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Od zarania dziejów duchowoÊç 
była bazà i integralnà cz´Êcià ˝ycia człowieka. 

Czy potrzebujemy 
Duchowego Uzdrowienia?

go o jał mu˝ n´, po sta no wił po eks pe ry -
men to waç z uzdra wia niem we dług te -
go, co pod pa trzył i usły szał od Je zu sa.
„Nie mam sre bra ani zło ta, ale co
mam, to ci da j´: w imi´ Je zu sa Chry -
stu sa Na za rej czy ka, chodê! I ujàw szy
go za pra wà r´ k´, pod niósł go... a on
na tych miast od zy skał wła dz´ w no gach
i sto pach... i sta nàł na no gach, i cho -
dził... wiel biàc Bo ga”.

Wy da je mi si´, ˝e Êw. Piotr nie
wie dział, ˝e mo ̋ e czy niç cu da, tak sa -
mo jak mógł nie wie rzyç, ˝e jest w sta -
nie cho dziç po wo dzie. Sam był
z pew no Êcià zdu mio ny tym, co si´ wy -
da rzy ło. Po wy˝ szy cy tat za wie ra ukry tà
za sa d´ cu dow ne go uzdra wia nia, czy li
zwy ci´ stwo du cha, umy słu i prze ko na -
nia nad ma te rià.

P ierw si chrze Êci ja nie by li bar dzo
za an ga ̋ o wa ni w Du cho we Uzdra -

wia nie ja ko ma ni fe sta cj´ cha ry zma tu
Du cha Âwi´ te go. Osià ga li nie zwy kłe
re zul ta ty. Czy nie nie cu dów, wskrze sza -
nie umar łych i pro ro ko wa nie to mi sja,
do któ rej zo bo wià zał ich Je zus.

Re wo lu cja fran cu ska w 1789 ro ku
przy nio sła nie ch´ç do wszyst kie go, co
po cho dzi ło ze Êwia ta du cha. Cho ro by
le czo ne by ły far ma ko lo gicz nie i chi -
rur gicz nie. Jak kol wiek ta kie po dej Êcie
do dzi siaj do mi nu je w her me tycz nych
Êro do wi skach le kar skich, a za bez pie -
cze niem ich jest biz nes me dycz ny
i far ma ceu tycz ny, to wy zwa nia po ja -
wia ły si´ i po ja wia jà do dzi siaj z wie lu
Êro do wisk.

Ju˝ w ro ku 1875 ze stro ny ezo te ry -
ki do gło su do szła teo zof ka He le na
Bła wat ska, wska zu jàc na po trze b´ le -
cze nia cia ła za po mo cà umy słu. Trze ba
te˝ wspo mnieç o Ru dol fie Ste ine rze
i Ed ga rze Cay cem, o Chri stian Scien ce
czy Ru chu Spi ry tu ali stów. W na uce
ogrom ny wkład wnie Êli ko lej no Zyg -
munt Freud i C. G. Jung, któ rzy poprzez
swo je Êwia tłe ana li tycz ne za an ga ̋ o wa -

WW daw nych cza sach sza ma nów na Sy -
be rii, w Ame ry ce i Au stra lii, jo gi nów
w In diach oraz ka pła nów w Egip cie
po j´ cie zdro wia i po wo dze nia ˝y cio -
we go obej mo wa ło fi lo zo fi´ ˝y cia, cy -
kle na tu ry, zwiàz ki ze Êwia tem nie wi -
dzial nym, ety k´, czyn ni ki ze wn´trz ne
i du cho woÊç. Ka hu ni po li ne zyj scy zna -
li re la cje pod Êwia do me go, Êwia do me -
go i nad Êwia do me go umy słu, zre de fi -
nio wa ne współ cze Ênie przez Carla
Gustawa Jun ga. Du cho woÊç od za -
wsze by ła obec na w na tu rze czło wie -
ka, jed nak ̋ e to do Êwiad cze nia mi sty -
ków i eks tra sen sów by ły pod sta wà
do uwzgl´d nie nia i za sto so wa nia jej
w dà ̋ e niu do re ali za cji ce lów, uzdra -
wia nia z cho rób czy po pra wy ja ko Êci
˝y cia. Oni nie mie li do st´ pu do Êwia -
to wej wie dzy me dycz nej ani do ba daƒ
na uko wych, otrzy my wa li swo jà mà -
droÊç od przod ków, wi´c z pew no Êcià
mo˝ na by za kwe stio no waç ja kieÊ ele -
men ty ich pro ce du ry te ra peu tycz nej.
Jed nak fakt, ˝e na Êwie cie o wie le wi´ -
cej osób ko rzy sta z me dy cy ny nie kon -
wen cjo nal nej i lu do wej ni˝ kon wen -
cjo nal nej, Êwiad czy mi´ dzy in ny mi
o tym, ˝e jest ona sku tecz na oraz ˝e
nie mo˝na jej ignorowaç, co zo sta ło
wy ra ̋ o ne na wet w oÊwiad cze niu
Âwia to wej Or ga ni za cji Zdro wia. Do -
pie ro współ cze sna na uka po tra fi wie le
z aspek tów du cho we go le cze nia wy ja -
Êniç. Idzie to w pa rze z od ra dza niem
si´ przy ja znych pa cjen to wi i sku tecz -
nych me tod te ra pii.

W eu ro pej skiej cy wi li za cji umysł
Êwia do my do mi no wał w pro ce sie

twór czym, cho cia˝ Pi ta go ras był równo-
czeÊnie jed nym z naj wi´k szych eks tra -
sen sów i uzdro wi cie li umy słu i cia ła.
Hi po kra tes (uro dzo ny w 460 r. p.n.e.)

stwo rzył pod sta wy me dy cy ny sta ro ̋ yt -
no Êci. Przy si´ ga Hi po kra te sa jest do
dziÊ etycz nà ra mà pra cy le ka rza, ale
w do bie biz ne su far ma ceu tycz ne go, in -
˝y nie rii ge ne tycz nej i eu ta na zji trud nà
do za sto so wa nia. Wszyst kie daw ne
me to dy te ra pii opie ra ły si´ na prze ko -
na niu, ˝e nie mo˝ na od dzie laç umy słu
i du cha od cia ła fi zycz ne go.

D zia łal noÊç szko ły es seƒ skiej, a w szcze-
gól no Êci cu da i uzdra wia nie Je zu -

sa to apo geum mo˝ li wo Êci mo cy du -
cho wych osià gni´ te po przez od kry cie
w so bie mi ło Êci i obec no Êci Bo ga. Po -
przez za sto so wa nie eko lo gii ˝y cia, po -
łà cze nie z Bo giem i roz wi ni´ cie gł´ bo -
kiej wia ry nad le cze niem far ma ko lo -
gicz nym i ob ja wo wym do mi no wa ło
Du cho we Uzdra wia nie wy ra ̋ a jà ce si´
w po sta ci cu dów, o któ rych nie brak
do nie sieƒ cho cia˝ by w Bi blii.

Zo sta łem za in spi ro wa ny epi zo dem
Êw. Pio tra. Pod cho dzàc przed Êwià ty -
nià do chro me go czło wie ka pro szà ce -
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nie in te lek tu al ne do cie ka li, jak funk -
cjo nu je umysł czło wie ka. Stwo rzy li
pod wa li ny psy cho ana li zy i psy cho te ra -
pii, in ter pre tu jàc po j´ cie psy che ja ko
umysł. Ana li za snów i eks pe ry men ty
z in tu icjà, (któ rej Jung dał si´ pro wa -
dziç, utrzy mu jàc otwar ty umysł), wy -
bie ga ły zde cy do wa nie po za sztyw ne
ra my ra cjo na li zmu na uko we go.

W Êro do wi sku me dycz nym po ja -
wił si´ Mi cha el Ba lint, któ ry two rzył
gru py te ra peu tycz ne dzia ła jà ce do
dzi siaj, skła da jà ce si´ z le ka rzy, a je go
prze sła niem i po wo dem sku tecz no Êci
le cze nia by ła mak sy ma, ̋ e dla pa cjen -
ta naj lep szym le kiem jest nie le kar -
stwo, ale le karz.

P o wsta ła me dy cy na psy cho so ma -
tycz na, któ ra cho cia˝ udo wad nia

re la cj´ po mi´ dzy umy słem a cia łem,
nie tłu ma czy wie lu za gad nieƒ zwià za -
nych z do bro sta nem czło wie ka, ja ko
˝e jest on isto tà du cho wà i to ob szar
du szy w zro zu mie niu i te ra pii mu si byç
bra ny pod uwa g´. W ostat nich la tach
co raz cz´ Êciej przyj mu je si´ do wia do -
mo Êci w kr´ gach na uki i me dy cy ny, ˝e
kom po nent du cho wo Êci jest naj bar -
dziej istot nym ob sza rem do zro zu mie -
nia czło wie ka i utrzy ma nia je go zdro -
wia. Co raz wi´ cej współ cze snych ba -
daƒ na uko wych po twier dza t´ te z´.
We dług wy bit nej pol skiej an tro po log
filozofii pro f. Ha li ny Ro ma now skiej -
-Ła ko my du cho woÊç jest ba zà, a nie
do dat kiem ko niecz nym do do bre go
funk cjo no wa nia czło wie ka.

D o roz wo ju po dej Êcia du cho we -
go w te ra pii przy czy nił si´ mi´ -

dzy in ny mi Har ry Edwards, za ło ̋ y -
ciel Fe de ra cji Du cho wych Uzdro wi -
cie li Wiel kiej Bry ta nii NFSH The He -
aling Trust, któ rej me to dy po wsta ły
na ba zie prze ka zów ze Êwia ta du -
cha, po twier dza jà cych cià głoÊç ˝y cia
po Êmier ci, nie Êmier tel noÊç du szy
i jej kon dy cj´ uwa run ko wa nà dzia ła -
niem. W wie lu z nich otrzy my wa no
in for ma cje, ˝e uzdro wie nie na st´ pu -
je po przez zhar mo ni zo wa nie w mi -
ło Êci: sie bie z sa mym so bà i z in ny mi
po przez wy ba cze nie i ak cep ta cj´.
Je ̋ e li du sza ludz ka re ali zu je swo jà
mi sj´, to cia ło jest zdro we, a je ̋ e li
nie, to po wsta je cho ro ba. By ło to
jak by prze nie sie nie na uki uzdra wia -
nia we dług Je zu sa na grunt współ -

Uzdrawianie 
w kr´gu – wczasy
z rozwojem
duchowym 
x

spo kój we wn´trz ny i wia ra w sens
˝y cia. Efek tem to wa rzy szà cym re ge -
ne ra cji du cho wej jest przy pływ sił wi -
tal nych, uwal nia nie blo kad w cie le,
co po wo du je na tych mia sto we lub
stop nio we wy le cze nie na wet z tak
po wa˝ nych cho rób jak no wo two ry
i wie le in nych z ro dza ju tzw. nie ule -
czal nych. Pro ces uzdro wie nia czy
osià gni´ cie sta bil no Êci w utrzy ma niu
zdro wia i suk ce su cz´ sto wy ma ga cza -
su, gdy˝ to pa cjent sam mu si w so bie
od kryç i prze tra wiç po wo dy od dzie le -
nia od èró dła, zin te gro waç ob sza ry
˝y cia, po wra ca jàc do łàcz no Êci z Ca -
ło Êcià. Ja ko du cho we isto ty je ste Êmy
w pro ce sie roz wo ju i na by wa nia mà -
dro Êci ˝y cio wej, uczy my si´ jej sto so -
wa nia. Osià ga my szcz´ Êcie i zdro wie,
sta bil noÊç, opa no wu jàc swo je ˝y cie
i przy zwa la jàc na to, co jest: re ali za -
cj´ bo skiej wo li. 

W mo jej prak ty ce te ra peu tycz nej
spo ty kam si´ z wie lo ma for ma -

mi le cze nia. Ka˝ da z nich od gry wa
spe cy ficz nà ro l´ w utrzy ma niu zdro -
wia. Je stem za in te gra cjà me tod, aby
sku tecz nie po ma ga ły czło wie ko wi
funk cjo no waç w ˝y ciu, ale aby nie
trak to wa ły go jak nie wol ni ka in sty tu -
cji czy prze my słu far ma ceu tycz ne go.
My, Po la cy, ma my zbyt du ̋ à skłon -
noÊç do kon su mo wa nia le karstw, od -
da jàc pie nià dze i wła dz´ nad na szym

cze sny. Ogrom dzi siej szych ba daƒ
na uko wych (np. ze bra ne przez dr.
Da nie la J. Be no ra Du cho we le cze nie)
po twier dza po wy˝ sze, od daw na
zna ne prze ko na nie, in ne zaÊ ba da -
nia pod wa ̋ a jà sku tecz noÊç obec -
nych pro ce dur me dycz nych (np. ze -
bra ne przez Wal te ra La sta do ty czà ce
in ter wen cyj ne go i ope ra cyj ne go le -
cze nia no wo two rów).

D zi siaj co raz to po wszech niej sto -
su je si´ me to d´ Du cho we go

Uzdra- wia nia, po le ga jà ce na tym, ˝e
uzdro wi ciel wcho dzi w stan du cho -
wej mi ło Êci, do stra ja si´ do èró dła
(Bo skiej Obec no Êci) i prze ka zu je t´ Bo -
skà ener gi´ w kie run ku pa cjen ta tak,
aby on od zy skał swo jà we wn´trz nà
har mo ni´ i wi tal noÊç, któ ra w kon se -
kwen cji pro wa dzi do do bro sta nu psy -
cho fi zycz ne go, czy li uzdro wie nia cia ła,
umy słu, du cha i sy tu acji ˝y cio wej.

Oprócz prze ka zu ener gii i wspo -
ma ga nia pa cjen ta w od czu wa niu
w so bie mi ło Êci i do sko na ło Êci, w bu -
do wa niu wia ry w sie bie i w przy szłoÊç,
ro là uzdro wi cie la jest te˝ te ra pia du -
cho wa, czy li roz mo wa te ra peu tycz na
pro wa dzà ca do upo rzàd ko wa nia w je -
go ˝y ciu ob sza rów we wn´trz nych 
rzà dzà cych si´ swo imi nad rz´d ny mi 
pra wa mi.

Naj pi´k niej szy i naj cen niej szy
efekt Du cho we go Uzdra wia nia to
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zdro wiem kon cer nom far ma ceu tycz -
nym. Le ka rze i in sty tu cje od po wie -
dzial ne za za rzà dza nie fun du sza mi
mo gli by wy ka zaç wi´ cej od wa gi
i otwo rzyç si´ na pro pa go wa nie zdro -
wia ho li stycz ne go, daç szan s´ tym,
dla któ rych ˝y cio wà pa sjà i po wo ła -
niem jest ta kie dzia ła nie. Spo łe czeƒ -
stwo po win no mieç do st´p do nie -
kon wen cjo nal nych form te ra pii nie
tyl ko w ga bi ne tach pry wat nych, ale
i w pu blicz nej słu˝ bie zdro wia, a te ra -
peu ci, rów nie˝ du cho we go uzdra -
wia nia powinni byç zapraszani do

pracy, wzo rem in nych kra jów w szpi -
ta lach fi nan so wa nych przez NFZ.

Za trud nie nie uzdro wi cie li w pu -
blicz nej słu˝ bie zdro wia w Pol sce nie
ozna cza ło by uj my dla me dy ków, ale
da ło by nie kwe stio no wa ne wspar cie
zdro wot ne i emo cjo nal ne pa cjen tom,
szcze gól nie w ob sza rach, gdzie le karz
nie po ra dzi so bie ze wzgl´ du na za to -
mi zo wa nà struk tu r´ me dy cy ny czy
brak cza su bàdê umie j´t no Êci do tar cia
do wn´ trza czło wie ka. By ło by to
korzystne dla chorych tak ̋ e z per spek -
ty wy do bro sta nu spo łe czeƒ stwa ja ko
ca ło Êci.

Ta ki po glàd pre zen tu je rów nie˝
Âwia to wa Or ga ni za cja Zdro wia WHO,
któ ra za le ca wpro wa dza nie me tod
nie kon wen cjo nal nych, ja kà jest te˝
Du cho we Uzdra wia nie, do pu blicz nej
słu˝ by zdro wia. Âwia to we Zgro ma dze -
nie Zdro wia ju˝ w 1978 ro ku przy j´ ło
(162 kra je, te˝ Pol ska) re zo lu cj´ „Zdro -
wie dla wszyst kich”, wska zu jàc na kie -
run ki pro mo cji zdro wia, w któ re bar -
dzo traf nie wpi su je si´ te ra pia Du cho -
we go Uzdra wia nia.

Nie ste ty Pol ska jest jed nym z nie -
wie lu kra jów, w któ rym w dziw ny spo -
sób wpro wa dza nie le cze nia nie kon -
wen cjo nal ne go nie jest wi docz ne ani
w po li ty ce zdro wot nej, ani prak ty ce
me dycz nej, co ogra ni cza do st´p noÊç
do nie go. Za pie nià dze wy da ne na
rocz nà che mio te ra pi´ dla jed nej oso by
mo˝ na opła ciç rocz nà pra c´ 10 te ra peu -
tów Du cho we go Uzdra wia nia w szpi-
ta lu, co prze kła da si´ na ty sià ce pa cjen -
tów, któ rzy otrzy ma li by wspar cie.

P o trze ba nam fa chow ców od ho lo -
lo gii, czy li na uki syn chro ni zu jà cej

ró˝ ne dzie dzi ny, szcze gól nie me dycz -
ne, cho cia˝ w tym kon tek Êcie na le ̋ y
te˝ braç pod uwa g´ glo bal ne Êro do wi -
sko, w któ rym dzia ła i ˝y je ho mo sa -
piens. Âwiat spe cja li stów mo ̋ e byç
groê ny; tyl ko na uka sca lo na w od nie sie -
niu do Wy˝ sze go Do bra po tra fi byç po -
˝y tecz na dla ludz ko Êci. Cho ro ba to za -
wsze oka zja do lep sze go zro zu mie nia
sie bie, bez któ re go le cze nie ob ja wo we
jest tyl ko za sło nà dym nà, a uzdro wi ciel
mo ̋ e byç je dy nà oso bà, któ ra po tra fi
wy słu chaç bez osà du i zro zu mieç.

Du cho we Uzdra wia nie sta je si´
co raz bar dziej po pu lar nà i do ce nia nà
dzie dzi nà te ra peu tycz nà, któ ra dzi´ ki

swo je mu pro fe sjo na li zmo wi do cze ka -
ła si´ licz nych ba daƒ na uko wych po -
twier dza jà cych jej sku tecz noÊç m.in.
w psy cho te ra pii, w cho ro bach prze -
wle kłych, zwià za nych z chro nicz nym
bó lem i ob ja wa mi, w któ rych te ra pie
kla sycz ne sà dłu gie, kosz tow ne i nie ro -
ku jà ce wy le cze nia. W wie lu kra jach
du cho wi uzdro wi cie le, któ rzy prze szli
kształ ce nie, sta˝ i zdali eg za mi ny, prak -
ty ku jà uzdra wia nie w szpi ta lach ja ko
te ra pi´ kom ple men tar nà wspo ma ga jà -
cà alo pa tycz nà me dy cy n´. Cz´ sto jest
ono de cy du jà cym ele men tem w od zy -
ska niu zdro wia.

W Pol sce nie ist nie jà ro dzi me ba -
da nia na uko we. Mam na dzie j´, ˝e ta -
kie w ró˝ nych dzia łach me dy cy ny si´
po ka ̋ à. My, ja ko uzdro wi cie le, je ste -
Êmy go to wi uczest ni czyç nie tyl ko
w ba da niach, ale i w przy go to wa niu
pro ce dur ba daw czych. Ma my wy -
kształ co ny per so nel, któ ry z przy jem -
no Êcià włà czy si´ w za wo do we prak ty -
ko wa nie du cho we go uzdra wia nia.

W ie lu uczest ni ków kur sów Du cho -
we go Uzdra wia nia pod kre Êla, ˝e

po mo gły im one w uzdro wie niu wła -
sne go ˝y cia. Do brze funk cjo nu jà ca
du cho woÊç sta je si´ nie zb´d na współ -
cze sne mu czło wie ko wi do za cho wa -
nia zdro wia psy chicz ne go i fi zycz ne go,
two rze nia szcz´ Êli wych zwiàz ków
i po myÊl no Êci w wie lu dzie dzi nach.
Cza sy, któ re nad cho dzà, b´ dà wy ma -
ga ły od nas moc nej struk tu ry du cho -
wej po trzeb nej do te go, aby Êmy prze -
˝y li, uchro ni li si´ od cho rób i do brze
funk cjo no wa li w tym co raz bar dziej
za g´sz czo nym Êwie cie, w nad mia rze
in for ma cji, cz´ sto zma ni pu lo wa nej
i ukie run ko wa nej na zysk. Z te go cha -
osu trze ba b´ dzie umieç wy łu skaç
praw d´ po moc nà dla sie bie.

Kur sy Du cho we go Uzdra wia nia
sà szan sà dla pra gnà cych ule czyç wła -
sne ˝y cie i tych, któ rzy chcà w tym po -
móc in nym. Co raz szersze za sto so wa -
nie ma uzdra wia nie na od le głoÊç.
No wo Êcià sà gru po we ty go dnio we se -
sje uzdra wia nia na od le głoÊç, prak ty -
ko wa ne przez uzdro wi cie li Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Du cho wych Uzdro wi -
cie li – przy no szà one nie sa mo wi te
efek ty uzdra wia jà ce, do cie ra jàc na wet
na in ne kon ty nen ty.

An to ni Prze chrzta
Zdj´cie autora: Cezary Janczur
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