
Małgorzata Worsztynowicz  

WPROWADZENIE  

   

W człowieku zapisane jest wszystko jak w księdze (notesie). Są informacje o naszych przodkach – linii 
rodowej matki i ojca, o naszym rozłożonym w czasie rozwoju fizycznym, emocjonalnym i duchowym.  

Widać, z czym sobie doskonale radzimy, a co dla nas jest na tym etapie barierą nie do przejścia. Te 
wszystkie informacje są odzwierciedlane przez siłę organów wewnętrznych naszego ciała, które połączone 
w całość, poprzez układ współczulny i przywspółczulny i dalej centralny układ nerwowy, którego opoką jest 
kręgosłup, stanowią o naszym zdrowiu i rozwoju. Kręgosłup jest również linią wyznaczającą przepływ 
energii poprzez centra energetyczne, tzw. czakry. Obserwacja pracy poszczególnych czakramów jest w 
moim odczuciu doskonałą podstawą do „odczytania człowieka”, tym samym wskazuje, jakie działanie 
należy podjąć, aby odzyskać kondycję fizyczną i psychiczną.  

   

Wzorzec metody „Nauczyć się czytać człowieka”, w którym rozrysowano czakry i zawarte w nich prawo 
pięciu elementów z uwzględnieniem różnego rodzaju terapii.  



   

Biorąc powyższe pod uwagę, widzimy, jakim złożonym, wielopoziomowym procesem jest praca z 
organizmem. Najlepsze efekty osiągamy, gdy dokładnie rozpoznamy predyspozycje, przyczyny fizyczne, 
emocjonalne, a nawet duchowe, które spowodowały zaburzenie w przepływie energii, tym samym utratę 
zdrowia i spadek sił życiowych.  

   

   

JAK MOŻNA  

NAUCZYĆ SIĘ CZYTAĆ  

CZŁOWIEKA ?  

   

Prowadzę warsztaty, gdzie uczę opracowanej przeze mnie metody. Oddzielnie prowadzone są zajęcia dla 
bioterapeutów i radiestetów oraz dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pracą nad sobą w celu 
odzyskania zdrowia. Wykład na temat pracy metodą „Nauczyć się czytać człowieka” odbędzie się w sobotę 
10 stycznia o godz. 12-tej w siedzibie redakcji „Czwartego Wymiaru”. Osoby zainteresowane prosimy o 
potwierdzenie obecności.  

   ====================================================================== 

  

  



  

Energia dla kręgosłupa 

Wywiad z Małgorzatą Worsztynowicz w grudniowym numerze wzbudził ogromne zainteresowanie 
Czytelników. Dopytują, jak działa i jak stosować preparat regenerujący kręgosłup?  

Preparat pomaga odbudować właściwą energię niezbędną do prawidłowej pracy kręgosłupa. Uwzględniłam 
braki energetyczne wynikające zarówno z fizycznego przepracowania, siedzącego trybu życia, jak i zaburzeń 
np. pracy nerek czy układu pokarmowego, stresu i różnego rodzaju urazów. Preparat może być stosowany 
u dzieci szkolnych jako wzmocnienie i doenergetyzowanie rosnącego organizmu, u sportowców oraz u 
wszystkich, którzy mają problemy z kręgosłupem – jego sztywnością, bólem itp.  

Jak taki preparat stosować?  

Najlepiej przed wypoczynkiem – po kąpieli należy go wsmarować w rejon kręgosłupa. Ideałem byłoby 
połączenie tego zabiegu z wklepaniem lub masażem. Preparat może być doskonałym uzupełnieniem 
zabiegów rehabilitacyjnych. Stosowanie go powoduje z czasem regulację przepływu energii i poprawia jej 
jakość. Skóra nabiera elastyczności, poprawia się krążenie limfy i krwi, mięśnie odprężają się i uwalniają 
poszczególne partie kręgosłupa. W ten sposób energie zawarte w roślinach likwidują napięcia, sztywność i 
ból pleców. Chociaż jest to preparat należący do grupy kosmetyków, jego oddziaływanie energetyczne jest 
potężne. Mam nadzieję, że tym preparatem przyczynię się do podniesienia komfortu życia wielu ludzi.  

   

Małgorzata Worsztynowicz – BIOFIL, tel. 0601 32 08 16  

   

Produkty firmy BIOFIL  
są do nabycia w sprzedaży wysyłkowej w firmie BIOFIL,  
tel. 0601 32 08 16  http://biofil.net 

oraz w „Magazynie Wysyłkowym”  
tel. (22) 620 08 05  
i w Galerii przy ul. Twardej 7 

 


