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Czy potrzebujemy
Duchowego Uzdrowienia?
Od zarania dziejów duchowoÊç
była bazà i integralnà cz´Êcià ˝ycia człowieka.
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W dawnych czasach szamanów na Syberii, w Ameryce i Australii, joginów
w Indiach oraz kapłanów w Egipcie
poj´cie zdrowia i powodzenia ˝yciowego obejmowało filozofi´ ˝ycia, cykle natury, zwiàzki ze Êwiatem niewidzialnym, etyk´, czynniki zewn´trzne
i duchowoÊç. Kahuni polinezyjscy znali relacje podÊwiadomego, Êwiadomego i nadÊwiadomego umysłu, zredefiniowane współczeÊnie przez Carla
Gustawa Junga. DuchowoÊç od zawsze była obecna w naturze człowieka, jednak˝e to doÊwiadczenia mistyków i ekstrasensów były podstawà
do uwzgl´dnienia i zastosowania jej
w dà˝eniu do realizacji celów, uzdrawiania z chorób czy poprawy jakoÊci
˝ycia. Oni nie mieli dost´pu do Êwiatowej wiedzy medycznej ani do badaƒ
naukowych, otrzymywali swojà màdroÊç od przodków, wi´c z pewnoÊcià
mo˝na by zakwestionowaç jakieÊ elementy ich procedury terapeutycznej.
Jednak fakt, ˝e na Êwiecie o wiele wi´cej osób korzysta z medycyny niekonwencjonalnej i ludowej ni˝ konwencjonalnej, Êwiadczy mi´dzy innymi
o tym, ˝e jest ona skuteczna oraz ˝e
nie mo˝na jej ignorowaç, co zostało
wyra˝one nawet w oÊwiadczeniu
Âwiatowej Organizacji Zdrowia. Dopiero współczesna nauka potrafi wiele
z aspektów duchowego leczenia wyjaÊniç. Idzie to w parze z odradzaniem
si´ przyjaznych pacjentowi i skutecznych metod terapii.
europejskiej cywilizacji umysł
Êwiadomy dominował w procesie
twórczym, chocia˝ Pitagoras był równoczeÊnie jednym z najwi´kszych ekstrasensów i uzdrowicieli umysłu i ciała.
Hipokrates (urodzony w 460 r. p.n.e.)
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ierwsi chrzeÊcijanie byli bardzo
zaanga˝owani w Duchowe Uzdrawianie jako manifestacj´ charyzmatu
Ducha Âwi´tego. Osiàgali niezwykłe
rezultaty. Czynienie cudów, wskrzeszanie umarłych i prorokowanie to misja,
do której zobowiàzał ich Jezus.
Rewolucja francuska w 1789 roku
przyniosła niech´ç do wszystkiego, co
pochodziło ze Êwiata ducha. Choroby
leczone były farmakologicznie i chirurgicznie. Jakkolwiek takie podejÊcie
do dzisiaj dominuje w hermetycznych
Êrodowiskach lekarskich, a zabezpieczeniem ich jest biznes medyczny
i farmaceutyczny, to wyzwania pojawiały si´ i pojawiajà do dzisiaj z wielu
Êrodowisk.
Ju˝ w roku 1875 ze strony ezoteryki do głosu doszła teozofka Helena
Bławatska, wskazujàc na potrzeb´ leczenia ciała za pomocà umysłu. Trzeba
te˝ wspomnieç o Rudolfie Steinerze
i Edgarze Caycem, o Christian Science
czy Ruchu Spirytualistów. W nauce
ogromny wkład wnieÊli kolejno Zygmunt Freud i C. G. Jung, którzy poprzez
swoje Êwiatłe analityczne zaanga˝owa-
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z Sesja uzdrawiania
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go o jałmu˝n´, postanowił poeksperymentowaç z uzdrawianiem według tego, co podpatrzył i usłyszał od Jezusa.
„Nie mam srebra ani złota, ale co
mam, to ci daj´: w imi´ Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodê! I ujàwszy
go za prawà r´k´, podniósł go... a on
natychmiast odzyskał władz´ w nogach
i stopach... i stanàł na nogach, i chodził... wielbiàc Boga”.
Wydaje mi si´, ˝e Êw. Piotr nie
wiedział, ˝e mo˝e czyniç cuda, tak samo jak mógł nie wierzyç, ˝e jest w stanie chodziç po wodzie. Sam był
z pewnoÊcià zdumiony tym, co si´ wydarzyło. Powy˝szy cytat zawiera ukrytà
zasad´ cudownego uzdrawiania, czyli
zwyci´stwo ducha, umysłu i przekonania nad materià.

stworzył podstawy medycyny staro˝ytnoÊci. Przysi´ga Hipokratesa jest do
dziÊ etycznà ramà pracy lekarza, ale
w dobie biznesu farmaceutycznego, in˝ynierii genetycznej i eutanazji trudnà
do zastosowania. Wszystkie dawne
metody terapii opierały si´ na przekonaniu, ˝e nie mo˝na oddzielaç umysłu
i ducha od ciała fizycznego.
ziałalnoÊç szkoły esseƒskiej, a w szczególnoÊci cuda i uzdrawianie Jezusa to apogeum mo˝liwoÊci mocy duchowych osiàgni´te poprzez odkrycie
w sobie miłoÊci i obecnoÊci Boga. Poprzez zastosowanie ekologii ˝ycia, połàczenie z Bogiem i rozwini´cie gł´bokiej wiary nad leczeniem farmakologicznym i objawowym dominowało
Duchowe Uzdrawianie wyra˝ajàce si´
w postaci cudów, o których nie brak
doniesieƒ chocia˝by w Biblii.
Zostałem zainspirowany epizodem
Êw. Piotra. Podchodzàc przed Êwiàtynià do chromego człowieka proszàce-
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nie intelektualne dociekali, jak funkcjonuje umysł człowieka. Stworzyli
podwaliny psychoanalizy i psychoterapii, interpretujàc poj´cie psyche jako
umysł. Analiza snów i eksperymenty
z intuicjà, (której Jung dał si´ prowadziç, utrzymujàc otwarty umysł), wybiegały zdecydowanie poza sztywne
ramy racjonalizmu naukowego.
W Êrodowisku medycznym pojawił si´ Michael Balint, który tworzył
grupy terapeutyczne działajàce do
dzisiaj, składajàce si´ z lekarzy, a jego
przesłaniem i powodem skutecznoÊci
leczenia była maksyma, ˝e dla pacjenta najlepszym lekiem jest nie lekarstwo, ale lekarz.
owstała medycyna psychosomatyczna, która chocia˝ udowadnia
relacj´ pomi´dzy umysłem a ciałem,
nie tłumaczy wielu zagadnieƒ zwiàzanych z dobrostanem człowieka, jako
˝e jest on istotà duchowà i to obszar
duszy w zrozumieniu i terapii musi byç
brany pod uwag´. W ostatnich latach
coraz cz´Êciej przyjmuje si´ do wiadomoÊci w kr´gach nauki i medycyny, ˝e
komponent duchowoÊci jest najbardziej istotnym obszarem do zrozumienia człowieka i utrzymania jego zdrowia. Coraz wi´cej współczesnych badaƒ naukowych potwierdza t´ tez´.
Według wybitnej polskiej antropolog
filozofii prof. Haliny Romanowskiej-Łakomy duchowoÊç jest bazà, a nie
dodatkiem koniecznym do dobrego
funkcjonowania człowieka.
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latach coraz
cz´Êciej
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do wiadomoÊci
w kr´gach nauki
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˝e komponent
duchowoÊci jest
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Uzdrawianie
w kr´gu – wczasy
z rozwojem
duchowym
x

czesny. Ogrom dzisiejszych badaƒ
naukowych (np. zebrane przez dr.
Daniela J. Benora Duchowe leczenie)
potwierdza powy˝sze, od dawna
znane przekonanie, inne zaÊ badania podwa˝ajà skutecznoÊç obecnych procedur medycznych (np. zebrane przez Waltera Lasta dotyczàce
interwencyjnego i operacyjnego leczenia nowotworów).
zisiaj coraz to powszechniej stosuje si´ metod´ Duchowego
Uzdra- wiania, polegajàce na tym, ˝e
uzdrowiciel wchodzi w stan duchowej miłoÊci, dostraja si´ do èródła
(Boskiej ObecnoÊci) i przekazuje t´ Boskà energi´ w kierunku pacjenta tak,
aby on odzyskał swojà wewn´trznà
harmoni´ i witalnoÊç, która w konsekwencji prowadzi do dobrostanu psychofizycznego, czyli uzdrowienia ciała,
umysłu, ducha i sytuacji ˝yciowej.
Oprócz przekazu energii i wspomagania pacjenta w odczuwaniu
w sobie miłoÊci i doskonałoÊci, w budowaniu wiary w siebie i w przyszłoÊç,
rolà uzdrowiciela jest te˝ terapia duchowa, czyli rozmowa terapeutyczna
prowadzàca do uporzàdkowania w jego ˝yciu obszarów wewn´trznych
rzàdzàcych si´ swoimi nadrz´dnymi
prawami.
Najpi´kniejszy i najcenniejszy
efekt Duchowego Uzdrawiania to
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spokój wewn´trzny i wiara w sens
˝ycia. Efektem towarzyszàcym regeneracji duchowej jest przypływ sił witalnych, uwalnianie blokad w ciele,
co powoduje natychmiastowe lub
stopniowe wyleczenie nawet z tak
powa˝nych chorób jak nowotwory
i wiele innych z rodzaju tzw. nieuleczalnych. Proces uzdrowienia czy
osiàgni´cie stabilnoÊci w utrzymaniu
zdrowia i sukcesu cz´sto wymaga czasu, gdy˝ to pacjent sam musi w sobie
odkryç i przetrawiç powody oddzielenia od èródła, zintegrowaç obszary
˝ycia, powracajàc do łàcznoÊci z CałoÊcià. Jako duchowe istoty jesteÊmy
w procesie rozwoju i nabywania màdroÊci ˝yciowej, uczymy si´ jej stosowania. Osiàgamy szcz´Êcie i zdrowie,
stabilnoÊç, opanowujàc swoje ˝ycie
i przyzwalajàc na to, co jest: realizacj´ boskiej woli.
mojej praktyce terapeutycznej
spotykam si´ z wieloma formami leczenia. Ka˝da z nich odgrywa
specyficznà rol´ w utrzymaniu zdrowia. Jestem za integracjà metod, aby
skutecznie pomagały człowiekowi
funkcjonowaç w ˝yciu, ale aby nie
traktowały go jak niewolnika instytucji czy przemysłu farmaceutycznego.
My, Polacy, mamy zbyt du˝à skłonnoÊç do konsumowania lekarstw, oddajàc pieniàdze i władz´ nad naszym
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o rozwoju podejÊcia duchowego w terapii przyczynił si´ mi´dzy innymi Harry Edwards, zało˝yciel Federacji Duchowych Uzdrowicieli Wielkiej Brytanii NFSH The Healing Trust, której metody powstały
na bazie przekazów ze Êwiata ducha, potwierdzajàcych ciàgłoÊç ˝ycia
po Êmierci, nieÊmiertelnoÊç duszy
i jej kondycj´ uwarunkowanà działaniem. W wielu z nich otrzymywano
informacje, ˝e uzdrowienie nast´puje poprzez zharmonizowanie w miłoÊci: siebie z samym sobà i z innymi
poprzez wybaczenie i akceptacj´.
Je˝eli dusza ludzka realizuje swojà
misj´, to ciało jest zdrowe, a je˝eli
nie, to powstaje choroba. Było to
jakby przeniesienie nauki uzdrawiania według Jezusa na grunt współ-
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zdrowiem koncernom farmaceutycznym. Lekarze i instytucje odpowiedzialne za zarzàdzanie funduszami
mogliby wykazaç wi´cej odwagi
i otworzyç si´ na propagowanie zdrowia holistycznego, daç szans´ tym,
dla których ˝yciowà pasjà i powołaniem jest takie działanie. Społeczeƒstwo powinno mieç dost´p do niekonwencjonalnych form terapii nie
tylko w gabinetach prywatnych, ale
i w publicznej słu˝bie zdrowia, a terapeuci, równie˝ duchowego uzdrawiania powinni byç zapraszani do

pracy, wzorem innych krajów w szpitalach finansowanych przez NFZ.
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Zatrudnienie uzdrowicieli w publicznej słu˝bie zdrowia w Polsce nie
oznaczałoby ujmy dla medyków, ale
dałoby niekwestionowane wsparcie
zdrowotne i emocjonalne pacjentom,
szczególnie w obszarach, gdzie lekarz
nie poradzi sobie ze wzgl´du na zatomizowanà struktur´ medycyny czy
brak czasu bàdê umiej´tnoÊci dotarcia
do wn´trza człowieka. Byłoby to
korzystne dla chorych tak˝e z perspektywy dobrostanu społeczeƒstwa jako
całoÊci.
Taki poglàd prezentuje równie˝
Âwiatowa Organizacja Zdrowia WHO,
która zaleca wprowadzanie metod
niekonwencjonalnych, jakà jest te˝
Duchowe Uzdrawianie, do publicznej
słu˝by zdrowia. Âwiatowe Zgromadzenie Zdrowia ju˝ w 1978 roku przyj´ło
(162 kraje, te˝ Polska) rezolucj´ „Zdrowie dla wszystkich”, wskazujàc na kierunki promocji zdrowia, w które bardzo trafnie wpisuje si´ terapia Duchowego Uzdrawiania.
Niestety Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym w dziwny sposób wprowadzanie leczenia niekonwencjonalnego nie jest widoczne ani
w polityce zdrowotnej, ani praktyce
medycznej, co ogranicza dost´pnoÊç
do niego. Za pieniàdze wydane na
rocznà chemioterapi´ dla jednej osoby
mo˝na opłaciç rocznà prac´ 10 terapeutów Duchowego Uzdrawiania w szpitalu, co przekłada si´ na tysiàce pacjentów, którzy otrzymaliby wsparcie.
otrzeba nam fachowców od holologii, czyli nauki synchronizujàcej
ró˝ne dziedziny, szczególnie medyczne, chocia˝ w tym kontekÊcie nale˝y
te˝ braç pod uwag´ globalne Êrodowisko, w którym działa i ˝yje homo sapiens. Âwiat specjalistów mo˝e byç
groêny; tylko nauka scalona w odniesieniu do Wy˝szego Dobra potrafi byç po˝yteczna dla ludzkoÊci. Choroba to zawsze okazja do lepszego zrozumienia
siebie, bez którego leczenie objawowe
jest tylko zasłonà dymnà, a uzdrowiciel
mo˝e byç jedynà osobà, która potrafi
wysłuchaç bez osàdu i zrozumieç.
Duchowe Uzdrawianie staje si´
coraz bardziej popularnà i docenianà
dziedzinà terapeutycznà, która dzi´ki
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swojemu profesjonalizmowi doczekała si´ licznych badaƒ naukowych potwierdzajàcych jej skutecznoÊç m.in.
w psychoterapii, w chorobach przewlekłych, zwiàzanych z chronicznym
bólem i objawami, w których terapie
klasyczne sà długie, kosztowne i nierokujàce wyleczenia. W wielu krajach
duchowi uzdrowiciele, którzy przeszli
kształcenie, sta˝ i zdali egzaminy, praktykujà uzdrawianie w szpitalach jako
terapi´ komplementarnà wspomagajàcà alopatycznà medycyn´. Cz´sto jest
ono decydujàcym elementem w odzyskaniu zdrowia.
W Polsce nie istniejà rodzime badania naukowe. Mam nadziej´, ˝e takie w ró˝nych działach medycyny si´
poka˝à. My, jako uzdrowiciele, jesteÊmy gotowi uczestniczyç nie tylko
w badaniach, ale i w przygotowaniu
procedur badawczych. Mamy wykształcony personel, który z przyjemnoÊcià włàczy si´ w zawodowe praktykowanie duchowego uzdrawiania.
ielu uczestników kursów Duchowego Uzdrawiania podkreÊla, ˝e
pomogły im one w uzdrowieniu własnego ˝ycia. Dobrze funkcjonujàca
duchowoÊç staje si´ niezb´dna współczesnemu człowiekowi do zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego,
tworzenia szcz´Êliwych zwiàzków
i pomyÊlnoÊci w wielu dziedzinach.
Czasy, które nadchodzà, b´dà wymagały od nas mocnej struktury duchowej potrzebnej do tego, abyÊmy prze˝yli, uchronili si´ od chorób i dobrze
funkcjonowali w tym coraz bardziej
zag´szczonym Êwiecie, w nadmiarze
informacji, cz´sto zmanipulowanej
i ukierunkowanej na zysk. Z tego chaosu trzeba b´dzie umieç wyłuskaç
prawd´ pomocnà dla siebie.
Kursy Duchowego Uzdrawiania
sà szansà dla pragnàcych uleczyç własne ˝ycie i tych, którzy chcà w tym pomóc innym. Coraz szersze zastosowanie ma uzdrawianie na odległoÊç.
NowoÊcià sà grupowe tygodniowe sesje uzdrawiania na odległoÊç, praktykowane przez uzdrowicieli Polskiego
Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli – przynoszà one niesamowite
efekty uzdrawiajàce, docierajàc nawet
na inne kontynenty.
Antoni Przechrzta
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