TERAPIENIEKONWENCJONALNE

JedrzejFijalkowski
ciala, scisle ze soba polaczonych. To
one stanowia o naszym zdrowiu i rozwoju. Obserwacja pracy centrów
energetycznych i przeplywu energii
w meridianach, jest w moim odczuciu
doskonala podstawa do odczytania
czlowieka... - mówi naturoterapeutka Malgorzata Worsztynowicz,
System przez nia opracowany,stanowiacy metodyke jej dzialania i prowadzacy do ustabilizowaniastanuzdrowia nawet w ciezkichprzypadkach, nazwala: "Nauczycsie czytac czlowieka".
- Rozpoznac przyczyny zaburzenia pracy organizmu na poziomie psychofizycznym i duchowym, dodatkowo biorac pod uwage jego genetyczne predyspozycje - to mój cel. A potem postawic czlowieka pewnie
na nogi - to efekt mojego dzialania...
Diagram sluzacy do analizy poszczególnych przypadków (rys. ponizej) to siedem kól wpisanych w pionie

Czytanie czlowieka
- W czlowieku zapisane jest wszystko.

Czas od jego narodzenia do chwili
obecnej. Inklinacje dziedziczone po
przodkach, predyspozycje psychiczne
i fizyczne. Tak,jaRbysmymieli gotowa
diagnoze podana na tacy i teraz tylko
nalezy znalezc antidotum na te niedomagania. Ale nie antidotum na poszczególne niedomogi, na pojedyncze
bóle izachwiane równowagi. Musimy
równiez znalezc recepte na uleczenie
tego pierwotnego zapisu, zlikwidowanie bagazu, który dzieki naszym
przodkom przynieslismyna swiat, aby
zaczac zyc na wlasny rachunek, po
swojemu, baczac tez, bysmy sami naszym dzieciom nie przekazali negatywnego dziedzictwa. Dziedziczone

jedno po drugim, odzwierciedlaja-

informacjesa odzwierciedlaneprzez

I

sile organów wewnetrznych naszego

I

cych poszczególne centra energetyczne - czakramy.

... Malgorzata Worsztynowicz

Strona

-

Strona
prawa jang

-

przrkIadoW8
terapie

lewa in
realizacja

pomysl
OIII/'atty

-~ .. .

psyc:hallnpia

I\omeop;acia

,

III"nJ'$l

~.

je

.

~-~..

.

'
'

(zrazunieni!J

.
I--

.

-"""-:'1_ I _~
'.~
. .1~~dOsc.

.

___

-

_

pomost mie4zv

ltJchea\ a ciaIem.'
_

"
1DC8

z emocjami

em~

"

w,kDn,MRw

/~

~"

56

CZWARTYWYMIAR

~~

,AL

TERAPIENIEKONWENCJONALNE
Kola na diagramie sa idealnie
okragle. Wyobrazaja czlowieka bez
wad, bez genetycznych uwarunkowan, psychicznie i fizycznie calkowicie zdrowego. Pokazcie mi takiego!
Dlatego, gdy tylko terapeutka wyjmuje wahadlo i rysuje centra energetyczne, z regularnych kól czesto robia sie jajowate twory podobne
do wydluzonych elips, wychylajacych sie raz na lewo, raz na prawo.
To nie tylko wahadlo pracuje, to
takze dar Worsztynowicz, która

widziwiecej.
Nie przewiduje przyszlosci, ale
wyraznie widzi to, co dla innych
jest zakryte. Wszystko uklada jej sie
w jedna calosc: jasnowidzenie,
diagnoza energetyczna, potem zas
przeciwdzialanie:
rozmowa, cwiczenia oddechowe, czasem dieta
czy ziolo. To tworzy pewna calosc
i tak tylko mozna na to patrzec. Nie
ma jednej przyczyny, ze cos nas kluje w boku - to caly ciag minionych
wydarzen, z których nie zdajemy sobie sprawy, ze zaistnialy. Wiec Pani

Malgorzata uzdrawia nie ten ból,
nie skutek czy tez sygnal z organi-

zmu, ze cos jest nie tak. Uzdrawia
calego czlowieka. Co jest tak proste,
jak reakcja dziecka, która zatracilismy dojrzewajac i starajac sie wszystkim przypodobac i robic glównie to,
czego od nas oczekuja, a nie to, czego sami chcemy.
Kiedy moja czteroletnia córka
przewrócila sie i nieco potlukla, usilowalem szczególowo wybadac, czy
nie zrobila sobie krzywdy, w zwiazku
z czym zapytalem ja: - Gdzie boli cie
najbardziej? Odpowiedziala wówczas placzac: - W calego czlowieka.
Dziecko stawia bezbledna diagnoze,
która dla czesci absolwentów medycyny jest calkowicie niedostepna.
Nazbierala Pani Malgorzata przez
zycie wiele wiadomosci z drzewa

mozliwe. Trzeba tylko posluchac
tych, którzy wiedza, co nalezy zrobic
i jak, a potem absolutnie tego chciec
i z zelazna konsekwencja przeprowa-

zastosowala

dzic do konca. Czerpala z tych zlych
i dobrych doswiadczen garsciami,
konczyla kursy, wyciagala z wlasnych
genów to, co pozostawila tam ekipa
przodków.
- Nauczylam sie "czytac czlowie-

slin zamknieta w malej butelce.

tworzac

pre-

np. na kregoslup,

nogi, odmladzajace

do twarzy. Taka bioterapia z esencji ro-

ka" z ciaglej obserwacji ludzi, umiejetnego wyciagania wniosków, dlaczego raz jest tak, a raz inaczej. Co
powoduje, ze na ten sam problem
kazdy w inny sposób reaguje. Latwiej
mi to przychodzi, poniewaz widze
wnetrze czlowieka i jego pole auryczne i pewne informacje ukladaja sie
same. Musze je tylko uporzadkowac

i wyciagnac

z tego obrazu

konkretnewnioski.
Po zrobieniu diagramu organizmu badanej osoby widze, skad bierze sie zaburzenie równowagi i jak
nalezy z tym problemem pracowac.
Zdumiewajaca jest zaleznosc poszczególnych organów od siebie, zas
relacje miedzy nimi potrafia zaskoczyc nawet lekarza - jesli jest oczywiscie otwarty na wspólprace z kims

takim jak ja. A wbrew obiegowym
opiniom takich jest wielu. Uznajeto
za omen nowych czasówi uwazam,
ze to bardzo cenna dla obu stron
wspólpraca..

Czy

.

ktos skojarzylby sobie

na przyklad, ze bóle bioder moga byc

ilil-l:tlon

!Mafgorzata
Wor3ZtJIIOWia

zwiazane z dolegliwosciami pecherzyka zólciowego? Albo ze gdy protestuje watroba, to w niedlugim czasie
moga pojawic sie klopoty z ukladem
plciowym lub sercem? Albo ze kiedy
ma sie klopoty jelitowe, wkrótce zaczna sie problemy z plucami? Jeste-

NATURALNE

KOSMETYKIENERGETYZUJACE
Serumodmladzajace
dotwarzy
Serumdoodbudowy
energiikregoslupa
Serumdo pielegnacjin6g

smy jednym organizmem, który dziala w pewnym ukladzie czestotliwosci

SKORZYSTAJ
Z

energetycznej i zaburzenie tej energii
na jednym poziomie zaburza calosc.

KAPIELIZIOLOWYCH

Dobrego i Zlego. W któryms momencie przyszla sugestiaz "Góry", ze

Jesli chcemy te czestotliwosci doprowadzic do wlasciwych wartosci

moze tam zaczelaby dzialac. Odpowiedziala,ze jeszczenie pora i sama
przewalczyla chorobe nowotworomem. Wyszla z tego bezpowrotnie,
utwierdzajac sie w przekonaniu, ze
jesli sie chce i potrafi, mozna czasami

- musimy podzialac innymi. Takim
antidotum moga byc bioterapia, akupunktura, ziola, leki homeopatyczne
czy inne preparaty, których dzialanie
jest oparte o dobrze znana fizykom
zasade interferencji fal.
Wiedze z zakresu Prawa Pieciu Ele-

dokonac rzeczYlktóre wydaja sie nie-

mentów Malgorzata Worsztynowicz

wa. Swoimi metodami, swoim syste-

praktycznie,

paraty o dzialaniu silnie energizujacym,
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ODPOWIEDZI
NALISTY

Rosliny - ich moc i dzialanie byly dobrze znane w jej rodzinie
i stanowily podstawe leczenia. Dopiero przy bardzo powaznych chorobach wkraczal lekarz. Za sprawa
dziadka, który wiedze medyczna
zdobyl we frontowym szpitalu armii
Andersa, Pani Malgorzata obcowala
na co dzien z tzw. medycyna klasyczna. Byc moze wlasnie dlatego umie
doskonale funkcjonowac zarówno
w jej obszarze, jak i w obszarze energetycznym.
Pani Malgorzata swoje hobby,
a z czasem pasje, rozwijala na podstawie lektur, wielu kursów i szkolen,
które wybierala sama albo wyraznie
ja do nich "ciagnelo". Wiele sposobów terapii otrzymala w postaci tzw.
przekazów duchowych.
Kiedy byla mala, zasypiajac, wedrowala gdzies w chmurach, spotykala rózne postacie, czasem ogladala
rzeczy lub miejsca, które dopiero potem pojawialy sie w rzeczywistosci.
Myslala, ze wszyscy tak maja. Czasem, gdy ktos wchodzil do pokoju,
miala wrazenie, jakby nagle spadala
- otwierala oczy ize zdziwieniem widziala sie na lózku w tym samym
miejscu. Dzis wie, ze juz jako dziecko wchodzila w inny stan swiadomosci i wedrowala poza cialem. Robert
Monroe nazwal ten stan out ar body
experience - swiadomosc poza cialem, OBE.

Kamienna apteczka

Potem byla

szkolazycia.
Po liceum studium budowlane zamiast medycyny, firma ekologiczna,
doswiadczenia z zywnoscia niezasmiecona, prawdziwa, "do jedzenia".
Wlasne gospodarstwo, pola ziól, z któ-

rych poznala dokladnie kazde. Dzisiaj
zaleca je jako dodatkowe wspomaganie w przywracaniu równowagi energetycznej organizmu. Malo kto wie,
jaka w tych malych, niepozornych roslinach kryje sie potega.
"Bawila sie" wahadlem: bursztynkiem oprawionym w srebro, a biegajac z dziadkiem po lesie, nauczyla sie
rozrózniac, ze kazde drzewo "swieci"
inaczej. Brzoza- jasno, dab - ciemno.
Zebrala ogromna wiedze. Glowe
ma chyba wieksza od innych, bo
wszystko sie w niej ukladalo i kondensowalo, jak w komputerze.
W kazdej chwili potrafi przywolac
potrzebne informacje, na jeden ruch
reki, na kazde zmruzenie oczu.
Poznala czakroterapie, Prawo Pieciu Elementów w medycynie chinskiej, kuchnie Pieciu Przemian i klasyczna dietetyke, zielarstwo, homeopatie, radiestezje i bioenergoterapie.
Swoje zdolnoscisprawdzilaza pomoca
testów i badan w KieleckimStudium
Radiestezjii Bioenergoterapii.Po zdaniu egzaminów otrzymala uprawnienia
do wykonywaniazawodu.
Wiedza, która posiada, stanowi
Jednosc ukladajaca sie przed nia jak
puzzle, z których potrafi wyczarowac
obraz czlowieka

-

zarówno jego ta-

lenty, jak i slabosci fizyczne oraz psy-

chiczne.
Wahadlo wychyla sie. Kola rozlewaja w elipsy. Sporo brakuje do doskonalosci. To ja. Hmm... A mialem o sobie calkiem dobre mniemanie. - Nikt
nie jest doskonaly, ale starac sie trzeba.
Troche diety dobrze ci zrobi. I wez pare kropel Joalisa - podpowiada.
Bedzie trzeba.

JedrzejFijalkowski

Z Malgorzata Worsztynowicz

~Ybiera~
sie z grupa :~ac~ól~od
na::Zot~
\
i Napiszcie prosze,jakie kamienie powinny

,

znalezc sie w wakacyjnym plecaku.
Jola N. z Walbrzycha

Radze wlozyc do plecaka zawiniete w miekka bawelne
kawalkiagatu, krysztalugórskiegooraz zielonego czy zlotego
kalcytu.
AGAT - usmierza goraczke,
bóle brzucha (tzw. kolki jelitowe),
bóle glowy,a takze bóle menstruacyjne i zwiazane z uzadleniami
owadów. Nalezy go przylozyc na bolace miejsce, bezposrednio na skóre.
Agatoweplytki lub kawalki,ogrzane lekko nad plomieniem swiecy,pomagaja pozbyc sie kleszczy(tuz nad kleszczem nalezy krecic kamieniem w lewo - wówczas odpada),
a potem przylozonew miejscu uklucia,lagodza swedzenie,
takze po uzadleniu pszczoly,osy czy komara. Przylozone
do czola i skroni usuwaja ból glowy oraz obnizaja goraczke
spowodowana przeziebieniem.
Plytka czy obebnowana brylka z rózowego agatu
- przylozona w okolicach serca

-

wzmacnia je i uspokaja.

KRYSZTAL
GÓRSKI- oczyszcza i wzmacnia organizm oraz poprawia jakosc wody pitnej.Wystarczy do szklanego dzbanka z woda
wlozyc na noc kawalek górskiego
krysztalu, aby zwykla "kranówa" nabrala smaku i energii
witalnej.
Osoby cierpiace na zawroty glowy i zaburzenia blednika powinny nosic wisiorki z górskiego krysztalu. Ponadto rano i wieczorem - co najmniej przez 20 minut - nalezy trzymac na czole, miedzy brwiami, kawalek tego mineralu.
Przy mdlosciach i biegunkach lub braku energii zyciowej
dobre efekty daje popijanie wody, w której przez 6 godzin
moczyl sie oczyszczony wczesniej krysztal. Mozna nia
takze przemywac podraznione oczy, twarz, a nawet rany
i skóre zmieniona chorobowo, gdyz dziala ona lagodzaco.

w sprawie przyjec, kursów i warsztatów
skontaktujesz sie:
Tel.: 509-520-077,
601-320-816

ZIELONY I ZLOTY KALCYT

-

przynosi ulge zmeczonej watrobie, trzustce i nerkom oraz pomaga

na skrecenia, zwichniecia i naciagniecia sciegien (przykleic plastrem
lub owinac bandazem przylozony
bezposrednio na kontuzjowane
niepokój i wspomaga intuicje.

miejsce). Poza tym oddala
R.M.

Wiecej

o wyposazeniu
wakacyjnejkamiennejapteczki
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