędzia i formy le-
czenia. Możemy tego dokonać szybko i w sposób nieskom-
plikowany, nie mając nawet zbyt dużej wiedzy o tym, co 
robimy lub nad czym pracujemy. 

DK2 i praca nad mózgiem to na razie nowy, jeszcze sła-
bo zbadany temat, jednak historie, jakie wciąż do nas do-
cierają, są po prostu niesamowite i ekscytujące. Zaledwie 
w tym tygodniu spotkałem się z instruktorką DK2, która 
powiedziała, że wraz z grupą innych praktyków zastosowa-
ła DK2 na dziecku chorym na autyzm, a po kilku krótkich 
sesjach grupowych stan dziecka uległ znaczącej poprawie 
i w szkole znalazł się w klasie, w której już dawno powi-
nien się znaleźć. Opowiedziała także o zastosowaniu DK2 
w przypadku osoby cierpiącej na chorobę dwubiegunową – 
już po kilku krótkich sesjach stan tej osoby się unormował. 
Ilekroć prowadzę warsztaty z zakresu DK2 ze studentami, 
niezmiennie słyszę, że kiedy skupiają swoją energię serca 
na określonych częściach mózgu, opowiadają o swoich nie-
samowitych doświadczeniach, które zwykle trudno opisać 
za pomocą słów. 

Jak pracować nad mózgiem

Kiedy stosujemy DK2 do pracy nad mózgiem, kierujemy 
się tymi samymi zasadami co wcześniej – energię serca 
wzmacniamy oddechem i kierujemy nią za pomocą swo-
jej intencji. W tym przypadku intencję skupiamy na całym 
mózgu albo na jego określonych częściach, układach, sie-
ciach czy funkcjach, w zależności od posiadanej przez nas 
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wiedzy czy zainteresowań. Aby pracować nad mózgiem, 
wcale nie trzeba posiadać o nim jakiejkolwiek wiedzy – nie 
musimy też martwić się popełnieniem błędu. Zakładamy, 
że inteligencja ciała i wszechświata rozumie dany problem 
i naszą intencję lepiej niż my i sama zajmuje się każdym 
detalem w tej kwestii.

Najtrudniejszą częścią pracy nad mózgiem przy użyciu 
DK2 jest zaakceptowanie idei, że to może działać i na-
prawdę jesteśmy w stanie dokonać tych niesamowitych 
rzeczy. To przecież coś zupełnie niespotykanego. Drugim 
niełatwym elementem jest przekonanie samego siebie do 
spróbowania, trzecim zaś – otworzenie się na rezultaty, któ-
rych będziemy świadkami. 

Stosowanie DK2 w celu przeprowadzenia pracy nad 
mózgiem przypomina odkrywanie zagubionego kontynen-
tu – ogromnego, niezbadanego terytorium z niesamowicie 
zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i z mnóstwem 
dziwnie nazywających się miejsc. Jednak zasady dotyczące 
DK2 są, na szczęście, niezmiennie te same. Jeśli wiemy 
o istnieniu konkretnego problemu, możemy skupić się na 
nim, żywiąc jednocześnie intencję, że energia serca zadzia-
ła i uzdrowi wszystko, co jest zarówno znane, jak i niezna-
ne, i co wiąże się z daną kwestią. Jeśli dowiemy się – lub 
poczujemy intuicyjnie – że któraś część lub układ mózgu 
jest zaangażowana w dany problem, możemy właśnie na 
niej skupić swoją intencję.

Poniżej znajduje się opis przykładu, jak to wszystko dzia-
ła w praktyce. W ramach eksperymentu współautor książ-
ki, Chris, wypróbował DK2 na swojej przyjaciółce, która 
chciała rzucić palenie. Chris nie miał pojęcia, na której czę-
ści mózgu skupić swoją energię serca i intencję. Będąc już 
w gabinecie przyjaciółki, skorzystał z wyszukiwarki w ta-
blecie, wpisując: „Struktury mózgu odpowiedzialne za rzu-
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canie palenia”. Odpowiedź uzyskał natychmiast. Na pierw-
szych miejscach wyskoczyło kilka struktur, w tym wzgórze, 
jądro migdałowate, prążkowie oraz przednia kora obręczy. 
Chris największą uwagę zwrócił jednak na strukturę wid-
niejącą w najwyższym wyniku: wyspę. Istnieją doniesienia 
dotyczące przypadków osób, które po uszkodzeniu wyspy 
w wyniku wypadku czy udaru od razu rzuciły palenie.

Chris nie pamiętał jednak, w którym miejscu położo-
na jest ta część mózgu, dlatego rozpoczął poszukiwania 
w wyszukiwarce obrazów. Kilka z nich pojawiło się od 
razu. Wyspa to głęboko ukryty fałd kory mózgowej, któ-
ry mieści się po obu stronach mózgu, wewnątrz szczeliny 
Sylwiusza (zwanej także szczeliną czy bruzdą boczną), 
pomiędzy płatami skroniowymi oraz płatami czołowym 
i ciemieniowym mózgu. Internetowe badanie Chrisa za-
jęło jedynie około 5 minut.
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Teraz Chris już wiedział, gdzie chce wysłać energię. 
Przez zaledwie dwie minuty wysyłał ją do dwóch miejsc, 
w których położona jest wyspa – po obu stronach mózgu – 
wizualizując je i jednocześnie żywiąc intencję, żeby przyja-
ciółka rzuciła palenie.

Wydawało się, że to działa. Kobieta nie sięgnęła po pa-
pierosa przez wiele kolejnych miesięcy. Później, ze względu 
na stres, zaczęła palić, jednak gdy w jej życiu znów zapa-
nował spokój, zapragnęła rzucić nałóg. Chris zastosował tę 
samą technikę DK2 – wydawała się działać. Jeśli działała 
z powodu efektu placebo, to znaczy, że efekt ten okazał się 
niezwykle silny. To jedynie anegdota, ale ukazuje jedno 
z wielu potencjalnych zastosowań, które warto nadal ba-
dać i stosować.

Najlepsze w pracy nad mózgiem przy zastosowaniu 
DK2 jest to, że nie musimy ulegać opinii ekspertów od 
mózgu czy czuć się od nich gorsi, ponieważ nie wiemy 
lub nie rozumiemy, o czym oni mówią. Jeśli to, co wydaje 
się prawdziwe, dzieje się naprawdę, to znaczy, że stosując 
DK2, jesteśmy w pełni wspierani przez wyższą inteligencję 
ciała i wszechświata, i możemy pracować dosłownie nad 
każdym przypadkiem. Jeśli teraz jakikolwiek ekspert czy 
naukowiec dokona odkrycia związanego ze stanem czy 
chorobą mózgu, jej leczeniem czy sposobem usprawnienia 
wydolności mózgu u ludzi zdrowych, istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że my z powodzeniem będziemy mogli zająć 
się tymi kwestiami przy użyciu DK2. Musimy tylko ustalić 
swoją intencję i zacząć przewodzić energię serca. 

Podobnie jak z innymi częściami ciała, jeśli nie widzimy 
rezultatów lub jeśli wyglądają obiecująco, ale od pewnego 
momentu nie dostrzegamy progresu, być może będziemy 
musieli najpierw zająć się głębszymi problemami emo-
cjonalnymi, które przyczyniają się do istnienia problemu. 
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Moja kolejna książka zostanie poświęcona idei zdrowia 
kreowanego przez nas samych – metodzie, którą rozwiną-
łem w celu skutecznego rozwiązywania problemów natury 
emocjonalnej. Po ich rozwiązywaniu problemy zdrowotne 
często ustępują, i to w dość szybkim tempie.

Zasoby informacji dotyczących mózgu

Praca nad mózgiem przy zastosowaniu DK2 znajduje się 
jeszcze w powijakach. O związanych z tym niezbadanych 
możliwościach można by napisać książkę. Jeśli interesuje 
nas ta tematyka, przygotujmy się na niczym nieograniczoną 
wiedzę, jaką możemy dzięki temu posiąść. Wiedza nauko-
wa dotycząca funkcjonowania mózgu rozwija się znacznie 
szybciej, niż ktokolwiek byłby w stanie za nią nadążyć. Być 
może najlepszą strategią jest rozwinięcie ogólnego zrozu-
mienia mózgu, a następnie zgłębianie wiedzy o nim, ile-
kroć zajdzie określona potrzeba.

O mózgu można znaleźć niezliczoną liczbę książek i ar-
tykułów z dziedziny neuronauki, neurologii, psychiatrii, 
psychologii itd. Najlepszym i najbardziej aktualnym ich 
źródłem jest prawdopodobnie Internet. Lokalizacje i funk-
cje określonych obszarów mózgu można sprawdzić w Wi-
kipedii lub po prostu skorzystać z wyszukiwarki, wpisując 
określony problem zdrowotny. Najpierw znajdujemy infor-
macje dotyczące tego, które rejony czy układy mózgu są 
odpowiedzialne za daną kwestię, a potem sprawdzamy ich 
położenie. Poniżej podaję także nasze ulubione i bardzo ta-
nie źródła informacyjne dotyczące pracy mózgu:
• 3-D Brain (darmowa aplikacja w iPhone’ach i Androidach);
• Brain tutor (darmowa aplikacja dostępna w iPhone’ach);
• BrainView (darmowa aplikacja dostępna w iPhone’ach);
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• The Anatomy Coloring Book autorstwa Kapil i Elson 
(zawiera opis całego ciała, z czego 4 strony poświęcono 
mózgowi). 

• The Human Brain Coloring Book autorstwa Diamond 
i Scheibel (wspaniała!). 

• Allen Human Brain Atlas and Brain Explorer (dostępny 
na stronie human.brain-map.org. Darmowy model 3-D 
całego mózgu, w tym dane ekspresji genów). 

Ćwiczenia

Poniżej zamieszczam opis kilku ćwiczeń przy użyciu DK2, 
które można wykorzystać w pracy nad różnymi częścia-
mi mózgu. Ćwiczenia te sam stosowałem podczas swoich 
warsztatów z zakresu dotyku kwantowego 2.0. Niektórzy 
mówią, że są one ich ulubioną częścią zajęć. Jak wspo-
mnieliśmy, wiele osób donosi o niesamowitych doświad-
czeniach, mimo że ma trudności z ich opisaniem. Po każ-
dym ćwiczeniu uczestnicy warsztatów wydają się oniemiali 
i podekscytowani. 

Prawdopodobnie najlepiej ćwiczyć z co najmniej z jed-
nym partnerem, dzięki czemu jedna osoba może się swo-
bodnie odprężyć i doświadczać tego, co się dzieje, podczas 
gdy druga – przesyłać energię serca z intencją uzdrowie-
nia określonej części mózgu. Jeśli jesteśmy sami, może-
my spróbować poćwiczyć przed lustrem, patrząc na swoje 
zdjęcie lub przesyłając energię serca do własnego mózgu. 
Wiele osób zauważa, że kiedy przesyła energię do mózgu 
drugiej osoby, wydaje im się, że jednocześnie pracują na 
sobie samym, doświadczając tych samych rezultatów i ko-
rzyści. Każde z poniższych ćwiczeń wykonujemy przez kil-
ka minut, a potem zamieniamy się rolami. 
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