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Prze czy ta łam, ˝e jed nym z za gad nieƒ two je go kur -
su „Roz wój in tu icji” jest roz po zna wa nie i uwal nia -
nie blo kad z prze szło Êci. Czy to zna czy, ˝e swo je
za j´ cia za czy nasz od „oczysz cza nia” uczest ni ków?

Wła Êci wie od ich re lak so wa nia, od po wro tu
do Êwia do mo Êci we wła snym cie le. Za tym idzie
od blo ko wy wa nie umy słu. Kie dy król Fran cji Lu -
dwik II za py tał No stra da mu sa, co ro bi, ˝e jest tak
wspa nia łym ja sno wi dzem, ten od pi sał, ˝e wie rzy
m.in. w wy si łek uwol nie nia du szy, umy słu i cia ła
od wszel kich trosk, zmar twieƒ i nie po ko jów dro -
gà od pr´ ̋ e nia i uspo ko je nia du cha. ˚e by swo -
bod nie od szu kaç i zin ter pre to waç in for ma cj´,
nie mo ̋ e my jej „prze pusz czaç” przez filtr wła -
snych prze ko naƒ i prze ̋ yç, któ re mo gà de for mo -
waç jej od czyt in tu icyj ny. Sto su j´ wi´c prak ty ki
słu ̋ à ce od blo ko wa niu umy słu z do Êwiad czeƒ
prze szło Êci. åwi cze nia te z jed nej stro ny po trzeb -
ne sà do po łà cze nia si´ z in tu icjà, do jej wzmoc -
nie nia, a z dru giej sà bar dzo po ̋ y tecz ne do do -
bre go, zdro we go funk cjo no wa nia. Tak wi´c
uczest nik kur su çwi czàc, rów no cze Ênie prze pro -
wa dza so bie au to te ra pi´. 

Ale uzdra wia nie prze szło Êci na kur sie, któ ry nie
jest te mu po Êwi´ co ny, przy nie sie tyl ko cz´ Êcio we
efek ty…

I na tym eta pie to wy star czy. Na ko lej nych
stop niach idzie my da lej. W roz wo ju zdol no Êci
in tu icyj nych cho dzi o to, by oso ba, któ ra te le -
pa tycz nie do stra ja si´ do ja kiejÊ sy tu acji, od -
czu ła zwià za nà z nià re ak cj´ emo cjo nal nà.
A ła twiej od czuç jà, gdy pra cu je my nad wła -
snym, bo le snym do Êwiad cze niem z prze szło Êci
ni˝ wte dy, gdy np. pa trzy my na czy jeÊ zdj´ cie 
i mamy po wie dzieç, co si´ z tym czło wie kiem
dzie je. Uczy my si´ roz wi jaç te zdol no Êci po to,
by mieç je do dys po zy cji cz´ Êciej, ni˝ si´ spon ta -
nicz nie po ja wia jà, by mieç je wr´cz na ˝à da nie.

Za wsze wy da wa ło mi si´, ˝e z pew nym po zio mem
in tu icji si´ ro dzi my i u jed nych jest on wi´k szy,
a u in nych mniej szy. 

Do pew ne go stop nia jest to praw da. Oprócz
na tu ral nych pre dys po zy cji wa˝ ne jest te˝ na sze
dzie ciƒ stwo: czy kon takt nie wer bal ny, do zna nia
po za zmy sło we, j´ zyk od czuç i roz wój du cho wy
by ły obec ne, czy wr´cz od wrot nie – blo ko wa ne. 

Dla nie któ rych psy cho lo gów in tu icja jest ro -
zu mie niem rze czy wi sto Êci na ba zie po przed nich
do Êwiad czeƒ ˝y cio wych. We dług mnie to nie
jest traf na de fi ni cja. Dla mnie, podobnie jak dla
Berg so na, jest ona od czu wa niem po za zmy sło -
wym, „bez po Êred nim, od sła nia jà cym wła Êci wà
dy na micz nà na tu r´ by tu… nie ja ko ob cu jàc z sa -
mà je go isto tà”. W tym, ̋ e w od czy cie wa˝na jest
te˝ pra wi dło wa in ter pre ta cja do znaƒ, wi dz´

rów no rz´d nà ro l´ dla na sze go in te lek tu, ja ko
ele men tu spój ne go.

In tu icja ja sno wi dze niem?
Mo˝ na jà tak na zwaç, cho cia˝ po j´ cie to cz´ -

sto nie słusz nie ko ja rzo ne jest wy łàcz nie z szu ka -
niem za gi nio nych. Z pew no Êcià w tej ma te rii za -
słu ̋ y li si´ Osso wiec ki, o. Kli musz ko czy Jac kow -
ski. Z naj now szych ba daƒ ame ry kaƒ skich wy ni ka
jed nak, ̋ e wszy scy lu dzie po sia da jà uÊpio ne zdol -
no Êci pa rap sy chicz ne, po zwa la jà ce na wet
na prze wi dy wa nie wy da rzeƒ z przy szło Êci, dla te -
go uwa ̋ am, ̋ e ja sno wi dze nie nie jest za re zer wo -
wa ne dla wy bra nych. Nie jest ni czym nie zwy -
kłym. Po dob nie jak te le pa tia jest do st´p ne dla
ka˝ de go, kwe stià jest tyl ko je go roz wój. Za da -
niem mo im ja ko na uczy cie la roz wo ju in tu icji jest
skon stru owa nie i za sto so wa nie ta kich çwi czeƒ,
któ re sto sun ko wo szyb ko da dzà za do wa la jà ce re -
zul ta ty, bo lu dzie sà nie cier pli wi, chcie li by wszyst -
kie go na tych miast. W za le˝ no Êci od te go, na ile
b´ dzie my za in te re so wa ni roz wo jem, ile cza su
po Êwi´ ci my i czy sto su je my otrzy ma ny ma te riał
w ˝y ciu – ta kie b´ dzie my mieç wy ni ki. Im bar -
dziej b´ dzie my zin te gro wa ni w so bie – tym lep -
sze efek ty osià gnie my. Uzdra wia jàc prze szłoÊç,
b´ dzie my mo gli uru cho miç po kła dy ener gii
do od czu wa nia te go, co dzie je si´ te raz, wej rzeç

w sub tel ne ob sza ry, te˝ na od le głoÊç i wsłu chaç
si´ w in for ma cje, któ re mó wià, ja ki był by dla nas
naj lep szy ko lej ny krok w przy szłoÊç. Ba da nia do -
wo dzà, ˝e umysł nie jest ogra ni czo ny ani cza so -
wo, ani prze strzen nie, po tra fi my wi´c ko mu ni ko -
waç si´ z resz tà Êwia ta, o czym pi sał ju˝ Jung, na -
zy wa jàc to zbio ro wà nie Êwia do mo Êcià. 

Ko rzyst ne prze ja wy do brze funk cjo nu jà cej
in tu icji do strze ga my nie raz w spon ta nicz nych
od ru chach. Wcho dzi my au to ma tycz nie na zie lo -
nym Êwie tle na przej Êcie dla pie szych, za kła da -
jàc, ˝e przej Êcie jest bez piecz ne, na gle oglà da my
si´ w pra wo i nie wie dzàc dla cze go, co fa my si´
lek ko do ty łu. Oka zu je si´, ˝e dzi´ ki te mu spon -
ta nicz ne mu od ru cho wi nie wy là do wa li Êmy
pod ko ła mi prze je˝ d˝a jà ce go na czer wo nym
Êwie tle sa mo cho du. 

Cza sa mi wiem, co mam zro biç, co mam po wie -
dzieç. Mam pew noÊç.

Je ̋ e li in for ma cja przy cho dzi bar dzo moc no
i kla row nie, to ra czej na le ̋ y si´ jej trzy maç. 

A je Êli tej pew no Êci nie mam? 
To zna czy, ̋ e in for ma cja nie jest jed no znacz -

na. Wte dy mo˝ na za daç do dat ko we, po moc ni -
cze py ta nie, bo nie za wsze od po wie dzi sà jed no -
znacz ne, sy tu acja w pew nym stop niu mo ̋ e byç
ko rzyst na, w in nym nie. Umie j´t noÊç za da wa -
nia do brych py taƒ to pod sta wa. Bo do bre py ta -
nie to szan sa na do brà od po wiedê. Py ta my o coÊ
kon kret ne go, a otrzy mu je my od po wiedê, któ ra
wy da je si´ nam nie mieç zwiàz ku z te ma tem,
lecz póê niej oka zu je si´, ˝e ma, ale by ła od po -
wie dzià bar dziej kom plek so wà, uwzgl´d nia jà cà
wi´ cej ele men tów ni˝ te, któ rych by li Êmy Êwia -
do mi. W te le pa tycz nym od czy cie ja sno wi dze -
nia ła two po my liç czy jeÊ my Êli, któ re nie ko niecz -
nie sà ta kie sa me jak zda rze nia, któ re ma jà na stà -
piç. Czy chce my, czy nie, wszy scy wcho dzi my
w kon takt z isto ta mi w Êwie cie du cho wym
– mam na dzie j´, ˝e tyl ko z isto ta mi Êwia tła. To
bar dzo de li kat na ma te ria, dla te go wa˝ ne jest,
aby na uczyç si´ słu chaç od czuç i do brze je od -
czy ty waç. Nie rzad ko pierw sza re ak cja na za da -
ne py ta nie po ja wia si´ np. w po sta ci na pi´ cia
w splo cie sło necz nym. Ka˝ dy z nas jest in ny i dla -
te go na pro wa dzo nych prze ze mnie warsz ta tach
sto su j´ roz wià za nia, któ re dla da nej oso by by ły -
by naj sku tecz niej sze. Nie zmier nie wa˝ nym jest,
aby çwi czyç pod okiem do Êwiad czo ne go na -
uczy cie la, któ ry nie tyl ko szyb ko od kry je sil ne
ob sza ry oraz te wy ma ga jà ce roz wo ju, ale rów -
nie˝ przy go tu je nas od stro ny BHP i ety ki. 

Uczysz te˝, jak za da waç py ta nia po moc ni cze? 
Ucz´ wie lu rze czy. Na za j´ ciach uru cha mia -

my wie le na rz´ dzi, któ re po zwa la jà na otrzy my -
wa nie przy dat nych in for ma cji. Pew ne çwi cze nia
ro bi my w sfe rze in te lek tu al nej, pew ne wcho dzàc
w stan gł´b szej re lak sa cji, gdzie nasz mózg wcho -
dzi w cz´ sto tli woÊç fal Al fa czy The ta. Uczy my
si´ od ró˝ niaç umysł Êwia do my i pod Êwia do my
od in tu icji. In tu icja mó wi szep tem, a si ła wo li
i strach krzy czà, jak wi´c mo˝ na usły szeç jej głos?
Jak mo˝ na wi´c usły szeç głos swo jej du szy? 

Na jed nych za j´ ciach po da łem imi´ i na zwi -
sko oso by, któ rej nikt oprócz mnie nie znał i po -
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pro si łem, aby uczest ni cy o niej opo wie dzie li. Ich
wy po wie dzi na gra li Êmy, po czym skon fron to wa -
li Êmy je, roz ma wia jàc z tà oso bà te le fo nicz nie.
Oka za ło si´, ˝e wi´k szoÊç z te go, co zo sta ło opi -
sa ne, zga dza ła si´. Na in nych za j´ ciach wło ̋ y -
łem do ko per ty włos, a uczest ni cy nie wie dzàc
do ko go na le ̋ y, po da li wiek, płeç, za wód i ce chy
cha rak te ru. Uczy my si´ te˝ od czy ty waç przy -
szłoÊç, np. w per spek ty wie 10 lat. Ob ser wu je my,
ja kie ob ra zy si´ po ja wia jà, co one su ge ru jà. 

A je Êli te po ja wia jà ce si´ ob ra zy to tyl ko wi zja,
„po bo˝ ne ˝y cze nie”?

U nie któ rych lu dzi na po czàt ku mie sza si´
wy obraê nia z in tu icjà i de spe ra cjà. Trze ba im po -
móc na wià zaç sub tel ny kon takt z rze czy wi sto -
Êcià. Wy obraê nia jest w ˝y ciu po moc na, ale nie
re al na w Êwie cie ma te rii, a od czyt ja sno wi dze nia
to od czyt kon kret nej rze czy wi sto Êci. To, co wi -
dzi my z prze szło Êci czy z przy szło Êci, jest tak sa -
mo rze czy wi ste jak to, cze go do ty ka my te raz
w Êwi ecie fi zycz nym, tyl ko ˝e bar dziej sub tel ne.
Sà bar dzo pro ste çwi cze nia po zwa la jà ce do wie -
dzieç si´, czy ktoÊ ju˝ na wià zał kon takt in tu icyj -
ny z za da nym te ma tem, czy jed nak szu ka od po -
wie dzi w umy Êle Êwia do mym al bo w wy obraê ni. 

Mó wisz o tym, jak by ja sno wi dze nie by ło ba nal nie
pro ste. A prze cie˝ my là si´ na wet za wo do wi „od -
czy ty wa cze przy szło Êci”. 

Nie któ re wy da rze nia z przy szło Êci nie sà cał -
ko wi cie za mkni´ te, lecz sà do pie ro w fa zie kre -
acji, w zwiàz ku z tym w da nym mo men cie od -
po wiedê mo ̋ e si´ nie po ja wiç lub b´ dzie nie Êci -
sła. Np. pod czas po przed nich wy bo rów par la -
men tar nych w Pol sce mo ja pro gno za do ty czà ca
ko lej no Êci po szcze gól nych par tii by ła w mia r´
pra wi dło wa, ale trud no by ło mi usta liç, ja ki pro -
cent gło sów ka˝ da z nich uzy ska. 

Dla cze go? 
My Êl´, ˝e du ̋ a iloÊç osób idàc na wy bo ry,

nie wie dzia ła do koƒ ca, na ko go chcia ła gło so -
waç i de cy zje prak tycz nie po dej mo wa no ju˝
po wej Êciu do lo ka lu wy bor cze go. Je Êli na pór si -
ły prze ko na nia, de cy zji w kie run ku pew ne go wy -
da rze nia jest bar dzo moc ny, wr´cz nie od wra cal -
ny, tak jak by ło w przy pad ku sa mo lo tów nad la tu -
jà cych na wie ̋ e World Tra de Cen ter. Wie le
osób, któ re w tym cza sie by ły na mo ich warsz ta -
tach, otrzy ma ło rów no cze Ênie wi zj´ z tà in for ma -
cjà z wy prze dze niem pa ru dnio wym. CIA ma
swo jà gru p´ zdal ne go od czy tu, wy kształ co nà
w sław nym pro gra mie Star ga te, któ ry dla mnie
jest sku tecz ny, choç prze in te lek tu ali zo wa ny. Zo -
stał w koƒ cu stwo rzo ny przez fi zy ków.

Je Êli sy tu acja jest ju˝ wy kla ro wa na, bez pro -
ble mu mo ̋ e my jà od czy taç. Zdol no Êci ja sno wi -
dze nia nie po le ga jà na tym, ˝e na uczy my si´
prze wi dy waç ka˝ de zda rze nie, czy taç ka˝ dà cu -
dzà myÊl. Nikt z nas nie jest wszyst ko wie dzà cym
Du chem Âwi´ tym, ale te˝ cze mu ta kie wi dze nie
mia ło by słu ̋ yç? 

Za tem dla cze go war to przyjÊç na pro wa dzo ny
przez cie bie warsz tat?

Aby zdo byç na rz´ dzia, któ re po ma ga jà roz -
wià zy waç ró˝ ne sy tu acje ˝y cio we. Je Êli nie wie -

my, ja kà pod jàç de cy zj´, sto su je my jed nà z me -
tod, któ rych uczy my si´ na kur sie i otrzy mu je my
pod po wiedê. Ja sno wi dze nie przy da je si´ w ka˝ -
dej dzie dzi nie. Ko rzy stam z nie go w mo jej pra cy
psy cho te ra peu tycz nej, dzi´ ki cze mu je stem
w sta nie nie raz w cià gu pa ru mi nut od czy taç pro -
blem klien ta, co po zwa la obraç od po wied nià
pro ce du r´ te ra peu tycz nà. In tu icja przy da je si´
w biz ne sie i sà ba da nia na uko we po twier dza jà -
ce, ˝e biz nes me ni osià ga jà cy lep sze wy ni ki w te -
stach ESP Extra Sen so ry Per cep tion ma jà te˝
wi´k sze zy ski. In tu icja ma zwià zek z ko ja rze niem
fak tów, z two rze niem pew nej ca ło Êci. Od wo łu -
jàc si´ do niej, mo ̋ e my roz po znaç, co jest praw -
dà. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e do bry kon takt z nià
nie odzow ny jest w przy pad ku osób zaj mu jà cych
si´ Êledz twem, sà dow nic twem czy me dy cy nà,
ale tak na praw d´ uła twia ˝y cie wszyst kim – nie -
za le˝ nie od te go, czy ktoÊ jest kon struk to rem,
po li ty kiem, ar ty stà, te ra peu tà czy na uczy cie lem.
Przy da je si´ te˝ w od kry wa niu ce lu i mi sji ˝y cia,
po zwa la po łà czyç si´ z ob sza rem men tal nym in -
nych osób, któ re nad po dob ny mi za gad nie nia mi
pra cu jà i wza jem nie czer paç ze swo ich do Êwiad -
czeƒ, po znaç in ten cje i oba wy part ne ra w zwiàz -
ku, co po lep sza funk cjo no wa nie re la cji i oszcz´ -
dza ner wy, w pro ce sie twór czym po zwa la zna -
leêç spo sób roz wià za nia za gad nieƒ oraz wpły nàç
na po myÊl ny roz wój sy tu acji. Wiel kim prze ̋ y -
ciem dla wie lu uczest ni ków jest mo˝ li woÊç zo ba -
cze nia au ry, tym bar dziej ˝e ostat nio wi dzi my
w niej co raz to wi´ cej zja wisk.

A wi´k szoÊç z nas jest ze swo je go ˝y cia nie za do -
wo lo na.

I nie chce si´ od wa ̋ yç na zmia n´, bo zmia -
na wià ̋ e si´ z nie pew no Êcià, ale co raz to wi´ cej
jest lu dzi twór czych i roz wi ja jà cych si´, co na pa -
wa opty mi zmem. Nie ko niecz nie
od ra zu, przy pierw szym çwi cze -
niu otrzy mu je my wi zj´ te go, co
b´ dzie my ro biç w da le kiej przy -
szło Êci. Mo ̋ e ona cz´ sto do ty czyç
na sze go pierw sze go kro ku, po któ -
rym b´ dzie na st´p ny i na st´p ny…
two rzàc bar dziej sta bil ny ob raz
na szej mi sji ˝y cio wej. 

Ma my sku tecz ne na rz´ dzia
po ma ga jà ce w two rze niu wi zji
przy szło Êci. Od blo ko wu jàc nie ko -
rzyst ne prze ko na nia, lu dzie two -
rzà pierw sze kro ki w re al nym bu -
do wa niu wła snej przy szło Êci.

To zna czy, ˝e po win ni Êmy zre zy gno -
waç z te go, co ro bi my dzi siaj i z peł -
nà uf no Êcià zro biç krok na przód? 

Dla ka˝ de go dro ga mo ̋ e byç
in na, nie je stem zwo len ni kiem te -
go, by na tych miast zry waç z tym,
co ro bi li Êmy do tej po ry, np. zo sta -
wiç nie za do wa la jà cà, ale da jà cà
wspar cie fi nan so wa pra c´. Le piej
stop nio wo wcho dziç w no wy stan,
a kie dy ju˝ b´ dzie my w nim od -
po wied nio „ugrun to wa ni”, „sta re”
odej dzie w na tu ral ny, ła god ny
spo sób. Trze ba byç roz wa˝ nym.

Oczy wi Êcie, je ̋ e li zo ba czy my nie zwy kle ko rzyst -
ny i pi´k ny ob raz na szej przy szło Êci kla row nie
i w do brym na stro ju, to mo ̋ e my si´ tyl ko cie -
szyç; pro po no wał bym jed nak wy ko naç wi zu -
ali za cj´ sie bie pod ko niec ˝y cia. Po ja wia jà si´
ob ra zy i wte dy mo g´ si´ za py taç, co by ło by speł -
nie niem dla mo jej du szy, jak bym chciał, ˝e by
mo je ˝y cie wy glà da ło, co w tym kie run ku mógł -
bym zro biç ju˝ dzi siaj. Od po wiedê war to wdro -
˝yç w ˝y cie i uru cho miç pro ces twór czy. Bo tyl -
ko tak mo ̋ e my swo je ˝y cie zmie niç. Nie ste ty,
wie le osób, któ re do mnie przy cho dzi na za j´ cia,
chcia ło by otrzy maç pre cy zyj nà in for ma cj´ na te -
mat przy szło Êci, bez po trze by po dej mo wa nia ja -
kich kol wiek kro ków ze swo jej stro my. Nie jest ła -
two zre zy gno waç ze sta rych, „oswo jo nych” przy -
zwy cza jeƒ. I dla te go cho cia˝ ktoÊ na po zio mie
du cho wym wie, ˝e to co ro bi, nie sprzy ja mu, to
na po zio mie Êwia do mym kie ru je si´ im pul sem
wal ki o prze trwa nie. Bu dzi si´ ra no, wy pi ja dwie
ka wy i idzie „do ro bo ty” i nie za sta na wia si´, co
je go Du sza szep tem do nie go mó wi. Tym cza sem
do Êwiad cze nie po ka zu je, ˝e je Êli nie po dà ̋ a my
wła snà dro gà, lecz idzie my „pod pràd” wła snej
du szy – do sta je my po gło wie. 

Ob ry wa my te˝, kie dy „pły nie my z prà dem”. 
Pew nych rze czy nie unik nie my, bo lek cje sà

do prze ro bie nia. Ja sno wi dze nie nie słu ̋ y te mu,
˝e by czło wiek za osz cz´ dził so bie roz wo ju, tyl ko
te mu, ˝e by bar dziej Êwia do mie w kon tak cie ze
swo jà du szà i w peł ni prze ̋ ył ˝y cie, re ali zu jàc
swój po ten cjał. Od czu cia in tu icyj ne sta jà si´ dro -
go wska zem, je ̋ e li sà uwzgl´d nio ne w dzia ła niu.
˚y cz´ zatem wspa nia łych pod po wie dzi. 

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Irena A. Stanisławska
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www.uzdrawianie.com
Antoni Przechrzta prowadzi równie˝:

WAKACJE Z ROZWOJEM DUCHOWYM I OSOBOWYM
Waplewo k. Olsztynka 22–28.07.2012

KURS DUCHOWEGO UZDRAWIANIA I stopieƒ
Rzeszów 1–2.09.2012, Gdaƒsk 29–30.09.2012

KLUCZE DO OBFITOÂCI I POMYÂLNOÂCI 
Kraków 4–5.08.2012, Katowice 6–7.10.2012
tel. 607 387 737, biuro@uzdrawianie.com,

www.uzdrawianie.com
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