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Przedmowa
Znaki i symbole były wykorzystywane od wieków we wszystkich na-
rodach i wyznaniach świata do ułatwienia komunikacji i wzmoc-
nienia witalności oraz zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi.

Ta starożytna wiedza jest stosowana w tak zwanej „Nowej Ho-
meopatii” do celów leczniczych. Wzmacnia ona zdolności samo-
uzdrawiania ludzi: symbole, kształty geometryczne i znaki działają 
na skórze jak czułki, zmieniając w ten sposób system energetyczny 
organizmu. Blokady można rozwiązać, a niezgodności rozpoznać 
i zmienić. Ale symbole mogą ujawnić swój pełny efekt nie tylko po 
namalowaniu na skórze...

Zaangażuj się i doświadcz na własnym ciele wzmacniającej 
mocy znaków!
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Wstęp
Celem tej książki jest przedstawienie ci – niezależnie od tego, czy 
jesteś zainteresowanym laikiem, pacjentem czy terapeutą – ener-
getycznej medycyny informacyjnej i jej różnorodnych możliwości 
zastosowania.

Oryginalna nazwa tego holistycznego systemu uzdrawiania 
brzmi „Nowa Homeopatia”. Opiera się ona na badaniach wie-
deńskiego elektrotechnika Ericha Körblera (1936–1994), który na 
nowo odkrył starą wiedzę. Dzięki własnym eksperymentom udało 
mu się wypełnić lukę między tradycyjną medycyną chińską, naj-
nowszymi odkryciami fizyki kwantowej i radiestezją.

Nazwał ten system uzdrawiania „Nową Homeopatią”, ponie-
waż – podobnie jak homeopatia – opiera się na zasadzie leczenia 
chorób poprzez przekazywanie informacji.

Erichowi Körblerowi zawdzięczamy udostępnienie tej wiedzy 
szerokiej publiczności i stały przyrost zainteresowania tą wrażliwą 
metodą leczenia w obecnych czasach. Od tego momentu liczni 
terapeuci opierali się na jego wiedzy, prowadzili dalsze badania, 
wzbogacali Nową Homeopatię własnymi doświadczeniami lub łą-
czyli ją z innymi uzupełniającymi systemami leczenia. Z tych dal-
szych osiągnięć wynikają różne nazwy, takie jak Nowa Homeopatia 
Praktyczna, medycyna malowana na skórze, bioenergetyczna tera-
pia regeneracyjna, terapia wrażliwego rezonansu i wiele innych.

Kluczem jest odpowiednia wibracja

Baza i podstawy teoretyczne różnych metod energetycznej medycy-
ny informacyjnej są zawsze takie same: wszystko wibruje. Kamienie, 
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barwy, mikroorganizmy, lekarstwa, ludzie czy znaki geometryczne 
– wszystko, co istnieje, ma wibrację, wysyła informacje i komunikuje 
się ze sobą. Jeśli porównamy chory organizm do rozstrojonego in-
strumentu muzycznego, to można go przestroić z powrotem na wła-
ściwy ton przez odpowiednią wibrację. Bardzo podobna jest teoria 
wielu metod leczniczych, które uzdrawiają informacją i wibracjami. 
Wszystkie mają na celu przywrócenie harmonii choremu organi-
zmowi. Na tej zasadzie opiera się również Nowa Homeopatia, 
która zmienia nieharmonijne wibracje za pomocą symboli geome-
trycznych. Każda namalowana kreska działa jak antena i zmienia 
istniejącą wibrację: jeśli te biofizycznie skuteczne znaki geome-
tryczne zostaną namalowane na przykład na punktach akupunk-
turowych, wyzwalają one bezbolesne bodźce, które aktywują moce 
samouzdrawiania. Mówi się również o „akupunkturze kresek”.

Powszechnie wiadomo, że punkty akupunkturowe są nakłuwa-
ne od tysięcy lat. Obecnie powstaje wiele różnych „terapii meridia-
nowych”, które w różny sposób oddziałują na układ meridianowy 
i punkty akupunkturowe – na przykład poprzez opukiwanie (EFT), 
głaskanie, kryształową akupunkturę, nakładanie kamertonów – 
czy nawet malowanie znaków geometrycznych.

Znaki geometryczne mogą być również wykorzystywane do 
produkcji „wody leczniczej naładowanej informacjami”. Pijąc taką 
wodę, można przekazać pozytywne informacje każdej komórce 
naszego ciała.

Nowa Homeopatia oraz nowe metody i zastosowania, które 
na jej bazie powstały, są odpowiednie nie tylko dla profesjonal-
nych terapeutów, ale przede wszystkim dla laików; umożliwiają 
każdemu wzięcie odpowiedzialności za własne zdrowie i udziele-
nie pomocy samemu sobie.

Szczególnie fascynujący jest ogromny zakres różnych możli-
wych zastosowań, a jednocześnie łatwość wykorzystania. Poprzez 
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bezpośrednie zaangażowanie pacjenta Nowa Homeopatia pro-
muje jego odpowiedzialność za własne zdrowie. Wrażliwe metody 
rezonansowe są przedstawiane w ujęciu holistycznym: cała oso-
ba jest postrzegana i traktowana na wszystkich poziomach bytu 
– ciała, duszy i umysłu. Dlatego też dużą rolę w terapii odgrywają 
związki ze środowiskiem, warunki życia (integracja społeczna, sy-
tuacja rodzinna i zawodowa), czynniki psychologiczne, narażenie 
na promieniowanie, a także alergie i toksyny środowiskowe.

Erich Körbler całe swoje życie poświęcił drobiazgowym bada-
niom i zrozumieniu systemu, który kryje się za wibracjami.

Uważał się za pioniera medycyny holistycznej – jego współpra-
cownicy widzieli w nim geniusza, który szczególnie wyróżniał się 
kreatywnością. Körbler był nie tylko naukowcem, którego praca 
została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami; inte-
resował się również sztuką i otrzymał nagrodę pisarską w Wenecji. 
Król Belgii przyznał mu Krzyż Zasługi, a EUREKA, Centrum Wspól-
noty Europejskiej ds. Innowacyjnych Badań w Brukseli – Złoty Me-
dal. To tylko kilka z wyróżnień.

Najważniejszym dziełem pogodnego, a zarazem skromnego 
badacza, które pozostawił potomnym, jest tak zwana „Nowa Ho-
meopatia”. Ten system uzdrawiania opiera się na przekonaniu, że 
człowiek jest systemem informacyjnym, a co za tym idzie może być 
leczony i uzdrawiany za pomocą samych informacji, bez jakich-
kolwiek interwencji technicznych lub leków chemicznych.





Podstawowe 
informacje

W tym rozdziale dowiesz się wszystkiego 
o podstawach „Nowej Homeopatii” oraz jej 
różnorodnych możliwościach zastosowania 
do wzmacniania i leczenia ciała.
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Wszystko wibruje
Kamień, kwiat, zwierzę czy człowiek – wszystko, co istnieje, wi-
bruje i w ten sposób wysyła informacje. Jednak klasyczna nauka 
zakłada, że rozwój w przyrodzie jest kontrolowany przez proce-
sy losowe. Angielski biolog Rupert Sheldrake zajął się pytaniem, 
w jaki sposób złożone systemy same się organizują. Nie możemy 
poznać malarza obrazu poprzez analizę kolorystyki jego dzieła. 
Kryjącą się za tym myśl możemy zrozumieć tylko wtedy, gdy prze-
studiujemy całość.

Czym są pola morficzne?
Nauka zna pola elektromagnetyczne. Rupert Sheldrake dodał teo-
rie pól morficznych: co sprawia, że poszczególne drzewa stają się 
lasem? Czy jest to porozumienie między drzewami, czy też stoi za 
tym nadrzędna koncepcja? Według Sheldrake’a całość jest zor-
ganizowana przez pole morficzne, gdyż całość – las – jest czymś 
więcej niż suma jego części. Pole morficzne to pole kształtujące, 
które organizuje materię. Każda organizacja odpowiada takiemu 
polu. Plan, zasadę organizującą, można również określić jako pa-
mięć zbiorową. Jej formą wyrazu jest współbrzmienie podobnych 
form w czasie i przestrzeni.
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Zasada rezonansu
Przez całe życie pozostajemy w interakcji ze środowiskiem: wibra-
cjami, które wpływają na nas z zewnątrz i które nasz organizm 
również emituje na zewnątrz. Czasami takie wibracje możemy też 
poczuć. Kiedy spotykamy jakąś osobę, rezonujemy z nią: zwykle 
bardzo szybko wiemy, czy ją lubimy, czy nie.

ZASADA REZONANSU INFO

Jeśli na stole znajduje się kamerton, w który uderzono, 
a obok niego zostanie umieszczony jeszcze jeden, 
nieuderzony, on również zacznie pobrzmiewać: będzie 
rezonować z częstotliwością wibrującego kamertonu  
oraz działać jednocześnie jak antena i nadajnik. 

Dokładnie tak samo jest ze wszystkimi wibracjami, które ude-
rzają w ludzki system: rezonujemy z tymi falami. Na tej zasadzie 
rezonansu opierają się testy tolerancji czułych terapii rezonanso-
wych. Jeśli na przykład trafią w nas sztucznie wytworzone pola 
elektryczne lub magnetyczne i nie czujemy się już dobrze, mówi-
my o elektrosmogu. Z drugiej strony pozytywne wibracje mogą 
wzmocnić i aktywować siły samoleczenia.
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Uzdrawianie za pomocą 
znaków geometrycznych
Znaki geometryczne również emitują wibracje. Jeśli na przykład 
na skórze namalowane są symbole, może to – w zależności od 
umiejscowienia i rodzaju znaku – zmienić wibracje w polu ener-
getycznym człowieka lub w  przepływie energii przez meridia-
ny. Ta empiryczna wiedza jest podstawą tak zwanej medycyny 
informacyjnej.

Użycie znaków geometrycznych i symboli do zmiany wibracji 
energetycznych nie jest nowoczesnym wynalazkiem. Symbole od-
grywały ważną rolę we wszystkich kulturach, ponieważ są nośnika-
mi wiadomości energetycznych w skompresowanej formie.

Na niektóre osoby praca z symbolami może oddziaływać ne-
gatywnie. Ponieważ duchowieństwo w średniowieczu próbowało 
wyeliminować większość tradycji poprzez inkwizycję i procesy cza-
rownic, w naszym kręgu kulturowym brakuje około 500 lat deli-
katnego korzystania z symboli.

Leczenie za pomocą znaków geometrycznych nie ma nic 
wspólnego z  czarami ani magią. Raczej korzystamy z  dawno 
utraconej wiedzy naszych przodków, która również dzięki Ericho-
wi Körblerowi wraca do nas z pamięci natury, pola morficznego, 
a dziś można ją też wyjaśnić za pomocą modeli fizyki kwantowej.
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KILKUSETLETNIA WIEDZA INFO

Eksperci ds. terapii meridianowych uważają, że Ötzi* 
dostarcza dowodów dla teorii akupunktury. Ötzi został 
znaleziony w Alpach Tyrolskich w 1991 roku i szacuje 
się, że ma co najmniej 5000 lat. W specjalnej komorze 
konserwacyjnej w Bolzano zmierzono i sfotografowano 
47 tatuaży w kształcie kresek i porównano je z punktami 
akupunkturowymi z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 
(TCM): większość punktów korelowała z klasyczną 
teorią akupunktury. Eksperci ds. terapii meridianowych 
zakładają zatem, że były one stosowane w leczeniu 
zmian zwyrodnieniowych stawów Ötziego na kręgach 
lędźwiowych i stawach w nogach. Tatuaże w formie 
kresek wykonane na meridianach pęcherzyka żółciowego, 
wątroby i śledziony sugerują, że Ötzi zmagał się 
z problemami żołądkowo-jelitowymi. 

Inne analogie również pokazują, że symbole mogą mieć uzdra-
wiający wpływ na naszą rzeczywistość: już C.G. Jung za sprawą 
swojej teorii zbiorowej nieświadomości wyraźnie zilustrował, że 
w polu morficznym przechowywane są elementy symboliczne, ar-
chetypy postaci lub mandale.

Symbol (gr. symbolon = połączenie) jest też alegorią, któ-
ra poprzez swoją moc łączenia może nam pomóc w  tworzeniu 
zgodnej wibracji między elementem kształtującym (choroba, ból) 
a subtelnym (wibracja, która na nas wpływa) – czyli między mate-
rią a świadomością.

* Ötzi – znany jako „człowiek lodu” (przyp. tłum.).


