
„Nadrzeczywistość” -był  to miesięcznik ezoteryczny i kulturalny wydawany w Nowym Yorku, a 

ukazujący się oprócz tego miasta także w Chicago i Detroit. 

 Przez 2 lata, aż do pamiętnych wydarzeń z 11 września 2002 roku współpracowałam z 

Redaktorem Naczelnym tego pisma Jackiem Puchalskim”,  gdzie w dziale  „Ezoteryczne Chicago” 

prowadziłam stałą rubrykę „Z gabinetu Grażyny”.   

Poniżej przedstawiam prawie wszystkie artykuły, które się  tamtego czasu ukazały. 

 

Chicago, wrzesień 2000 r. 

Przekaz Duchowy 

Nie każdy będzie szczęśliwy w tym roku, ale, ci co opowiedzieli się już po stronie Boga, 

albo wkrótce opowiedzą, będą mogli poznać Jego łaskę i spojrzeć na życiez usmiechem. Jednak 

nie wszystko złoto, co się świeci.  Myslę o niesieniu dobra, przekazywania energii miłosci, ale nie 

o podłożu seksualnym, lecz prawdziwej miłości, której ciepło rozchodząc sie po własnym ciele 

emanować będzie na innych. 

Dużo zła jest wokół i wielu nie będzie mogło cieszyc się dobrami tego świata.  Niedługo ci, 

których nie dosięgną kataklizmy, bedą musieli pochylić czoła i w pokorze oddać pokłon Bogu.  

Niektórzy będą złorzeczyć, ale ci nigdy tak naprawdę nie miłowali niczego co boskie.  Więcej jest 

złych istot, które będą mieli ochronę „tamtych”, ale i oni stracą „swoje zabawki”. 

Myślcie o sobie cieplej, bądźcie dla siebie wyrozumiali, cieszcie się małymi rzeczami, 

które was otaczają, starajcie się godnie zyć.  Cieszcie sie słońcem i deszczem, muzyką i ciszą. 

Znajdźcie  cos dla siebie, co pozwoli wam uwierzyć w siebie.  Obojętnie, czy znasz już coś z tego 

świata nadrzeczywistego, czy nie. 

 Miesięcznik „Nadrzeczywistość”, przyniesie dużo zrozumienia, wyjaśni i przybliży wiele 

trudnych spraw.  Ale nie wszyscy będą chcieli zrobić wam przyjemność z czytania.  Znajdą się 

tacy, ktorzy niszczyć będą wasze nadzieje, będą was upokarzać i dokumentować waszą 

„ciemnotę” tylko dlatego, że będziecie trzymać ten miesięcznik na własnych stołach. 

 Będą wśrod nich lekarze i bioenergoterapeuci, bowiem nie wszyscy, którzy was będą 

chcieli leczyć i uzdrawiać są po stronie Boga.  Będą wśród nich także „pomazańcy”, którzy chcą 

wasze myślenie ograniczyc do rozmiarów puszki.  Ale będą też ludzie z autorytetem społecznym, 

ktorzy szyderczo bedą patrzeć na wszystko, co będziecie starali się ogarnąć „niebieskimi” oczami i 

pojąć, choć te rzeczy i wiadomości dla niektórych  z was tylko przekonują o wytrwałości.  

Będziecie potrzebowali siły słów, które będą was bronić przed złem, ale wcześniej musicie sami 

się zmienić, jeżeli pragniecie cieszyć się tym, co stworzył Bóg.  Samo powoli przyjdzie, miesiąc za 

miesiącem, tydzień za tygodniem, dzień za dniem, a okazji do samoucestwienia się niektórzy znają  

wiele. 

Bądźcie dobrzy, kierujcie się wolą Boga, módlcie się, ale prawdziwie.  Możecie to robić w 

swoich domach, bo już tyle zła wszędzie. Nie każde miejsce będzie właściwe, ale to juz wasze 

odczucie, gdzie się znajdziecie.  Myślcie o rodzinie królewskiej, swoich duchach opiekuńczych, o 

istotach, które szukają drogi do Boga. 

Nie ważne, czy fizycznie jesteś młody, w średnim wieku, dojrzałą starszą osobą.  Jesteście 

istotami duchowymi.  Oczami w ciele chlopca, czy dziewczynki jest dusza dojrzała.  Nie 

słuchajcie pieniaczy, czy krzyczących ludzi, którzy myślą, że siłą głosu i strachem będą mogli nad 

wami zapanować.  Nie przybliżajcie się do nich, nie wysyłajcie im żadnych energii.  Oni będą 

żywić się złem.  Jeżeli wy takimi się staniecie, sprzyjacie ich potędze. 

Opwiedzcie się po czyjej stronie jesteście, zanim fale podmyją wasze nogi, zanim spadnie 

wasz ulubiony talerz, zanim spłonie wasza ulubiona książka.  Myślcie o tym teraz, nie czekajcie.  

Nie szukajcie Boga daleko. Znajdziecie go przy sobie, jeśli będziecie dobrzy.  Nie bójcie się zNim 

rozmawiać, bo każdy posiada tę zdolność.  Ale nie sprowadzajcie rozmowy z Nim do waszych 

próśb jedynie i błagań.  Znajdźcie tam miejsce na prośby o oświecenie was, o przybliżenie drogi 

do Niego.  Zróbcie prawdziwy rachunek sumienia. 

Nie czekajcie.  Bądźcie z Nim.  GK  

 



Chicago, październik 2000 r. 

 W poprzednim wydaniu przedstawiłam przekaz duchowy pisany pismem automatycznym.  

Wiele osób posługuje się tym sposobem pozyskania informacji.  W telewizyjnym programie 

Dicovery, szczególnie w okresie święta Halloween, wielokrotnie oglądałam z rodziną osoby, które 

nawiązywały kontakt z jakimiś istotami duchowymi.  Wpadały one w trans i zapisywały 

informacje na papierze.  Ponieważ przekaz dokonywał się dość szybko, często część tego zapisu 

była nieczytelna.  A osoba pisząca nic nie pamiętała, więc nie mogła tej treści odtworzyć.  

Niektóre zapisy to szereg bezsensownych słów lub bezładnych liter, z których dłuższą pracą 

należy odszukać odpowiednie słowa i połączyć je w całość.   

Niektórzy potrafią uzyskać logiczne odpowiedzi, a niektórzy pozyskują te informacje poprzez 

jasnosłyszenie i pisać nie muszą.   

Ja pozyskiwałam różne wiadomości poprzez częściowe jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jako 

przekaz mentalny i za pomocą wahadła, które kreśliło logiczne litery.  

 Z tego ostatniego wycofałam się dość szybko po okropnej historii, jaką przeżyła moja znajoma 

bioterapeutka, która też poprzez wahadełko otrzymywała odpowiedzi na każde postawione 

pytanie.  Istota duchowa, z którą się połączyła pochodziła z „czarnego” świata.  Oczywiście 

dowiedziała się o tym za późno.  Początki były niewinne i zachęcające.  Nigdy by nie 

przypuszczała, że to nie był dobry duch.   

Tyle książek jest publikowanych, w których zachęca się czytelnika do posługiwania się 

wahadłęm, aby wytypować numery lotto, odnaleźć zagubione przedmioty, ludzi lub uzyskać 

odpowiedzi na przeróżne pytania. 

Niestety obracamy się też i w kręgu zła.  Ludzie ci i ich świat duchowy zachęcając nas do takich 

działań mają w tym swój cel.  Chcą zawładnąć nami, naszą duszą.  Wybrnąć z tego jest bardzo 

trudno, a często jest za poźno.  „Tamci” to przebiegłe i inteligentne istoty i ciężko jest się potem 

od nich uwolnić.  Napadają na nas w dzień i w nocy.   

Z opowiadań znajomej wiem, że była odzierana z energii, czyli wampirzona.  Ciągle przez 

24 godziny na dobę słyszała ich głosy, obrzydliwe wulgaryzmy i teksty zachęcające ją do 

czynienia zła.  Czuła się tak, jakby nosiła na uszach walkmana.  Na szczęście dowiedziawszy się w 

co się wplątała natychmiast zaprzestała uzdrawiania innych.   

A ilu jest takich bioterapeutów czy hipnotyzerów, którzy mimo wszystko dalej uzdrawiają ludzi.  

Osobiście znam takich kilku.  Niewiele osób ma pojęcie, że należy znać swoje istoty opiekuńcze, 

wiedzieć na jakim się jest poziomie, stosować odpowiednie zabezpieczenia, pozbyć się swoich 

negatywnych emocji i zawsze być ostrożnym.  Wiadomości na ten temat w różnych książkach, czy 

na kursach są dosyć oględne. 

Moja wiedza mimo, że należę do oczytanych osób, jak się z upływem lat okazało, też była 

niewystarczająca.  Nawet, jak niektórzy autorzy dobrze wiedzą, co należy robić, z reguły 

zachowują te informacje dla siebie.   

Wahadło ma służyć jako pomoc w uzdrawianiu.  Jeśli chcemy je wykorzystać do innych celów, to 

lepiej je zostawić, niż mieć potem kłopoty. 

 Z reguły w okresie przedświątecznym (chodzi o Wielkanoc i Boże Narodzenie) następuje u 

mnie nasilenie kontaktów różnych istot duchowych.  Ponieważ jest tych informacji za dużo, 

dokonuję dość ostrej selekcji z kim powinnam się kontaktować.  

Przez 2 tygodnie w okresie tegorocznej Wielkiejnocy nie dawała mi spokoju dusza Mikołaja 

Kopernika.  Usiłował mi coś przekazać.  Początkowo to zignorowałam, no bo co ma do mnie 

Kopernik.  To przecież wybitna postać, a ja jestem przy nim taka malutka.  A może to i nie On?  

Chociaż z drugiej strony astronomia zawsze mnie pasjonowała.  Nawet mogę się pochwalić, że 

kiedy byłam uczennicą w liceum ogólnokształcącym, jako jedna z dwojga uczniów na całą blisko 

40 osobową klasę, na świadectwie miałam 5 z astronomii (w skali od 2-5).  A przedmiot ten, jak i 

fizykę wykładał zapalony i wymagający fizyk jądrowy i pracownik Polskiej Akademii Nauk. 

Kiedy jednak próba kontaktu Kopernika ze mną zaczęła energetycznie przebijać inne istoty 

zwróciłam na niego uwagę,  Ostrzegał mnie przed jakimś zagrożeniem, ale ja w żaden sposób nie 

mogłam odebrać o co mu chodzi.  Wyczuwałam napięcie treści tej myśli, ale nie mogłam jej 



zrozumieć.  Wreszcie usłyszałam „zagrożenie z kosmosu i zapytaj się mnie”.  No to pytałam, ale 

znów nie mogłam zrozumieć.  Wreszcie olśnienie.  Niech mi napisze-pomyślałam.  Czytałam 

kiedyś, jak to inne znane mi osoby zabierały się do tego.  Robiąc odpowiednie zabezpieczenia 

siadłam nad kartką papieru trzymając w ręku ołówek.  Poprosiłam o kontakt  z duszą Kopernika i 

czekałam.  Owszem dusza dała mi znać o swojej obecności, ale ręka ani mi drgnęła, choć byłam 

bardzo wyluzowana.  Na wysokości trzeciego oka wibracje się nasilały coraz bardziej.  

Poprosiłam, aby to on poprowadził mi rękę.  Po dłuższej chwili ołówek drgnął.  Powoli zaczęły się 

pojawiać znaki graficzne podobne do liter.  Cały czas utrzymując kontakt mentalny zachęcałam 

duszę do kontynuacji pisania.  Jeśli było coś niezrozumiałego, pytałam o wytłumaczenie  Po 

złożeniu podpisu kontakt się urwał.  

 Ten przekaz składający się z dwóch zdań trwał godzinę, a ja padłam wyczerpana energetycznie 

opierając głowę o stół.  Nie nadawałam się do niczego.  Musiałam odpoczywać przez następne pół 

godziny.  Kiedy ponownie wzięłam kartkę w rękę okazało się, że połowa treści była dla mnie 

niezrozumiała, przypominała raczej łacinę.  Chociaż pisząc wtedy i pytając dokładnie wiedziałam, 

jakie ma znaczenie, a teraz za nic nie mogłam sobie tego przypomnieć.  Może trzeba było 

pracować z magnetofonem. 

Jedno zdanie było po polsku i brzmiało...zło pomoże rybom lub woda puści... Ale można je 

tłumaczyć wieloznacznie.  No, bo co może pomóc rybom?  Na pewno woda, a jak o niej mowa, to 

może być powódź.  A jeśli ryby oznaczały znak zodiaku.  Dlaczego jednak odpowiedź podana była 

jako duże zagrożenie z kosmosu?   

Powracając do tego sposobu kontaktu wykorzystałam go jeszcze 2-krotnie.  Po każdym razie 

następowało za duże osłabienie energetyczne i sam zapis pochłanaił za dużo czasu, nie licząc tego, 

który poswięcałam na zabezpieczenie i na późniejsze oczyszczenie.  

Postanowiłam zatem kontaktować się tylko z moimi Istotami Opiekuńczymi lub poprzez nie, a 

także z istotami duchowymi, o których wiem, że są na wysokim poziomie i rzetelność 

pozyskiwanych od nich informacji jest jakościowo wysoka.  Przekaz taki okazał się łatwiejszy, 

krótszy i przyjemniejszy.  Nie byłabym jednak soba, gdybym całkowicie zawierzyła w to,co się we 

mnie otworzyło.  Z wykształcenia jestem nauczycielką, a to przytrzymuje mnie na ziemi.  Wartość 

przekazów sprawdzam najpierw odnośnie własnych spraw i rodziny, a później znajomych.  

Chciałam jednak wiedzieć, jak działają zabezpieczenia, co dzieje się w trakcie przekazu, jaką 

drogą docierają do mnie te informacje i czy może się zdarzyć, że są one trnsformowane przez mój 

umysł.  Tym bardziej, że piszę automatycznie z podaną mi mentalnie treścią.   

Będąc w sierpniu w Polsce poprosiłam o uczestnictwo  i ocenę mojego pisma 

automatycznego, jak i zabiegu biopunktury (bezkrwawe operacje0 znanego w Europie, a 

mieszkającego w Polsce wizjonera i chiromantę Wlodzimierza Sanżerewskiego.  Upewniło mnie 

to o wiarygodności, a wskazówki wniosły bardzo dużo wartości w moją działalność uzdrawiającą. 

Posługuję się pismem automatycznym inspirowanym, tzn. Uzyskuje odpowiedź na 

konkretne postawione pytanie w momencie, kiedy chcę je przedstawić.  Treść zadawanych pytań 

może być dowolna i dotyczyć spraw osobistych, biznesowych, zawodowych, duchowych itd.  

Najczęściej stawiane pytania dotyczą chorób, udrawiania, potrzeb duchowych, wyboru partnera, 

zawodu, miejsca bezpiecznego zamieszkania itp.  Ci, kt orzy chcą uzyskać odpowiedzi na 

nurtujące ich pytania zachęcam do kontaktu telefonicznego.  GK 

 

Chicago, listopad 2000 r. 

W październiku przebywał gościnnie,  u mnie w Chicago znany w Europie chiromanta  

i jasnowidz   Włodzimierz Sanżerewski. 

Nasze pierwsze przypadkowe spotkanie miało miejsce w 1992 roku w Warszawie w nowo 

otwartym Ośrodku Medycyny Naturalnej Natura Vera na Ochocie. Była to grzecznościowa 

wymiana uśmiechów.  Pracowałam wtedy jako nauczycielka w pobliskiej prywatnej szkole i 

wpadałam do ośrodka po nowe numery miesięcznika „Nieznanego Świata”.  Rzucałam okiem na 



tablicę, gdzie obok znanych mi już nazwisk bioenergoterapeutów, astrologa widniało nazwisko 

zupełnie mi nieznanego Włodzimierza  Sanżerewskiego – chiromancja. 

Pewnego dnia poszłam tam w określonym celu.  Potrzebowałam porady, jak wyjść z pewnego 

bardzo poważnego problemu, którego rozwiązania nie mogłam przewidzieć.  Stanęłam przed 

tablicą. Co wybrać… astrologię czy chiromancję?  Problem miałam poważny.  Czy poprzez odczyt 

z rąk można poznać jego rezultat?  Stałam tak dłuższą chwilę i logicznie rozumując 

wybrałam….astrologię komputerową.  Nafaszerowana poradami, z wydrukiem komputerowym 

w ręku autorstwa i dziś mocno przereklamowanego człowieka, oczekiwałam rezultatów.  Niestety 

przepowiednie i porady okazały się być totalnie odwrócone.  Bardzo mocno zaważyło to wtedy w 

moim prywatnym życiu, a problem pogłębił się jeszcze bardziej. 

Toteż, gdy męża siostra wpadła do nas parę miesięcy później oznajmiając, że ma kogoś naprawdę 

świetnego, kto fantastycznie przepowiada i czyta z ręki, zdecydowałam się na wizytę u niego.  

Tym bardziej, że ona ugruntowana w życiu w materii, nigdy nie dopuszczała do siebie nawet myśli 

do kontaktów z taką osobą.  

Z adresem w ręku, zadzwoniłam do drzwi i wiecie kogo zobaczyłam ?…Wołodię Sanżerewskiego. 

To tam usłyszałam m.in.”rzuć szkołę i zacznij wreszcie uzdrawiać ludzi” (chodziło o rozszerzenie 

kręgu poza moją rodzinę i znajomych.  I tak go wtedy nie posłuchałam, bo lubiłam pracę w 

szkole).  Ale od tamtej pory stał się niejako moim osobistym jasnowidzem.  To Włodzimierz 

przepowiedział całej naszej rodzinie wylot do USA, chociaż w naszych 

planach wcale się tam nie wybieraliśmy. 

 Jego przepowiednie oceniane są bardzo wysoko i wiele wybitnych osobistości ze świata 

polityków artystów, biznesmenów ubiega się o spotkanie z nim.  Na Ukrainie, w kraju z którego 

pochodzi, czytał z rąk Gorbaczowa, Saharowa, ale nie zgodził się być osobistym jasnowidzem 

Jelcyna.  Jest zapraszany do wielu krajów Europy Zachodniej.  Z wykształcenia jest inżynierem 

elektronikiem, 

ale od dzieciństwa wychowywał się w energiach okultyzmu.  Jego babcia i ojciec potrafili czytać z 

dłoni, matka była lekarzem.  Jego rodzina wywodzi się z rodu wielkiego maga swoich czasów 

hrabiego Saint Germain. 

W Polsce wydał 2 książki „Chiromancja.  Linie na twoich dłoniach” i „Poradnik chiromancji”.  

 

Korzystając z okazji poprosiłam go o wywiad dla „Nadrzeczywistości”. 

 

G.  Wołodia,wychowywałeś się w rodzinie, o której wspomniałam, gdzie 2 kobiety miały 

odmienne podejście do  leczenia.  Kto miał na Ciebie większy wpływ babcia czy matka ? 

W. Na pewno babcia , przecież rodzice, jak zawsze nie mają czasu dla dzieci.  Ja najwięcej czasu 

spędziłem z babcią.  Widziałem,jak babcia przyjmowała ludzi i ich uzdrawiała.  Ona była bardzo 

ciepła, miała zawsze uśmiechnięte oczy.  Wszyscy ją lubili.  Robiła na mnie duże wrażenie, bo 

widziałem ludzi, jak jej dziękowali, ich oczy wyrażające te podziękowania.  Była bardzo 

szanowana.  Przecież to były czasy, kiedy nie wolno było zajmować się uzdrawianiem. 

 Po domach chodziła milicja, działała KGB.  Ona zawsze była chroniona przez tych ludzi.  Oni też 

się bali, ale opiekowali się nią. 

G. Czy babcia wymuszała na Tobie tę obecność ? 

W.  Nie, tam nie było żadnego przymusu.  Ona dawała mi wolność.  Mówiła: usiądź sobie, 

popatrz.  Pytała: jakie masz zdanie?  Ona nigdy niczego nie narzucała.  Ja miałem zawsze uczucie, 

jakbym sam musiał zacząć o tym myśleć, wyczuwać.  Ona chciała ode mnie usłyszeć to,co 

autentycznie działo się z danym człowiekiem.  Bardzo szanowała moją indywidualność. 

G.  Czy naturalne postrzeganie tej nadrzeczywistości przeszkadzało Ci czy pomagało ? Bo  

pamiętam, jak ja, jako jasnowidzące dziecko miałam problemy ze zrozumieniem mnie przez 

dorosłych. 

W.  Ja miałem zawsze swoje wyczucie Boga.  Wiedziałem, że On istnieje, czułem to ciepło, które 

odchodzi od Niego.    Nie zawsze rozumiałem, jak chodziłem do cerkwii, dlaczego tam jest tyle 

uczucia lęku a nie świętości.  Ja od małego zrozumiałem, że prawdziwy Bóg jest wielkim ciepłem, 



wielkim światłem.  A w cerkwii był Bóg, do którego przychodzili ludzie, a On przypominał 

generała KGB.  Tam był Bóg, którego trzeba sie bać, który karał i sądził.  Bóg, który zakazywał 

mówiąc: tego czy tamtego nie wolno robić. Ja znałem innego Boga.  A był On wielką radością, 

emanował niesamowitym ciepłem i nie można było przy Nim mówić o żadnym kłamstwie, o 

dobrych czy złych uczynkach.  To po prostu nie miało żadnego znaczenia, bo ja w tych energiach 

rozpuszczałem się jak cukier w herbacie. 

Moja mama umiała wiele spraw przewidywać w snach.  Jak uczyła się na lekarza, to zawsze 

wyśniła sobie kartki z pytaniami egzaminacyjnymi z każdego przedmiotu.  Ja nie miałem takich 

wizji, bo nie podchodziłem do nauki tak za poważnie.  Zawsze jakoś się wykręciłem.  Ale 

skończyłem kierunek techniczny kierując się często intuicją i wszystko zaliczałem. 

Tylko raz podczas 5-letniej nauki dostałem dwójkę za ….niegrzeczne zachowanie.  Przyszedłem 

na egzamin z książką, wyciągnąłem ją  i zacząłem z niej ściągać, no i mnie wyrzucili.  A za dwa 

dni sam zdałem to wszystko i było OK. 

G.   Mówiłeś, że znajdowałeś Boga w cerkwii.  Czy myślisz,że teraz są takie takie miejsca, w myśl 

naszej tradycji, jak cerkwia, kościół itp, gdzie tego Boga można odnaleźć ? 

W.   Ja mówiłem o dwóch  Bogach, albo inaczej o dwóch twarzach jednego Boga.  O Bogu, który 

istnieje w kościele,który sądzi, który dla jednego jest dobry, nagradza,daje cukierka, a drugiego 

karze. A mój Bóg jest inny.  On jest zawsze radosny, bardzo pomaga. 

Później znalazłem nauczyciela, który mieszkał gdzieś w Gruzji.  Był członkiem pewnego odłamu 

religijnego Gurdżiwa i zajmował w cerkwii dość wysokie stanowisko.   Przez niego zrozumiałem, 

że Bóg jest rzeczywiście radością.  Widziałem jego oczy, jak on rozmawiał zemną o Bogu.  Było 

w nim tyle radości, tyle wyczuwalnej       miłości.  A jak prowadził mszę w cerkwii zaczynał 

mówić co wolno robić, a czego nie wolno, jakim trzeba być, a jakim niei tyle było w tym lęku i 

zastraszania.  Jak ktoś ci coś narzuca np. nie rób tego czy tamtego, nie oglą-daj telewizji, nie pij 

kawy to nie ma w tym Boga, nie ma Jego słów.  Ja w tej cerkwii nie widziałem Boga, tylko 

generała KGB, który wszystko wie, wszystko notuje.  Czy zrobisz krok w lewo czy w prawo, on to 

wszystko zauważa.  Dlatego moje odkrycia Boga były zupełnie inne. 

G.  Czy wobec tego podchodzisz ze zrozumieniem do ludzi, którzy mówią, że odnajdują tego 

Boga  we własnym domu, w swoim pokoju samemu modląc się do Niego albo i rodzinnie ?  

W.  Tak.  Przecież czy to np. muzułmanin, buddysta czy chrześcijanin, każdy z nich modli się do 

jednego i tego samego Boga.  Tylko każdy z nich robi to inaczej. Po co te spory o to, czyja 

modlitwa do Boga jest lepsza.  Te trwające wojny religijne wyniknęły z tępoty ludzkiego 

myślenia. Tacy ludzie myślą, że robią swojemu Bogu reklamę, a Jemu reklama nie jest potrzebna. 

G.  Czytam czasami o kursach jasnowidzenia, do czego podchodzę z dużą rezerwą.  Czy uważasz, 

że tego można     się  nauczyć, czy tylko podszkolić ? 

W.  W większości takich przypadków widzę, że jest to sposób na robienie dobrej kasy.  Czy 

można nauczyć się być dobrym muzykiem. Na pewno tak, nawet nie mając dobrego słuchu można 

czegoś się nauczyć i nawet grać.  Ale  Mozart będzie zawsze jeden.  On czy Bethoven mają 

muzykę w sobie.  Jeśli nie ma się tego w sobie, to tej muzyki można uczyć się przez całe życie.  

Tak samo z jasnowidzeniem.  Ja mam zawsze respekt przed mistrzem, on nie zawsze jest dostępny 

bo nie daje reklamy.  Reklamują się ci którzy potrzebują oparcia, udowodnienia.   

G.  Prawie w każdej dziedzinie jest ktoś, kto okrzykuje się mistrzem wcale nim nie będąc, jak to 

odróżnić, kto ma ich oceniać ? 

W.  No wiesz, poszukiwanie mistrza powinno się zacząć od poszukiwania własnej drogi.  Dla 

jednego ze wschodnich myślicieli mistrzem był wodospad.  Nie odnalazł on tam w nim żadnej 

osoby, z którą mógłby porozmawiać.  Spadająca woda dała mu odpowiedzi na jego pytanie i on to 

wszystko zapisał.  Moim zdaniem jest to najgłębsze filozoficzne myślenie, bo on w tej spadającej 

wodzie znalazł Boga.  Jeśli chodzi o ludzi, to dla nich mistrzem musi być obowiązkowo człowiek.  

Mistrzem może być nędzarz, który pokornie siedzi w jakimś miejscu i nikt go nie zauważa.  On 

może być mistrzem pokory i mieć w sobie więcej świętości niż ktoś, kto zbiera ludzi w kościele i 

wiele opowiada uważając się za świętego. A ludzie są ślepi.  Nie zauważyli tego, który siedział 

obok nich i poszli za tym, który głosił reklamę.   



G.  Czy mając kontakt z ludźmi, którzy do Ciebie przychodzą, wszystko im mówisz co w nich lub 

dookoła nich widzisz, ich energie,cechy charakteru? 

W.  Czasami tak, czasami nie.  Wszystko zależy od osób.  Jeśli widzę osoby naiwne, proste staram 

się mówić ich językiem.  Ja mam możliwość oceny, nie zawsze portrzebuję potwierdzenia czy 

mam rację czy nie.  Zawsze zostaję przy swoim zdaniu.  Część ludzi reaguje gwałtownie mówiąc, 

że to jest bzdura, że to nie jest prawdą a część zastanowi się i znajdzie w sobie jakąś ocenę. 

G.   A jak reagujesz gdy ludzie negują twoją odpowiedź porównując ją z innymi jasnowidzami u 

których już kiedyś byli.  Mówią, że za mało powiedziałeś albo czegoś nie dopowiedziałeś? 

W.  Czasami się mylę ale w większości wiem, że mam rację.  Przyszła do mnie pewna kobieta, 

która oznajmiła, że jakiś pan Z. powiedział, że córka zajdzie w ciążę. „ A ja panu dałam fotografię 

córki-mówiła- i pan mi tego nie powiedział.  Co z pana za jasnowidz”.  Za dwa dni, w piątek 

przychodzi inna kobieta i mówi mi, że ten sam pan Z. powiedział, że jej zaginione dziecko nie 

żyje.  Wskazał konkretne miejsce pod dębem.  Przyjechały tam dwa plutony policji.  Przez trzy dni 

przekopali całą ziemię w tej okolicy i nie znaleźli żadnych zwłok.  Ja mówię o tym samym 

człowieku,co mógł powiedzieć o ciąży kobiety, a w tak poważnym przypadku jak zaginięcie osoby 

dokonał takiej pomyłki  A był o swej racji  tak przekonany.  Tu nie ma żadnych kryteriów i mogą 

wyjść takie bzdury. 

G.  Czy Ty od razu zakładasz, że istnieje „niepewność” i w pewnych sprawach czegoś nie 

dopowiadasz ? 

W.  Przecież ja sam nie wiem do końca jak jest i jeśli wątpię, to nie mówię.  Bo większość jest 

przekonana ,że ma rację.  Ja mam swój odbiór, ja myślę na ile ja mam rację i tak jakby próbuję to 

ocenić. 

G.  Ja uważam, że masz rację w bardzo wysokim procencie, ponad 90. Ty mówisz, że w 75%. 

W.  Na 100% to wie Pan Bóg.  Jeśli kogoś spotykam, kto wie na 100% to tak, jakbym spotkał 

samego Boga.  Ale ja w nim tego Boga nie odbieram.  To tak jak Nostradamus jeden z 

najwybitniejszych jasnowidzów, który największe wizje miał pod wpływem brania narkotyków.  A 

nie mógł jednak uratować swojej żony i dzieci od dżumy.  Podobnie jak z przekonaniem, że Yogin 

nie może umrzeć na raka, a umiera.  Ludzie szerzący naukę Yogi uważają, że jest to jedyny sposób 

prawidłowego myślenia i istnienia, a koniec tej drogi okazuje się czasem krzyżem.  Kilku 

znakomitych Yogów zmarło właśnie na raka.  Czyli nie jest to wiele warte.     

G.  To w jaki sposób sprawdzić wiarygodność jakiegoś jasnowidza, na bazie czego ?  Czy, że jego 

wizje są dobrze ulokowane w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym.  Jak ty oceniasz takiego 

człowieka ze swojego punktu widzenia ?  

W.  Ja nie spotkałem żadnego prawdziwego jasnowidza.  Ja spotykałem różnych ludzi, ale nikt z 

nich nie był prawdziwym jasnowidzem.  Nie mam doświadczenia w tym temacie.  To ty 

spotykałaś jasnowidzów i określałaś ich wiarygodność.  Ja w życiu naprawdę nie spotkałem żadnej 

osoby, która przepowiedziała mi tak jak się rzeczywiście stało. 

G.  A czy ty nie uważasz się, że ustawiasz siebie na pozycji nieomylnego? 

W.  Broń Boże, ja zawsze waham się.  Dla mnie określenie jasnowidz, to pojęcie bardzo 

wysokiego poziomu. Taki jasnowidz powinien znać moje myśli, dolegliwości.  Przyjście do osoby, 

która określa się jasnowidzem,  jest to przyjście do osoby z innego wymiaru.  Na przykład jeden z 

moich nauczycieli powiedział mi kiedyś, że ja będę przez całe swoje życie bardzo samotny.  To 

sprawdza się, ale bardzo dużo jest w tym udowadniania wiary.  Czy dana osoba jest jasnowidzem 

może okazać się dopiero przy końcu życia.  To, że Nostradamus jest dobrym jasnowidzem okazało 

się po jego śmierci.  200, 300 lat temu.  Niewielu było to wstanie wcześniej ocenić.  Dla mnie 

ważna jest praca takiego człowieka, metody jakimi się posługuje, sposób oczyszczania.  Ktoś mi 

pokazał kiedyś faceta, który miał na ręku zegarek i powiedział, że jest to Mistrz pewnej techniki a 

ja powiedziałem, że nie, bo jeśli facet nosi na ręku zegarek nie może być mistrzem ani Yogi ani 

jasnowidzenia.  Człowiek, który jest uzależniony od czasu nie jest mistrzem. 

G.  To ja mam szansę. 

W. Poziom odpowiedniego mistrzostwa określają pewne kanony.  Wiesz, Ty mówisz „ten mówi 

tak, a ten mówi tak, gubi się”.  Nieprawda, sens rzeczy istnieje jeden.  Jak widzę słońce, ono jest 



słońcem, jak widzę Boga, nazywam Bogiem, a ktoś nazywa to inaczej, rozumiesz ?  Gubimy się w 

słowach, ale sens jest ten sam. Dlatego jasnowidzom nie wolno się zagubić. 

G.  Czyli ty powinieneś być zadowolony, bo zostałeś za życia doceniony, ponieważ ludzie 

twierdzą, że twoje wizje są bardzo, bardzo sprawdzalne.   

W Ja jestem w sobie bardzo niezdecydowany, ja nie lubię swojej pracy.  Moim marzeniem jest to 

rzucić, ale niestety muszę z czegoś żyć.  Ale na pewno coś w tym jest.  Staram się podejść do tego 

bardzo uczciwie.  Mam również te dążenia do perfekcji, ale to się odbija na moim zdrowiu.  

Największy problem, choć wiem, jak to robić, mam z oczyszczaniem, na przykład gdy przyjmę z 

10 osób.  Dlatego dziwię się, jak bioterapeuta może przyjąć ze 20 czy 30 osób dziennie. Czasami 

przyjdzie do mnie jedna pacjentka, a ja jestem wykończony.  Ona mówi, że jest zadowolona, ale to 

nie oto chodzi.  Przyjmowanie po 20 osób uważam za biznes, a nie uzdrawia- 

nie.  To samo z jasnowidzeniem.  Mówię wtedy, kiedy mam wizję, a nie za wszelką cenę, za pieniądze. 

G.  Czy zdarzyło Ci się, że ktoś do ciebie przyszedł po poradę z jakimś problemem i nie 

otrzymałeś żadnego obrazu i niczego nie mogłeś przekazać? 

W. Tak, to było w październiku ubiegłego roku, kiedy przyszedł do mnie pewien mężczyzna i od 

razu, od progu mówi do mnie tak: „ Wie pan, niech mi pan tu nic nie opowiada.  Ja do końca roku 

potrzebuję 10 tysięcy złotych a nie mam pracy.  To niech mi pan poradzi a to swoje opowiadanie 

to niech pan zostawi”.  Ja się w głos roześmiałem i powiedziałem mu, że jakbym wiedział skąd je 

wziąść to za dwa miesiące bym już tu nie siedział. 

G.  Mówisz, że przyszłość jest tajemnicą, której można dotknąć, ale nigdy nie odsłonić w całości, 

że prawie całe nasze życie to karma, a tylko niewielki procent jest w tym naszej woli.  A przecież 

ludzką rzeczą jest o czymś marzyć, coś sobie planować, do czegoś zmierzać.  Chyba można coś 

zrobić, aby te marzenia czy plany się spełniły ? 

W.  Tak, człowiek powinien żyć iluzją.  Bo jak człowiek nie żyje iluzją, to przechodzi do 

rzeczywistości.  A jak przechodzi do rzeczywistości, to on zaczyna rozumieć, że wszystko w tym 

świecie jest kłamstwem. Że wszys- tkie rzeczy, relacje pomiędzy kobietą i mężczyzną są 

przefarbowane kłamstwem.  Wszystkie systemy wartości są kłamstwem. I wtedy doznaje szoku, 

widzi, że żyje w piekle.  Większość ludzi żyje w piekle, bo oni stwarzają iluzję i nadzieję.  Oni 

myślą, że będzie lepiej, że to co złe to minie.  Wybuduję nowy dom a w przyszłości osiągnę jakieś 

doświadczenia duchowe.  Stwarza sobie nadzieję, a nią jest wybudowana droga do piekła.  Dlatego 

człowiek żyje w kłamstwie i umiera w kłamstwie.  Potrzebuje on iluzji i niech ją sobie stwarza.  Ja 

nie mówię ludziom, żeby tego nie robili, bo zobaczyliby to, co jest naprawdę, a to jest bardzo 

okrutne.   

G.  Czy wobec tego sądzisz, że wszystko jest kierowane od „góry” ? 

W.  Ty mówisz wszystko jest kierowane od „góry”.  Nie ma „góry”.  Ja leciałem samolotem i tam 

w górze nic nie było i nikogo nie widziałem. 

G.  To wobec tego, skoro mówisz iż jest to karma, to kto nami kieruje? 

W.  Istnienie na Ziemi jest to taka reakcja chemiczna.  Jesteśmy stworzeni z mikroelementów, 

które istnieją w swoim polu, żyją w swoich odpowiednich warunkach i według odpowiednich 

praw.  Jeżeli myślisz, że człowiek jest superwolnością i jest wstanie wszystko sobie zaplanować, to 

mnie wydaje się, iż jest to poziom  prymityw- nego osiągania.  Człowiek może sobie zaplanować, 

że zbuduje dom, zarobi ileś tam pieniędzy, kupi samochód ale to jest poziom prymitywnego 

planowania, bo w tym jest poziom materialny. 

G. Ale większość ludzi tak żyje. Planuje jak kupić dom, zdobyć dobrą pracę, wyjechać i coś 

zwiedzić. 

W.  Oni stwarzają sobie iluzję tak jak tysiące innych ludzi.  Patrzą, jak żyją ich rodzice, ich sąsiad 

i nikogo nie obchodzi, czy to jest prawidłowe, czy nie.  Czasami rodzi się człowiek, który zaczyna 

widzieć ten koszmar.  Zaczyna o tym opowiadać. Ale znajdą się tacy, którzy go ukrzyżują, zabiją a 

dopiero później zaczną wierzyć w to co opowiadał.  Mówię tu oczywiście o Chrystusie.  My 

wszyscy, żyjemy nieświadomie, bo wychodzimy z głównej zasady podstawowej psychologii, iż 

1/10 naszej świadomości to Świadomość, a 9/10 to Podświadomość.  Te wszystkie nasze dążenia, 

wychowanie itd. to jest ta część 1/10. 



G.  Opowiadałeś mi, że miałeś i masz kontakty z Jezusem.  Jakie to są energie?  Podczas jednego z 

zabiegów, który obserwowałeś, było krótkotrwałe objawienie Jezusa.  Dla mnie szczerze mówiąc, 

po raz pierwszy było to zetknięcie się z tak delikatnymi energiami.  Chociaż podczas 

ubiegłorocznego zabiegu z udziałem innej jasnowidzki  miało miejsce objawienie Maryji.  W jaki 

sposób Ty to odbierasz, czy są to tylko energie czy upostaciowienie. 

W.   Nie ma na to słów.  Osiągam wtedy tak ogromną radość, że wszystko inne staje się takie 

malutkie.  Odbierasz coś wielkiego, ciepłego.  Tam naprawdę nie ma miejsca na kłamstwa. 

 A problem Chrystusa polegał na tym, że chociaż on sam był Żydem,to Żydzi mu nie zaufali.  A      

problem    chrześcijaństwa jest to problem zaufania i on stale się w tej religii powtarza.  Czy on jest  

mesjaszem czy nie.  Oni Go zabili i dopiero wtedy w Niego uwierzyli.  Dla mnie ten kontakt z 

Jezusem nie budził żadnych wątpliwości.   Jak widzę i czuję boskość, to nawet nic nie jestem 

wstanie powiedzieć, a ludzie będą rozważać porównywać, wracać do książek.  Przecież jak widzisz 

Boga, to każda wiedza jest bzdurą.  W tym kontakcie od razu osiągasz coś wielkiego i niesamowite- 

go.  Czas zatrzymuje się w miejscu.  Nie ma przeszłości i przyszłości, nie ma ciebie, jesteś 

rozpuszczona, nic nie potrzebujesz.  Jest to totalne rozpuszczenie się świadomości.  Nic nie ma 

znaczenia.  Twoje myślenie, zajęcia są takie małe i wydają się bzdurne. 

G.  Niektórym ludziom, istoty z Rodziny Królewskiej, jak ja nazywam Boga, Maryję, Jezusa i 

Jego rodzeństwo pokazują się jako upostaciowione.  Miałam kiedyś rozmowę telefoniczną z 

pewnym księdzem, który mi w nieprzyjemny sposób udowadniał, że ja jestem nikim, ponieważ on 

Jezusa potrafi przywołać przy goleniu pstryknięciem palca , a  mnie się na jawie nie upostaciowił.  

Jak się do tego odnosić? Jak się odnosić do objawienia Matki Boskiej w Fatimie?  Czy właściwym 

jest to, że widzi się obrazy, czy czuje energię. 

W.  Z reguły jest to wyczucie energii, nie zawsze jest to widzenie.  Mnie jest ciężko powiedzieć o 

Fatimie, bo ja tam nie byłem. Ja mogę sądzić o tych rzeczach, które widziałem.  Ale na pewno 

objawienie Boga istnieje jako energie.  Jest to odczucie, które przychodzi nie wiadomo kiedy i 

skąd.  Jeśli chodzi o tego księdza, to jest to dla mnie duchowe KGB.  Jak on ma Jezusa na 

pstryknięcie, to on chyba widzi jakiegoś porucznika. 

G.  Dużo się mówi o kontaktach z innymi cywilizacjami, o ostrzeżeniach przez te istoty i 

porwaniach.  CzyTy Wołodia miałeś kiedyś takie spotkania,  czy przenosiłeś się w inne 

cywilizacje?   

W.  Miałem wizję, miałem iluzje, ale nie jestem przekonany czy to było rzeczywistością.  Nie 

jestem wstanie odpowiedzieć na to pytanie. 

G.  A czy nawet na Ziemi nie potrafisz energetycznie odczuć   istot pochodzących  z innego świata? 

W.  Jestem przekonany, że my nie umiemy się z nimi porozumieć, bo nie mamy wspónego języka. 

Istoty kosmiczne to są wszystko pojęcia z równoległej przestrzeni i prawdopodobnie gdybyśmy 

widzieli ich energie mogli- byśmy te istoty określić.  Kiedyś Einstein próbował mówić o Bogu, 

wziął kartkę papieru i dotykając do niej ołówkiem powiedział „ teraz w tym wymiarze płaskim 

powiedzcie, czym jest objętość ?”   Dla nas ołówek będzie kółkiem o większej lub mniejszej 

średnicy.  I tak my próbujemy określać Boga.  A on jest w tysiącach wymiarów.  I tak samo jest z 

tymi istotami kosmicznymi. 

Powracając do twoich spotkań z klientami, z jaką częstotliwością powinny się one odbywać ? 

W.  Czasami taka konsultacja wystarcza raz na całe życie.  Z reguły doradzam kontakt raz na rok.  

Dla mnie jest to też sprawdzenie samego siebie.  Można czegoś nie zauważyć, nie zobaczyć, 

przecież każdy jest czasami zajęty niektórymi swoimi myślami.  Mirek Hermaszewski opowiadał 

mi, jak miał kiedyś operację na brzuchu i za-    pomnieli usunąć materiał o rozmiarach metr na 

metr.  Pierwszemu polskiemu kosmonaucie zaszyli go w brzuchu, wyobrażasz to sobie !  Ja jestem 

człowiekiem, ja również mogę się pomylić.  Nie ma reguły.   

G.   W USA jesteś pierwszy raz.  Jak oceniasz energie Chicago, jaki wpływ mają one na ludzi ? 

W.  Dla mnie pierwszy szokujacy obraz to to,że na ulicach nie widziałem siedzących ludzi tylko 

samochody.  Na pewno energia Ameryki jest fatalna. Ja nie chcę mówić, że to piekło, ale coś w 

tym jest. Na pewno tu można zarabiać dobre pieniądze, dobrze ulokować swoje możliwości, 

odnależć coś swojego jako wynalezek, bo to pój-dzie, ale jest to kraj dla młodych ludzi.  To nie 



jest kraj dla ludzi, którzy próbują się zastanawiać, myśleć, którzy chcą dążyć do prawdziwego 

Boga, którzy poszukują duchowości. Moim zdaniem jest to kraj totalnie pozbawiony duchowości  

G.  W Londynie prowadziłeś Szkołę Tai-chi.  Jesteś autorem ruchu „Wir”.  Skąd u Ciebie wziął się 

ten pomysł ?  I dlaczego pokaz tego ruchu zorganizowałeś nad wodą ?  Czy uważasz, że przeciętny 

zagoniony, zapracowany człowiek znajdzie w tym ruchu spokój, wyciszenie ? 

W.  Ruch „wir”  jest także ruchem psychologicznym.  To nie jest tylko ruch zewnętrzny.  Tu 

bardzo ważna jest też wewnętrzna kultura.  W drugiej części wirujących ruchów my zadajemy 

sobie pytania ile mamy lat i zaczynamy zastanawiać się, jaki sens ma nasze życie, myślimy „po co 

to wszystko?”  Przecież my stale powtarzamy te same błędy, które robiliśmy 10 lat temu, 20.  My 

stale wypełniamy bezsensowność istnienia.  Akurat w ruchach „wir” bardzo ważna jest 

psychologiczna praca.  Jest to taki poziom medytacji.  Myślenie, twoja fantazja, twoje plany, twoje 

nadzieje nie idą po prostej linii. Ty jesteś tu, a one są tam w przyszości i osiągniesz to, co 

narysowane w twoim obrazie.  To tak jakbyś szła daleko, zobaczyła góry, planujesz „zbuduję dom, 

fabrykę.”  Przechodzisz tę drogę, przychodzisz w te góry i okazuje się, że tam nic nie można 

zbudować.  Dlatego to jest zatrzymanie tego ruchu wprost, skierowanie go na siebie i zatrzymanie 

w rzeczywistości.  A woda pomaga wytłumaczyć, czym jest energia.  Woda jest 

odzwierciedleniem naszege myślenia.  My widzimy delikatność wiatru, delikatność fal wody.  My 

próbujemy coś sobie narzucić, coś ustawić, ale nasze myślenie jest jak woda, rzucasz kamień i on 

spada na dno, rzucasz liść i on płynie na powierzchni.  To jest model naszego myślenia. Ludziom, 

którzy zajmują się medytacją radziłbym oglądać przestrzeń biegnącej wody.  Ja teraz rozumiem, 

dlaczego tamten myśliciel rozmawiał z wodo- spadem.  Biegnąca woda pozwala znaleźć 

odpowiedź na wiele pytań.  Jak zacznie się odpowiadać na pytania ludzi, to zacznie się popełniać 

błędy, wchodzi się w labirynt.  A w kontakcie z wodą wchodzisz w odpowiedni stan i możesz 

uzyskać bardzo głęboką odpowiedź. 

G. Czy tylko w tym odnajdujesz równowagę, czy masz jeszcze inny sposób na wyciszenie się, 

oczyszczenie?  Wiem, że lubisz poezję. 

W. Tak, bardzo lubię poezję japońską, bo jest ona jak modlitwa.  Bardzo lubię muzykę klasyczną, 

dobrą sztukę, choć nie zawsze pamiętam nazwiska autorów.  Ale jak nie masz w życiu 

duchowości, to zaczynasz żyć w płaskim świecie,w którym liczy się tylko przeszłość, przyszłość, 

obecne czynności i od razu skuwasz się w kajdanki, od razu umierasz. 

G.  Mówiłeś, że nie lubisz obecnie wykonywanego zawodu jako wizjonera.  Przerzucasz się 

niejako, bo już zacząłeś pisać, na scenariusze. Skąd się wziął ten pomysł i co chcesz w nich 

przekazać? 

W.  Ja od małego dziecka mam swoje wizje, swoje obrazy, nie tylko poprzez chiromancję i odbiór 

ludzkich energii.  W scenariuszach przekazuję pewien system wartości.  Piszę tam o tych samych 

problemach, o problemie istnienia człowieka.  Tylko trzeba to zrozumieć.  To tak samo,jak 

przychodzi się do człowieka, który zajmuje się jasnowidzeniem i jeśli mówicie w różnych 

językach, nie jesteście w stanie się zrozumieć.  On mówi jedno a ty mówisz drugie.  Dlatego, aby 

zrozumieć jasnowidza, trzeba być na tym samym poziomie albo przynajmniej być 

przygotowanym.  Najlepiej być pustym, a nie wypełnionym swoimi narzuconym problemami. 

G.  Często w naszych rozmowach wspominasz o tej pustce, że jest to wyjście do głębszego 

uduchowienia i pozna- nia.  Jak Ty byś ją bliżej określił ? 

W.  „Pustka” jest to stan świadomości dziecka, które widzi życie takim, jakim ono jest, a nie 

przerobionym przez spojrzenie dorosłej osoby, chorej przez warunki,ustrój itd. Dzieci rodzą się 

świętymi.  One posiadają tę wiedzę, którą rodzice zabijają.  Mówiąc o tej pustce ja mam na myśli 

cofanie się do tej świadomości dziecka. 

G.  No tak,przepraszam, że Ci przerwę, ale świadomość dziecka jest bardzo prostą drogą życia, bo 

za nie ktoś odpowiada, ktoś myśli, zapewnia byt, opiekę.  Natomiast przeciętny człowiek jest 

zaganiany, zapracowany, ma tysiące myśli, wiele spraw na głowie i w jaki sposób on ma tę pustkę 

odnaleźć? 

W.  No przecież Ty mówisz o ludziach, którzy istnieją w tym świecie.  Drzewa, kwiaty niczego nie 

planują, nie skończyły studiów, a wiedzą kiedy kwitnąć, kiedy zrzucać liście, one żyją.  Na tym 



polega istnienie prawdziwej natury w porównaniu  z nami.  Natura naprawdę żyje, a my stale 

stwarzamy plany, dążymy do urojonej rzeczywistości.  Trzeba istnieć takim jakim jesteś, a nie stale 

planować. 

G.  Ale to istnienie zaczyna się wtedy ograniczać do kompletnej prostoty, a ludzie raczej dążą do 

tego, aby coś posiadać… 

W.  Oni dążą do dóbr materialnych, a i tak ich nie osiągają, umierają.  Znam osobę, która całe życie 

marzyła o tym domku, o dobrym samochodzie, który i tak się w wypadku rozwalił.  Tak , to jest ich 

świat i ich problemy, które mnie nie obchodzą.  To Ty określasz to jako prostotę, bo w świecie 

materialnym rzeczywicie to jest bardzo mało.  Ale istnieją takie pojęcia jak wartość duchowa.  

Życie przechodzi.  Jak masz tyle lat, to powinnaś się zastanowić po co żyłaś i najważniejsze ,co 

osiągnęłaś.  W ruchu „wir” zadajemy takie pytania i odnajdujemy odpowiedzi. 

G.  Wołodia, słyniesz z trafnych przepowiedni.  Czy możesz określić, jakie będą losy Polski, co się 

w niej rozegra w najbliszych 2-3 latach ?  

W.  Ja jednak Polskę widzę wysoko,  jako ocalałą z tego całego wariactwa. Nie będzie tam tyle 

zła.  Świat wali się, ale wali się w naszej świadomości.  Mówili o końcu świata na przełomie 1999 

i 2000 roku, tyle było wizji, tylu ludzi popełniło samobójstwa. Rzeczywiście „ koniec świata” 

istnieje, ale w naszej świadomości, w sposobie naszego myślenia, a nie wizji, że wpadniemy do 

piekła.  Człowiek wszystko stwarza według swojego rozumienia, piekło też.  Prawdziwe piekło to 

kontrast między dobrem, w którym się było a bagnem, w które się wpada.  A jeżeli na stałe tkwi 

się w złym, to nie jest to piekłem, to jest przyzwyczajenie. 

Jeśli chodzi o wizję świata, to nie zginie on w najbliższym czasie. Będzie jeszcze istniał do 2 

tysięcy lat.  Na pewno będą kataklizmy. Napięcia polityczne w Rosji, na Bliskim Wschodzie, w 

Jugosławii i krajach Oceanii podgrzewają się i trwają.  Według mnie świat powinien mieć dwa 

bieguny.   Polityka  Ameryki wszystko ściągnęła na siebie, a powinno być stworzone jakieś 

przeciwieństwo.  Ktoś mi powiedział, że Chicago w najbliższym czasie będzie zalane.  Ale ja na 

najbliższe 2-3 latach na pewno nie widzę zagrożeń, a co potem ?  Trzeba sprawdzić, trudno 

powiedzieć jak to będzie.  To, że wszystko będzie zalane to lekka przesada.  Aż takiej tragedii nie 

odbieram.  

G.  Jest to jak Ci mówiłam wywiad dla mies. „NADRZECZYWISTOSC”. Miałeś już ten 

miesięcznik w rękach, rozmawiałeś telefonicznie z Naczelnym Redaktorem Jackiem Puchalskim.  

Powiedz mi, jak po tym krótkim kontakcie oceniasz ten miesięcznik i jakie będą jego losy ?  

W.  Ciekawe było to wydanie, czytałem je z wielkim zainteresowaniem…. 

G …nawet się zakochałeś… 

W. Tak, w jednej pani, która nazywa się Magdalena Król, malarka.  Bardzo spodobała mi się jej 

twarz, jej energie.  Mnie wydaje się, że jest dobre pismo.  Człowiek, który tworzy to pismo jest 

entuzjastą, trochę jest w nim dziecinności.  Ale to mi się podoba, bo to znaczy, że nie utracił w 

sobie możliwości istnienia.  Bo jak mówię o dziecinności , to chodzi mi o świadomość, o 

możliwość rozwoju, o to , że jest przed Nim przyszłość.  Bo w osobach wypełnionych wiedzą 

widzisz tylko wiedzę. To, że nie ma jeszcze w piśmie kolorowych fotografii, więcej artykułów nie 

ma teraz istotnego znaczenia. To wszystko przyjdzie.  Najważniejsze, że drogę tego pisma 

odbieram bardzo dobrze i pod względem twórczości ludzi, którzy tam piszą, bo mają oni dużo do 

powiedzenia.  Nie zawsze wszystko będzie w nim bardzo dobre. Tak jak w życiu, będą wzloty i 

upadki. 

G.  Nie widzisz zagrożenia od ludzi, którzy nie chcą, aby to pismo istniało ? 

W.  Konkurencja istnieje zawsze, ale mnie wydaje się, że przy nim jest Anioł Stróż. 

G.  Czy jest to właściwy tytuł dla tego miesięcznika ? 

W.  „NADRZECZYWISTOŚĆ’, to jest OK, mnie się podoba. 

G.  Dziękuję za rozmowę i myślę, że ponownie zawitasz w Ameryce.  GK 

        

  

Chicago, 31 grudnia, 2000 r.     (opubl. w marcu 2001)   

Spotkanie z Johnem B. 



Kilka tygodni temu przeczytałam w miejscowej prasie ogłoszenie reklamowe bioterapeuty  

Johna B.  zapraszające do wzięcia udziału w spotkaniu z nim w dniu 10 grudnia.  Ponieważ rzadko 

kiedy organizowane są takie otwarte spotkania pojechałam  tam ze znajomą bioterapeutką.  

Ciekawa byłam tego człowieka, jak i tego co ma do przekazania, tym bardziej, że kilka miesięcy 

wcześniej zadzwonił do mnie z prośbą o osobiste spotkanie.  Chciał wymienić się ze mną 

pewnymi doświadczeniami i uzyskać parę porad. 

 Pisałam już kiedyś o tym, jak po przybyciu do Chicago potraktowano mnie jako 

konkurentkę i oprócz Ali  nikt nie chciał mi pomóc zaistnieć w tym środowisku.  Ja wychodzę z 

innego założenia.  Uważam bowiem, że takich ludzi, z odpowiednim przygotowaniem oczywiście 

powinno być jak najwięcej. 

Każdy z nas miał swoje początki, dlatego w miarę możliwości staram się pomóc każdemu, kto się 

o to do mnie zwróci, tak jak w Polsce inni mi pomagali.  Poza tym uważam, że tak do końca nikt 

nie jest doskonały i czasami warto posłuchać co robi ktoś inny, spróbować wykorzystać jego 

doświadczenia, jeśli uważamy je tego warte.  A jeśli uważamy je za błędne, uczyć się, jak ich 

również nie popełniać. 

O porady (z reklamy w „Nieznanym Świecie”, a obecnie i tego miesięcznika) zwracają się do mnie 

uzdro- wiciele z różnych krajów Europy, z Kanady, z innych stanów USA, a także i niektórzy 

miejscowi.  Wielu w tej grupie jest ludzi, którzy dopiero co ukończyli jakiś kurs i nie bardzo mogą 

się odnaleźć w zderzeniu z rzeczywistością.  Co oznacza, że gdzieś tam na tych wykładach, jak to 

czasami po czasie się okazuje, były jakieś istotne luki w przekazaniu konkretnej praktycznej 

wiedzy albo kursanci nie przywiązywali do pew- nych spraw należytej uwagi. 

 Powracając do telefonicznej rozmowy z p. Johnem przeciągnęła się ona do godziny, po 

czym nie miał on już ochoty się ze mną spotykać wymyślając raptem jakieś długoterminowe 

wyjazdy zagraniczne celem uzdrawiania innych, które okazały się fikcją.  Nie wiem po co był ten 

cały cyrk, tym bardziej, że słuchając opowieści co ten pan może…,naprawdę, ze zwykłej 

koleżeńskiej przysługi ostrzegłam go, czym to się dla niego, nie mówiąc już o jego pacjentach 

może skończyć.  No, ale każdy ma prawo robić to,co sam uważa za słuszne.  Nie ja go będę 

rozliczać tylko Bóg.  To jest jego droga spełniania przeznaczenia. 

 Będąc już na jego reklamowym otwartym spotkaniu niewiele już mnie mogło zaskoczyć.  

Usłyszałam to, o czym mówił mi już wcześniej, że robi.  Poza tym wykrzyczał, że większość 

bioterapeutów i wszyscy lekarze to hochsztaplerzy.  Aż dziw, że na powitanie przedstawił nam 

jako gościa sobie znajomą lekarkę, a ona nie zaoponowała.  W późniejszych odpowiedziach na 

pytania słuchaczy przyznał co prawda, że jednej, drugiej i trzeciej z wymienionych chorób nie 

może wyleczyć, ale tylko dlatego, że pacjenci są niecierpliwi.  On leczy z choroby jednym, 

dwoma, no może trzema zabiegami i każde jest cudownym uzdrowieniem.  Już to kiedyś 

słyszałam od innych bioterapeutów, którzy podobnie opowiadali o sobie. 

-Cholera –zamruczałam sobie brzydko pod nosem –A ja każdemu, kto u mnie chce się uzdrawiać z 

cięższych chorób, mówię, że do mnie trzeba się trochę nachodzić, no i cudownych uzdrowień 

miałam tylko kilka.  Może podesłać mu parę tych przypadków, wszak przede wszystkim chodzi o 

życie ludzi.   

No, ale na szczęście za chwilę przypomniałam sobie tych cudownie uzdrowionych, którzy przyszli 

domnie z jego gabinetu. 

 Zapytałam o jego kontakty z innymi bioterapeutami.  Usłyszałam, że nikt nie chciał się z 

nim spotkać, ani nawet przez chwilę porozmawiać telefonicznie. 

Zapytałam zatem o jego kontakty z bioterapeutkami.  W odpowiedzi usłyszałam, że nawet nie ma 

co o nich wspominać, bo żadna z nich też nawet przez chwilę nie raczyła nawiązać z nim 

rozmowy.  Możecie sobie państwo wyobrazić moje zdziwienie, które głośno wyraziłam 

przedstawiając się kim jestem.  Z życzliwości poświęciłam temu człowiekowi ponad godzinę 

swojego prywatnego czasu, a on nawet nie czuł się zażeno- wany, a na moją uwagę zaczął mnie 

słownie napastować.  

W ogóle ten, kto zadał pytanie,wszak było to spotkanie otwarte, uzyskiwał z reguły napastliwą 

odpowiedź i nie odzywał się po raz drugi.  Nawet moją znajomą bioterapeutkę, uosobienie 



spokoju, potrafił wyprowa- dzić z równowagi, zachęcając ludzi do zabawy wahadełkiem, a to 

właśnie jej dotyczył ten problem opisywany w mojej rubryce w jednym z poprzednich numerów.  

Oznaczało to dla nas czas opuszczenia sali, jak to zrobiło przed nami parę innych osób. 

Ale zdążyłyśmy jeszcze wysłuchać  prośby o poparcie go w nowej misji, z jaką się wybiera do 

Papieża do Watykanu, aby ten ogłosił światu jego pomysł zmiany oblicza Pana Boga.  Bo 

nieudolni ludzie źle Go sobie wyobrażają, źle malują, źle rzeźbią itd. 

Generalnie, mimo głosu sprzeciwu mojej koleżanki, spotkanie potraktowałam, jako bardzo 

pouczające.  Jedno doświadczenie więcej. 

….Nie wiem też, czy Panią to pocieszy – jak napisał mi kiedyś Redaktor Naczelny „Nieznanego 

Świata” p. Marek Rymuszko –ale jeśli chodzi o stosunki w środowisku, w którym Pani się obraca 

(healerzy, ezoterycy itp.) w Polsce są one bardzo podobne.  I tylko żal, że ludzie, którzy ze 

względu na swoją działalność lub właściwości, powinni prezentować szczególny rodzaj 

wrażliwości etycznej, często zachowują się w taki sposób… 

I jeszcze pewna myśl, z korespondencji do mnie, znanego healera ze Szwecji Andrzeja 

Szmilichowskiego 

…wszelkie kontakty ludzi ze światem bez masy należy moim zdaniem traktować z pewną 

poprawką, poprawką na nas, ludzi.  Ponieważ jakbyśmy nie byli zaawansowani w kontaktach poza 

fizycznych, nasz mózg stanowi przeszkodę, gdyż potrafi wprowadzać retusze w postaci różnych 

sugestii, wynikających z doświadczeń ciała.  Nie należy również zapominać, że właśnie słabości i 

niedostatek ciała- mam na myśli nadal mózg,  a więc do tych niedostatków zaliczam na przykład 

pychę i zarozumialstwo- są terenem łowów tych obrzydliwych Innych… 

 Niektórym przekazuję te myśli pod rozwagę.  GK 

 

 

Chicago, 31 grudnia, 2000 r.     Przekaz duchowy na Nowe Tysiąclecie, na 2001 r. 

 

Będzie to na pewno odmieny rok niż dotychczas.  Tylko zaślepieni będą chcieli wracać do 

tego, co poprzedni rok im zostawił.  Reszta, bardziej światła będzie się odnawiać w stosunkach 

między sobą i innymi. Będzie zdecydowaniej odtrącać zło, a popierać dobro.  Będzie dążyć do 

samodzielności i do podnoszenia swojego autorytetu w sferze duchowej.  Niestety będą i tacy 

(mający pewne pozycje), którzy w swoim zaślepieniu zaślepiać będą innych, co im wszystkim 

przyniesie dużo szkody.  Będą tak zapatrzeni w siebie, że nie zauważą, iż ich czas już przeminął, i 

że coś się stało w ich życiu, i że My zastopowaliśmy ich rozwój.  Biada im, jeśli nie otworzą oczu 

w porę, bo pociągnąć mogą sporo ludzi za sobą i zatrzymają ich w tej ciemnocie i głupocie.  

Ludzie cieszcie się waszym nowym życiem w Nowym Tysiącleciu.  Zapomnijcie o waszych 

troskach, zatargach.  Zgładźcie swoją nienawiść.  Zostawcie w spokoju tę żądzę posiadania za 

wszelką cenę.  Zorientujcie się, że po prostu wystarczy żyć godnie, aby osiągnąć radość. Miejcie 

nadzieje i marzenia, to pozwoli wam przetrwać trudne życiowe chwile.   

Otworzą się dla was kryształowe wrota do krainy spełniających się marzeń sięgających nawet 

gwiazd.  Pokój wszystkim.                            

       wykonała Grażyna Kwintal 

 

 

 

Chicago, marzec 2001 r.   (opubl. w marcu/kwietniu/maju) 

Trzy listy.    

Mam przed sobą 3 listy, które nadeszły do mnie mniej więcej w tym samym czasie. 

Z reguły listy lub telefony dotyczą próśb o pomoc w uzdrowieniu, raportują postęp w uzyskiwaniu 

zdrowia, zawierają dokumentację lekarską potwierdzającą skuteczność zabiegów na odległość.  

Część korespondencji dotyczy nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń, zaproszenia na 

wykłady itp.  Są i takie, które dotyczą zwykłych ludzkich, ciężkich, szarych spraw w innych 

krajach świata i ludzie ci proszą o porady życiowe.  Piszą dzieci, dorośli, sami chorzy lub ich 



rodziny.  Są to ludzie różnych profesji: robotnicy, rzemieślnicy, biznesmeni, zakonnice, lekarze, 

energoterapeuci, którzy nie radzą sobie pracując im znanymi metodami itd.  Do treści niektórych z 

tych listów kiedyś powrócę, a tymczasem skupię się na tych trzech. 

Pierwszy przyszedł z Kanady od pana A.  Gościł on  u siebie swoich rodziców z Polski.  

Usłyszał o mnie od znajomych z Kanady, których uzdrowiłam prowadząc zabiegi na odległość.  

Tak więc jego matka została moją pacjentką.  Diagnoza lekarska z Polski mówiła, że oprócz takich 

dolegliwości jak niedoczynność tarczycy, reumatyzm, migreny, kłopoty z zasypianiem, bóle w 

okolicach wątroby i jeszcze inne, występuje przede wszystkim bardzo ostry stan zapalny  

woreczka żółciowego , wypełnionego kilkoma kamieniami.  A ponieważ stan zdrowia pacjentki po 

branych medykamentach nie ulegał poprawie, woreczek nadal nie nadawał się do operacji. 

Wyznaczyłam terapię według przekazu duchowego, zwracając uwagę na jej emocję złości, 

które ewidentnie blokowały jej jamę brzuszną.  Co kilka zabiegów relacjonowała mi ona 

telefonicznie poprawę swojego samopoczucia.  Przestały ją boleć stawy, nie puchła, odeszły bóle 

w jamie brzusznej, odzyskała apetyt, wreszcie mogła spać.  Pod koniec wyznaczonej terapii, 

pewne blokady w jamie brzusznej czasami jeszcze powracały.  Musiały więc tu przeszkadzać 

jakieś energie emocjonalne, które Pani A. ciągle na siebie ściągała.  Zapewniała mnie jednak, że 

nad ich uwolnieniem się często pracuje.   

W rozmowie telefonicznej syn przekazywał mi, że rodzice mają tu wszystko czego chcą, o nic się 

nie muszą martwić nawet w Polsce, wszyscy pałają do siebie ogromną miłością, a mama w tej 

chwili czuje się bardzo dobrze.  Zrobiłam końcowy przekaz duchowy, z którego wynikało, że 

uwolniły się blokady tworzące kamienie, ale że pozostały jeszcze energetycznie negatywne 

punkty, a jeden z nich mogący być kamieniem na pewno zostanie, bo ona ma w sobie kupę złości i 

dalej ja jej już  pomóc nie mogę.  Tym razem Pani A. zadzwoniła do mnie będąc w domu sama i 

wyjawiła mi swoje problemy, bo przed obcą osobą łatwiej wyrzucić to, co człowieka gryzie.  

Okazało się, że nie może przestać się zamartwiać o jedynego syna nawet, gdy tu u niego jest i aż 

kipi złością do swojego męża, bo ma z nim spore problemy.  Ponieważ wracała już do Polski, 

miała przez syna przesłać zrobione tam badania.  I właśnie ten list leży przede mną.  Zawiera on 

kąśliwy tekst napisany od syna i wyniki badania ultrasonograficznego:”  wątroba o prawidłowych 

echach, bez zmian ogniskowych, pęcherzyk żółciowy ze złogami, drogi żółciowe nieposzerzone, 

trzustka, śledziona, obie nerki, pęcherz moczowy w USG bez zmian”.  Dopisany był komentarz 

lekarza, że nic się nie zmieniło a „woreczek gotowy jest do operacji”.  A przedtem się do niej nie 

nadawał.  Wszyscy raptem zapomnieli z czym zgłosiła się do mnie Pani A.  Choć zrobiło mi się 

bardzo przykro, nie mogłam jednak sprawy wyjaśniać, bo wyjawiłabym emocjonalne i życiowe 

tajemnice tej Pani.  Tak czasami bywa.  Niech kto inny to rozsądza.     

Drugi list dokumentuje lekarską diagnozę pani Ewy mieszkającej w odległym ode mnie 

stanie USA.   Od 3 lat  miała ona guz rakowy na płucu ,a ponieważ był on bardzo blisko serca , nie 

można go było zoperować.  Zażywane środki medyczne nie wywoływały żadnych zmian.  

Pani Ewa była osobą negatywnie nastawioną na wyleczenie jej zarówno przez lekarzy jak i 

bioterapeutów.  Zgłosił ją do mnie jej brat ze Skandynawii i wkrótce zadzwoniła ona sama.  

Przedstawiłam jej warunki, jakie powinna spełniać.  Przyznaję, że czasami trudno jest rozmawiać z 

osobami, które sceptycznie odnoszą się do uzdrawiania, jakie prowadzę.  A szczególnie w 

przypadku, gdy zabiegi mają się odbywać na odległość. 

Już po kilku zabiegach energoterapeutycznych guz się zmniejszył, co potwierdza raport 

radiologiczny. 

Ale nie wykrył on innego ogniska rakowego, który energetycznie odebrałam, a na który lekarze 

zwrócili uwagę po półtora miesiącu podczas następnego  badania radiologicznego. 

Na obecnym etapie, uzdrawianie pani Ewy zależy od jej psychiki, bo według zrobionego przekazu 

wszystko już powinno się cofnąć.  Ale Jej huśtawka emocjonalna hamuje momentami pełny 

powrót do zdrowia.  Nie wykorzystuje należycie przekazywanych jej energii.   Sama się zresztą do 

tego przyznaje. 



Ale chętniej sięga po naturalne środki wspomagające.  Jej świadomość z zakresu uzdrawiania 

enrgetycznego pogłębia się i duchowa także.  Zmieniła przez to swój stosunek do swojego życia i 

inaczej odnosi się do rodziny. 

  

Trzeci list za zgodą Pani Małgosi przekazuję w całości.  Nie dlatego, że są tam ciepłe 

słowa pod moim adresem, za które dziękuję, bo to bardzo miłe, ale przede wszystkim dlatego,że są 

tam refleksje będące odsłonięciem głębi Jej duszy i warto się nad większością z nich trochę dłużej 

zastanowić. 

  “ Chciałabym ofiarować każdej istocie żyjącej na tej ziemi jedną maleńką iskierkę radości 

życia i szczęścia.  Jest to dla mnie najcenniejszy prezent, jaki można komuś ofiarować. 

 Szczęście, zwykłe słowo, ale kiedy tak naprawdę się nad nim zastanowimy, odkryjemy 

jaka to ogromna tajemnica.Jestem i czuję się szczęśliwą osobą, mimo tego,  życie cały czas płata 

mi różne figle.  Każdego dnia poznaję nową kartę tej tajemnicy, praca którą w nią wkładam 

naprawdę owocuje. 

 W moich rozmowach z Bogiem, proszę o pomoc w szukaniu prawdy, o wskazanie mi tej 

prawdziwej drogi, a także  proszę o Bożą mądrość, która jest mi potrzebna w dążeniu do celu.  Nie 

zawsze potrafię zrozumieć, co Stwórca chce mi powiedzieć, ale wiem, że nigdy nie odmawia 

pomocy. 

I tu chciałabym wspomnieć o jednej z tych pomocnych dróg.  Jest to droga, która prowadzi do 

gabinetu przemiłej i sympatycznej Pani Grażyny Kwintal.  Na początku nie wiem, po co tam idę 

przecież jestem zdrowa, nic mi nie dolega, myślę pozytywnie.  W duszy wiem, kto mi w tym 

pomaga, wewnętrznie czuję, że powinnam tam być, nie sprzeciwiam się. 

 Tu właśnie w gabinecie Pani Grażyny z Jej pomocą, bez użycia z komputerów i dzisiejszej 

najnowszej techniki docieram i poznaję potęgę mego ducha.  Uświadamiam sobie że Pani Grażyna 

jest narzędziem w ręku Boga i wykonuje to, czego Stwórca nie może dokonać sam. 

 Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować za skuteczną  pomoc mojej rodzinie, za 

cenne wskazówki i rady, a najbardziej dziękuję za pomoc mojemu mężowi. 

Pani Grażyna jest jedną z osób, które umożliwiły mi głębiej dotrzeć do mego wnętrza, dzięki 

czemu poznaję coś nowego, ciekawego i wartościowego.  Kiedy odnajdziemy w sobie to 

wspaniałe uczucie szczęścia miłości i poznamy drogę do prawdy, stajemy się coraz bardziej 

bogatsi. 

 Albert Schweitzer napiał, że “szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeżeli się ją 

dzieli.” 

 Natomiast Jan Paweł Drugi mówi: “Czlowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to 

kim jest, lecz przez to czym dzieli dzieli sięz innymi” – cudowne słowa! 

Tak więc dzielmy się tym skarbem, nie bójmy się i nie żałujmy sobie wzajemnie tego, co piękne, a 

mamy to wszystko w zasięgu naszej ręki.  Niech dobroć zwycięża ze złem. 

Jestem osobą dorosłą i doświadczoną życiowo, ale tak naprawdę zawsze czuję się beztroskim 

dzieckiem.  Od dzieci można wiele się nauczyć.  Potrafią szczerze się cieszyć z drobnych rzeczy, 

widzą to, czego my dorośli nie widzimy, potrafią wnikliwie słuchać.  I ja, jak to małe dziecko, 

cieszę się z każdego dnia, kiedy się rozpoczyna i kiedy kończy. Z radością przyjmuję każdy 

kolejny dzień, który daje mi Pan. 

Cieszę się gdy świeci słońce, bo każdy promień spadający z nieba jest radością, daje ciepło, 

pomaga żyć, dzięki niemu  widzę piękny otaczający mnie świat, daje życie. 

 Uwielbiam noc, która jest taka spokojna, cicha i tajemnicza. Cieszę się gdy pada deszcz.  

Spadające krople pobudzają do refleksji, widzę radość roślin i prawdziwą zieleń traw.  Wyciągam 

ręce i łapię spadające krople, z przyjemnością gołymi stopami wchodzę do kałuży. 

Burza to przestroga i ostrzeżenie-zastanów się.  Widzę piękno w dzikiej roślinności słyszę mowę 

drzew, śpiew ptaków i konika polnego. 

 Szanuję wszystkich i wszystko co mnie otacza.  Dziękuję za dobro i za zło.  Zło jest dla 

mnie lekcją życia, bo ono jest próbą poznania siebie, jak przez nie przebrniemy i jakie 

wyciągniemy wnioski. 



Żal mi ludzi pustych, zarozumiałych i większości bogatych.  Ich celem jest pokazanie się z jak 

najlepszej strony.  Martwią się jaki kupić dom, jakie auto, gdzie ulokować pieniądze.  Bardzo 

często nie widzą tego, co proste, a tak wartościowe. 

 Czy wiecie , o ile czuję się bogatsza?  Nie jestem niewolnikiem rzeczy materialnych-jestem 

wolna.  Mam wsobie radość, szczęście i miłość, a wszystko dzieje się dlatego, że Bóg jest we 

mnie, a ja w Nim, jest każdą chwilą mojego życia. Przez cały czas idziemy krok w krok razem.  

Dziękuję za każdy moment obecnego życia, jestem wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa, 

czego chciałabym życzyć każdemu człowiekowi. 

 Z moimi problemami zwracam się do Ojca.  On mnie wysłucha, pociesza, wybacza, nie 

krytykuje.  Wiem, że nie jestem w życiu sama.  Kiedy zdarza mi się coś złego, zawsze czuję tę 

wyciągniętą pomocną dłoń, której się trzeba chwycić i dobrze trzymać, a przede wszystkim zaufać. 

Życzę wszystkim tej pomocnej dłoni i proszę pamiętać, że nikt z nas nie jest sam.  Zawsze jest 

przy nas ta pomocna dłoń i nasze kochane, lecz nie zawsze doceniane duchy opiekuńcze.  Życzę 

wszystkim, także uśmiechu na twarzy, bo on rozbraja trudne chwile i sytuacje, a co najważniejsze 

jest ozdobą każdej twarzy. „ 

        Małgorzata Lipińska 

„ Największa w życiu jest MIŁOŚĆ 

  a RADOŚĆ – najjaśniejsza 

  NADZIEJA jest ludziom najmilsza 

  TĘSKNOTA zaś najgłebsza 

  jest WIARA najsilniejsza 

  a najcieplejsza jest DOBROĆ 

  każda z nich inną barwą znaczona 

  wypełniają nasze życie 

  malując go różnymi kolorami 

  bo życie pełne jest kolorów „ 

 

Za wszystkie listy od Państwa, nawet ten od pana A, dziękuję.  Są one dla mnie wskazówką 

w pogłębianiu mojego doświadczenia.  Osobiście odpowiadam na każdy list, proszę więc o 

cierpliwość, bo nie zawsze starcza mi czasu na szybką korespondencję.  GK 

     

 

Chicago, kwiecień 2001 r.  

Dzień Matki, według polskiego i amerykańskiego obyczaju obchodzony jest w maju.  

Uważam jednak, że nie data podkreśla, czy rzeczywiście dla matek jest to świąteczny dzień czy 

nie. 

 Do napisania tego artykułu skłonił mnie kolejny “przypadek” odzwierciedlający relację 

między rodzicami a ich dziećmi.  Zjadliwość energetyczna córki, która pojawiła się z matką, moją 

pacjentką, była tak silna, że aż mnie ruszyło.  A po kilku jej mrukliwych odpowiedziach do jej 

matki, o mało mnie “szlag nie trafił”. 

 Ci z Państwa, którzy już trafili do mnie lub o mnie słyszeli, wiedzą, że moje zabiegi nie są 

tylko zabiegami przeprowadzanymi określoną techniką energetyczną, ale jest to także poradnictwo 

życiowe.  Zawsze na jakimś etapie uzdrawiania pacjent się otwiera i dzieli się swoimi kłopotami i 

radościami.  

 Bardzo często udzielam różnych porad, a zdarzają się i reprymendy, wszak z zawodu jestem 

nauczycielką, a poza tym nie jedno w życiu przeszłam i widziałam.   

Wracając do wyżej wspomnianego przypadku.  Sytuacja pacjentki była raczej typowa.  

Niesamowite przeżycia osobiste, głęboki stres, a co za tym idzie blokady psychiczne spowodowały 

zaburzenia wewnątrz organizmu i utratę zdrowia.  Do tego dołączył się ogromny strach przed 

przyszłością w obcym kraju, do którego przed kilkoma zaledwie miesiącami, z małej polskiej 

wioski przyleciała ona  z córkami.  Któż z nas nie pamięta pierwszego wrażenia, jakie zrobiło na 

nas przeciętne chicagowskie osiedle.  Wychodząc na spacer okazywało się, że uliczki są do siebie 



podobne tak, jak i budynki.  Jeśli nie zapamiętaliśmy numeru domu lub jakiegoś punktu 

odniesienia, pojawiał się problem z powrotem do niego.  Z reguły starszym ludziom adaptacja do 

nowych warunków przedłuża się znacznie, a tu dopiero początek nowej drogi.  I z takim m.in. 

problemem ta kobieta do mnie przyszła.  Do tego dręczyły ją myśli, czy dziewczyny będą  mogły 

się jeszcze uczyć, bo najpierw i tak muszą znaleźć pracę, aby się utrzymać.  Rodzina przechowała 

je przez miesiąc mówiąc po tym czasie, “a teraz radźcie sobie same”, więc poszły na “rent”.  

Podczas pierwszej wizyty pani Zosia nie potrafiła się opanować, łkając opowiadała po krótce 

swoje początki życia w Chicago.  Na domiar złego, jedną z córek, z którą przyszła, zwolnili z 

pracy w polskiej firmie, choć to samo robiła po fachu i w Polsce znając dodatkowo angielski.  

 Mimo tych przeżyć, po przeprowadzonym zabiegu matka znacznie się uspokoiła.  Córka 

też starała się dodać jej otuchy.  A moje porady, co do postępowania z matką i jak się odnaleźć w 

obecnej sytuacji przyjęła z radością.  Razem pojawiły się jeszcze  na drugim zabiegu.  Na kolejny 

zabieg Pani Zosia przyjechała z drugą córką.  Mocno spóźniona już od progu zalała się łzami, bo 

córka nie chciała z nią jechać autobusem na “ jakieś tam zabiegi”, uważając, że tą drogą nikogo nie 

można uzdrowić i trzeba być głupim i naiwnym, aby uwierzyć w to znachorstwo, jak się wyraziła.  

Z reguły w takich przypadkach rozmawiam po zabiegu.  Ale widząc drwiące miny tej córki, 

słysząc ciągłe dogadywanie i pomrukiwanie, czując te złe energię, jakie ona z siebie wyrzucała, i 

widząc, że matka zaczyna popadać w histerię włączyłam tej córce kasetę, jaką puszczam podczas 

każdej wizyty, a objaśniającą moją pracę energiami.  A po jej skończeniu, przerwałam zabieg. 

Tym razem mój monolog był dłuższy.  Ignorancja dziewczyny była przerażająca.  Nie bez winy 

była i matka.  Problem dotyczył też jej nadopiekuńczości. Matka, starsza kobieta swoje 

najmłodsze, ale już dorosłe córki ciągle traktowała jak malutkie dziewczynki.   

 Każdy mój zabieg jest skuteczny.  Ale cóż by było z tego, skoro za drzwiami znów 

zaczęłaby się kłótnia matki z córką i w takiej sytuacji znaczna część tych energii zostałaby 

stracona.  Ktoś powie, że pojawił się tu problem wynikający z różnicy pokoleń.  Na pewno, ale 

dlaczego zabrakło szacunku do matki, która z mężem całe życie ciężko pracowała, aby utrzymać i 

wychować gromadkę dzieci.  I po za swoją najbliższą okolicą nie widziała niczego.  Z drugiej 

strony ogromny strach matki przesłaniał całą radość, że mimo warunków, jakie ich w obcym kraju 

zastały, dziewczyny odważnie pokonywały kolejne bariery.  Matka myślała kategoriami, jakimi 

cechują się przeciętni, prości ludzie.  Dziewczyny chciały czegoś więcej, choć posłuchały się 

matki, co na dobre  tak do końca im nie wyszło.  Strach matki przed nieznanym, przed tym co 

sobie ludzie o nich pomyślą co o nich ludzie powiedzą, paraliżował jej logiczne myślenie.  Nie 

nadawała się do żadnej pracy, bo w panice strachu przekręcała kurki gazu w odwrotną stronę, o 

mało nie zatruwając ludzi i siebie.  Był to strach potęgowany przez nią samą.  Mało tego, udzielał 

się i córkom, przeciwko czemu one co jakiś czas się buntowały.   

Już po kilku dniach cieszyłam sie razem z panią Zosią i jej córkami, że i tym razem pomogłam 

załagodzić konflikt i znaleźć rozwiązanie.  Od tamtego dnia Pani Zofia nie musiała już 

przyjeżdżać,  robiłam jej zabiegi na odległość.  Odzyskała radość z życia, ustąpiły jej dolegliwości, 

nie czuje strachu.  Jest nawet gotowa wyjechać do innego stanu, gdzie jej córka znalazła pracę i 

może jej zapewnić utrzymanie.  

*** 

Pani B. i Pani M. miały córki z niedorozwojem umysłowym.  Pozostałe ich dzieci 

rozwijały się prawidłowo.  Dla przypomnienia napiszę, że w przypadkach głębszych dolegliwości 

są to już wg. przekazów duchowych zależności karmiczne.  Świadomość tego bardzo ułatwia 

kontakt duchowy z takimi osobami, a  fizycznie dla takich osób wiele można zrobić.  Pani B.  ma 

już dorosłą córkę, ale jej Dusza nie chciała się jednak uzdrawiać.  Przynajmniej nie teraz.  Ale Pani 

B. z wielkim zrozumieniem podeszła do tej sprawy.  Miłość do córki, tolerancia i wyrozumiałość 

spowodowały, że u dziewczyny otworzyła się możliwość jasnowidzenia, z czego rodzice 

korzystają. 

Pani M.  potraktowała dolegliwości swojej małej córki jako karę Bożą.  Toteż praktycznie 

razem z mężem unikali pokazywania się z nią na zewnątrz.  Zawożono ją jedynie na zajęcia 

szkolne.  Rodzice nie chcieli zauważyć żadnych fizjiologicznych zmian w uzdrawianym przeze 



mnie dziecku, mimo tego, że były one widoczne i stały się dla nich mniej uciążliwe.  Nawet 

nauczycielka z klasy zauważyła jej zwiększoną percepcję.  Rodzice przyprowadzając Anię na 

zabiegi oczyszczali swoje sumienie, utwierdzając się, że robią dla córki wszystko co mogą i na co 

ich stać.  Ale wyznaczona seria zabiegów się skończyła i wg. przekazu duchowego to właśnie 

rodzice mieli przejąć tę rolę uzdrawiania.  Bo brak miłości z ich strony do własnej córki 

powodawał u niej niemożność pokonania pewnych barier.  Ja nie mówię, że w pełni  byłaby ona 

uzdrowiona, ale na pewno byłaby bardziej komunikatywna i samodzielna.  Obydwoje rodzice 

upierali się jednak, że tak samo głęboko kochają obie córki i wobec tego co innego dla Ani mogą 

oni jeszcze zrobić.  Problem niekochanych, nieprzytulanych dzieci doskonale z nam z pracy w 

szkole.  Zapytałam tylko, jak często przytulają młodszą córkę.  “Bardzo często- usłyszałam- ciągle 

chce siedzieć u nas na kolanach”.  “ A Anię?”- zapytałam ponownie  “Jak tylko do nas przyjdzie”.  

“ A kiedy ostatni raz do was podeszła?” zapytałam.  Przez długą chwilę szukali oni w pamięci 

obrazu przytulnej Ani i nie uzyskałam odpowiedzi.  Powiedziałam im “Sami sobie państwo 

odpowiedzieliście na swoje pytanie”.  

*** 

Ostatnio Magda oznajmiła mi, że nie miesiączkuje i czy mogę sprawdzić czy jest w ciąży?  Tak 

była w drugim miesiącu.  Ponieważ zawszę proszę, aby to sprawdzić dodatkowo, wiec 

przychodząc następnym razem z radością potwierdziła swój odrębny stan.  Ona i jej chłopak 

bardzo chcieli mieć dziecko.  Wczesniej na którymś z zabiegów na postawione mi pytanie, czy 

mogą je mieć, odpowiedziałam twardo “Nie teraz. Jesteście bardzo zatruci, może to przejść na 

płód”.  Obydwoje byli narkomanami.  Przeprowadzając u mnie terapię raz wychodzili z tego to 

znów wpadali.  Teraz nie biorą, ale jestem pełna obaw co do zdrowia mającego się urodzić 

dziecka.  Ostatni raport z przeprowadzonych badań medycznych o stanie zdrowia niemowlaków, 

których matka nawet rok przed zajściem w ciążę nie brała narkotyków był dość przerażający. 

*** 

Dzwoni telefon,w słuchawce przerażony głos dziewczyny “Pani Grażyno, niech pani ratuje moją 

mamę, coś jej się stało…..”.  Natychmiast zrobiłam zabieg na odległość i kontrolowałam ją przez 

cały dzień.  Wszystkie objawy wskazywały, że matka mogłaby mieć wylew krwi do mózgu.  A 

jeszcze 2 tygodnie temu owa córka nawet  słyszeć by nie chciała, co się z jej matką dzieje.  Przez 

blisko rok wyprowadziła się od niej z domu chcąc posmakować samodzielnego życia burząc przy 

tym cały spokój rodziny.  Dopiero jak jej to życie dopiekło, poszła po rozum do głowy i sięgnęła 

po wyciągniętą przez rodziców rękę, ale jeszcze się dąsając. Myślę, że ten wstrząs zdrowotny 

matki uświadomił jej, jakie Ona ma dla niej znaczenie.   

 Drodzy  Rodzice, kochajcie swoje wszystkie dzieci, bo to Wy ich powinniście nauczyć jak 

dawać i jak brać te uczucia. Jakie energie będziecie im wysyłać, takie będziecie od nich dostawać.  

Drogie Dzieci, kochajcie swoich rodziców nawet wtedy, kiedy pójdziecie swoją własną drogą.  A 

jeśli zabraknie w Waszej rodzinie tej miłości, to pomyślcie chociaż o szacunku do siebie.  I nie 

czekajcie z tym cały rok na okazyjny Dzień Matki, Ojca czy Dziecka.  

  Wszystkim Mamom życzę, aby nigdy w ich sercach tej MIŁOŚCI nie zabrakło.   GK 

  

        

Chicago, grudzień 2001 r.   

 Listy do “N”  

W numerze “Nadrzeczywistości” z października 2000 r. napisałam artykuł mówiący o tym, 

jak doszło do podjęcia  przeze mnie decyzji pisania pismem automatycznym.  We wcześniejszym 

numerze z sierpnia 2000 r. pan Józef Ciuraj napisał w swoim artykule, że to on mnie do tego 

przygotował i nauczył tej umiejętności.  Po mojej interwencji informacja ta, tak przynajmiej 

żądałam, miała być skorygowana, ale pan J. Ciuraj nie miał zamiaru niczego wyjaśniać.  W 

rezultacie utarczki słownej machnęłam na to ręką, bo i tak moi klienci korzystający z przekazów, 

jak i znajomi z mojego środowiska wiedzieli,że nie jest to zgodne z prawdą.  Tym bardziej, że 

 p. Jozef Ciuraj nie potrafił pisać pismem automatycznym.  I nie poruszyłabym tej sprawy teraz, 

gdyby nie napływ korespondencji i telefonów od ludzi proszących, a w przypadku, kiedy 



odpowiadałam osobiście na list, nawet ponaglających i żądających ode mnie nauczenia ich tego 

rodzaju przekazu informacji. Bo skoro ktoś mnie nauczył, to teraz, logicznie rozumując, ja mogę 

nauczyć innych. 

 Jak można, ot tak sobie, na zawołanie nauczyć kogoś czegokolwiek.  Do wielu czynności 

trzeba mieć pewne predyspozycje, a niektóre z nich są po prostu darem Bożym.  Tego samego 

zdania było kilku znanych  autorytetów jasnowidzów i uzdrowicieli, z którymi się spotkałam 

podczas mojego pobytu w Polsce.  Podzielali oni i myślę, że czytelnicy również, moją teorię, że na 

pewnym etapie życia danej osoby przychodzi ten tzw. przeze mnie “czas”, w którym odkrywamy 

w sobie coś uśpionego albo nowego. Coś co przychodzi w wyniku systematycznej pracy albo 

wręcz nieoczekiwanie, a nawet jako następstwo jakiegoś życiowego szoku emocjonalnego. 

Odnośnie zaś całej polemiki,o  wyższości duchowej osób nie jedzących mięsa nad tymi co 

jedzą oznajmiam, że uważam się ,a wcześniej powiedzieli mi o tym znani jasnowidzowie z Europy 

i Ameryki, za osobę pochodzącą z wyższych sfer duchowych.  Chociaż rzadko, ale jem mięso i 

jego przetwory, jem też i rośliny. 

A zarówno z grupą roślin jak i zwierząt mam kontakt duchowy, a problem dotyczący całej tej 

sprawy postrzegam w czymś innym.  Będąc w tym roku w Polsce rozmawiałam na ten temat z 

kilkoma znanymi healerami i uzdrowicielami duchowymi.  Jedni mięso jedzą, inni nie i nie 

dorabiają do tego teorii.  Przypomnę tylko, że Hitler też nie jadał mięsa. 

 

 

Chicago, grudzień 2001 r.   

Kto może mieć kontakt z Bogiem ? 

Uważam, podobnie jak kilku znanych mi wielkich healerów i jasnowidzów, z którymi niedawno 

na ten temat rozmawiałam, że wszyscy ci, którzy w Boga wierzą.  Są bowiem oni jakby częścią 

Jego energii.  Ale pojęcie “wiara”(nie religia) do czegoś zobowiązuje.  Toteż swoją postawą mogą 

oni ten kontakt podtrzymywać albo go zupełnie utracić, często dalej żyjąc w przeświadczeniu, że 

go z Bogiem utrzymują.  W ostatnim okresie czasu poprzez pismo automatyczne odpowiadałam na 

pytania kilku osób, które ponoć łączyły się z Bogiem i otrzymały od Niego pewne przesłania.  

Słowo “ponoć”nie ma  może przychylnego zabarwienia, ale to właśnie osoby, które się do mnie 

zwracały, używały współbrzmiącego określenia, będąc niepewnymi w swoich odczuciach i z 

rezerwą podchodząc do tego kontaktu.  A dlaczegóż by nie miały go mieć?  Nie ma na to żadnej 

wyłączności, jaką sobie niektóre osoby uzurpują, uznając tych, którzy otrzymują pewne przesłania 

za psychiczne chore.  Aczkolwiek zetknęłam się, o czym już kiedyś pisałam, z takimi osobnikami, 

którzy głosili wszem i wobec, że taki kontakt mają, co jednak wydawało mi się fałszem.  

Przypomnę tylko, jak jeden z bioterapeutów miał  “przesłanie” od Boga (z którym wybierał się do 

Papieża),  aby zmienić Jego oblicze, bo ludzie błędnie Go sobie przedstawiali.  A jeden z 

chicagowskich księży udowadniał mi w rozmowie telefonicznej, że Jezusa przywołuje do siebie 

przy goleniu na pstryknięcie palcem. 

 Poniżej przedstawiam treść przekazu duchowego do Boga z dnia 26 lipca 2001 r. w którym 

zadałam pytanie 

“…czy każdy może się do Ciebie Boże zwracać bezpośrednio i otrzymywać od Ciebie odpowiedź 

na swoje pytania, prośby itd. ?” 

“…każdy kto we mnie wierzy i ma do tego co stworzył sam,  szacunek, kto kocha bliźnich bez 

względu na wiek, płeć, rasę i inne różnice, które sobie stworzyliście.  Nie mówię o tych, co zło 

czynią.  Ich nie można może pokochać, ale warto ich nauczyć pewnych trwałych wartości, które 

się człowiekowi należą.  Niestety wielu z nich jest nie tylko przeciwko innym ludziom, ale także i 

sobie.  Nie można ich kochać, ale nie myślcie, że walcząc taką, jak oni bronią coś osiągniecie.  

Potrzebują Waszej siły ducha pokoju, aby się odmienić.  Niektórych czeka wiele innych 

inkarnacji. 

Jeśli szczerze we mnie wierzycie i nie krzywdzicie innych myślą, słowem i czynem 

możecie mieć pewność, że jeśli innych szanujecie, to ten kontakt ze mną będzie utrzymany.  Nie 



ma wyłączności.  Kto tak myśli ma już pewne problemy i na pewno nie ze mną ten kontakt 

utrzymuje.  Co najwyżej z istotami duchowymi niższego stopnia. 

Patrzcie poza swój horyzont, nie na siebie.  Patrzcie dalej i szerzcie MIŁOŚĆ waszą do mnie, to i 

ja oddam wam swoje energie pełne spokoju, miłości, bezpieczeństwa i opeki.  Możecie być 

pewni,ale musicie być czujni.  Nie zawsze, kto raz dopiął pewnego szczytu czy zaszczytu, może 

być w otoczeniu moim.  Miejcie się na baczności, bo to tylko będą pozory, że macie ten kontakt ze 

mną….” 

 Ostatnio, o potwierdzenie takiego kontaktu z Bogiem,  zwróciła się do mnie m.in. p Małgorzata 

Lipińska,  którą znam ok. półtora roku.  Pisze Ona pismem automatycznym.  Chodziło o sprawdzenie 

wiarygodności tych przekazów, jakie Ona od pewnego już czasu otrzymuje. Tym bardziej, że odbierane są 

przez nią w postaci wiersza, czego nigdy przedtem nie doświadczyła.  W jednym z nich było przesłanie, 

które powinna przekazać ludziom.  Bedzie ono drukowane fragmentami.  W odpowiedzi na pytanie o 

prawdziwość tego przekazu otrzymałam odpowiedź: 

“….słowa prawdziwie pochodzą ode mnie.  Może kilka można zmienić, ale sens jest ten sam….” I dalej 

“….Niech ludzie sami odnajdą znaczenie tych przekazanych słów.  Wielu to odrzuci, ale to ich strach ich 

paraliżuje.  Mogą utopić się w swoich pomocnych słowach, aby siebie wybielić.  To ich sumienie, jak się 

nie odkryją wewnątrz siebie, może ich zniszczyć i runą w dół.  Każdy tu na Ziemi odpowiada przed sobą.  

Dopiero w tym wielkim naszym świecie ocena jest inna.  Im wyższą macie świadomość, tym lżej wam 

będzie dążąc do spotkania z nami. 

Bóg  Ojciec was wszystkich, którzy we mnie ufnie składacie swe serca.”  GK 

 

         

Wilow Springs, maj 2001 r.    (opubl. w czerwcu) 

“ Postrzelamy sobie ?” 

 Ciekawa jestem, ilu z Was  próbowało zastanowić się, czy to możliwe ,żeby zobaczyć lub 

dotknąc coś czego nie widać.  

Pamiętam, gdy mój najstarszy syn Piotr będąc 5-letnim brzdącem zaskakiwał nas wymyślonymi   

przez siebie zagadkami.  Patrząc przez okno zapytał nas kiedyś, co to jest " gdy ją widać,to nie 

widać".  Daliśmy się zaskoczyć nie wiedzieliśmy co odpowiedzieć.  A to była mgła.  Zasłaniajaca 

rzeczywisty obraz, perspektywę, ale mająca swoje barwy, swoją gestość, wilgotność,a więc 

jąjednak  też można zobaczyć i dotknąć.  Trzeba tylko uruchomić swoje zmysły.   

 Łatwo Ci powiedzieć, że można- mówi do mnie Małgosia, chemiczka i fizyczka w jednej 

osobie.  Bo ty jasnowidzisz i w to wszystko wierzysz.  

Ale to nie jest tylko kwestia wiary, chociaż ma ona bardzo istotne znaczenie-  odpowiadam.- 

Małgosiu, nie wierzysz w bioterapię to powiedz mi, dlaczego właśnie do mnie najczęściej 

przychodzisz na pogaduszki.  Przeciez znasz setki innych osób,  koleżanki po fachu, rodziców 

swoich uczniów. 

  Bo u ciebie się uspakajam- odpowiada.  Zapominam o nerwach w szkole, o  użeraniu się z 

niektórymi uczniami i rodzicami.  No i o dyrektorce, która chce być najlepsza na całej Ochocie.   

I to jest własnie to!  Energia.  Pomyslałas o tym?  Przecież na swoich lekcjach też mówisz o 

energiach. 

 A to co innego.  Ja tam robię doświadczenia.  Wszystko można obliczyć, zmierzyć, zważyć.  A ja 

nie wiem co ty ze mną zrobisz, czy mi nie zaszkodzisz.  Ja się boję tych twoich zabiegów.  Ale 

potrzymaj mnie trochę za głowę.   

No lepiej się już czujesz?- pytam po zabiegu dopijając kawę.   

No lepiej, ale nie wiem czy na długo-odpowiedziała.   

 

Takich rozmów z Malgosią przeprowadzałam wiele.  Po każdej z nich musiałam długo dochodzic 

do siebie.  Małgosia była żywym wampirem energetycznym.  Pojawiała sie, naładowała i goniła 

dalej. 



 Było to kilkanaście lat temu.  Nie umiałam wtedy jeszcze tak skutecznie, jak dzisiaj obronić się od 

takich ludzi.  Będąc u niej z wizytą wychodziłam po 15 min. z bolącą głową.  U siebie 

wytrzymywałam dłużej.   

Zachęcałam ją do czytania książek.  Kiedyś nawet pokazała mi taką, pożyczoną od matki jednej z 

jej uczennic.  Ta kobieta była bioenergoterapeutką.  Małgosia czytała tę książkę po cichu, czyli 

skrzetnie ją ukrywała przed mężem, żeby jej nie wyśmiał.   

Przyjmował on podobną postawę jak ona, ale z dużym poczuciem humoru. 

- No to jak czarownico, będziesz dzisiaj nas czarować- mówił do mnie na powitanie, kiedy ich 

odwiedzałam.  Postrzelamy sobie ?- kontynuował i przybliżał swoją rękę do mojej głowy albo do 

mojej dłoni, co w efekcie powodowało "krótkie spięcie" podobne do powstania iskry. 

  

No i stało się, pewnego wieczoru książka wpadła w jego ręce.  Chcąc się pośmiać z tego co było w 

niej napisane zaczął ją czytać.  Podczas następnej u nich wizyty triumfalnie oswiadczył, że on też 

może być bioenergoterapeutą, bo wszystko co przeczytał w tej książce do niego pasuje.  Mało 

tego, autentycznie zaczął widziec aurę.  Eksperymentował na żonie, a ona czuła poprawę.  

Dziś mąż Małgosi jest zafascynowany tą dziedziną, poznawaniem nieznanego.  Tak to przypadek 

potrafił wydobyć z człowieka jego nowe umiejętności.  Nie skończył on co prawda żadnego 

specjalistycznego kursu, ale po moich wskazówkach zaczął pomagać żonie i dzieciom.  Wkrótce 

ich odwiedzę, bo wybieram się z wizytą do Polski i  znów sobie "postrzelamy".  GK 

       

 

 

Willow Springs  grudzień 2001 r. 

“Sport to zdrowie”, “Ruch to zdrowie”- to hasła, które znamy jeszcze z czasów 

szkolnych lekcji wychowania fizycznego.  Czy są one częścią naszego codziennego życia? 

A może cotygodniowego lub comiesięcznego, czy tylko pojawiają się okazjonalnie? 

-Pani Grażyno, ja przez cały tydzień nabiegam się po schodach przy sprzątaniu domku.  Jak 

przyjdzie niedziela to o niczym nie marzę tylko o tym, aby po kościele sobie poleżeć. 

-Narobię się przy kontraktorce na świeżym powietrzu, to mi wystarczy…. 

-10 godzin siedzę przy maszynie w fabryce i tylko ręce-noga, ręce-noga, to jeszcze mało 

ćwiczeń?…. 

-Biznesu muszę pilnować, jazda do klientów, spotkania, to zajmuje dużo czasu…. 

-Z jednej kliniki gonię do drugiej, bo pacjentów przybywa…  

-Najeżdżę się truckiem przez cały tydzień, to potem chce się posiedzieć trochę z kumplami 

w barze przy wódeczce, no nie… 

-Codziennie msze trzeba odprawiać, prowadzić lekcje religii, a kancelaria…. 

-Brakowało im piłkarzy do składu drużyny na niedzielny mecz to, jak zadzwonili, to się zgodziłem. 

Powiedzieliby, że mięczak jestem… 

-Wsyćkie wzieny narty, to ja tyz z niemi pojechał, porusoć sie trza, toć ja z gór… 

-No całą rodziną pojechali my nad wodę, upał był taki.  Paru przede mną skakało to ja tyż... 

-Poniedziałek, środa, piątek chodzę na siłownie, to chyba wystarczy… 

-Codziennie dzieci przypilnuję, posprzątam, ugotuję, a wieczorem na próby zespołu ludowego, bo w 

sobotę i niedzielę na imprezach trzeba występować… 

 Takich lub podobnych wypowiedzi można by mnożyć.   

Panią Wandę bolały stawy, kręgosłup miała wygięty w pałąk i kasłała od tej używanej do 

czyszczenia chemii.  Tylko idąc wystrojona do kościoła starała się jakoś wyprostować. 

Panu Wackowi od tego łażenia po dachu drętwiały nogi i dokuczały mu już częste skurcze. 

Ela miała przykurcze w palcach dłoni i sztywną szyję, a wzrok coraz słabszy i żylaków na nogach 

przybyło. 

Panu Krzysztofowi zesztywniał kark i barki, a i żołądek niedomagał od dożywiania się na mieście. 

Harris pracujący, jako dentysta miał nadciśnienie i problemy z mięśniami rąk. 



Edziowi brzuch rośnie i już raz mu się w trasie zdarzyło, że jak się po coś schylił przez parę minut 

nie mógł się wyprostować z powodu bólu w lędźwiach. 

Ksiądz Mathew potężny mężczyzna też ledwie się schylał i miał ogromne problemy z krążeniem. 

Karol po całym tygodniu jednostajnej pracy zagrał w meczu bardzo ambitnie, ale tylko 20 minut.  

Płuc mało, co “nie wypluł”, a naderwany mięsień uda pamiętał jeszcze długo. 

Pan Staszek góral z dziada pradziada, jak poczuł pod nogami kilka lat niezakładane narty, to tak mu 

się serce rozradowało, że sobie aż zaśpiewał i pognał w dół na łeb na szyję.  Do domu wrócił po 

dwóch tygodniach, ale karetką i z metalowymi płytkami i śrubami w obu nogach.  Po moich 

zabiegach, co prawda śruby nie zniknęły, ale odeszły bóle na każdą zmianę pogody, no i nie musiał 

już chodzić o lasce.  

Dwudziestoletniego Wojtka przywieźli do mnie na wózku inwalidzkim z metalową wstawką w 

szyjnym odcinku kręgosłupa i sparaliżowanego od pasa w dół.  Skoczył do wody na głowę prosto na 

kamień. 

Pani Asia traci cierpliwość, bo do klubu chodzi 3 razy w tygodniu, a wagi ledwie, co jej ubywa, a do 

tego niektóre mięśnie dają się we znaki. 

60-letnia pani Marysia już nikogo nie pilnuje.  Teraz ma dużo czasu dla siebie i wreszcie zaczęła się 

zajmować swoim zdrowiem.  Żałuję tylko, że wcześniej do mnie nie przychodziła, chociaż na 

masaże.  Wcześniej, to znaczy, kiedy była zmęczona, ale jeszcze sprawna.  Teraz już dochodzi do 

siebie po rozległym wylewie krwi do mózgu.   

 Ja wiem, że jesteśmy zaganiani, że ciągle brakuje czasu przede wszystkim dla siebie.  Nie 

sposób podążać za tymi wszystkimi hasłami z kolorowych okładek magazynów albo reklam 

telewizyjnych zachęcających nas lub wręcz wymuszających na nas utrzymywanie smukłej sylwetki, 

twarzy bez zmarszczek, bo tak naprawdę to na takie zabiegi doby by nie starczyło, a przecież 

pracować trzeba i odpocząć też.  Ale zacznijmy od wyznaczenia sobie 10-15 minut dziennie na 

ćwiczenia usprawniające nas lub podtrzymujące naszą dyspozycję.  Ale nie jednostajne, angażujące 

ciągle te same partie mięśni i w tej samej płaszczyźnie działania, jak to było w przypadku pani Asi i 

nie tylko jej.  Urozmaićmy ten czas.  Mogą to być naprzemiennie: ćwiczenia gimnastyczne, spacery 

w różnym tempie, trucht, bieg, taniec, jazda na rowerze, rolkach, gry plenerowe (polecam 

wszechstronnie usprawniające ringo), pływanie itd. W sezonie zimowym nie zaszywajcie się w 

domach.  Przy sprzyjającej pogodzie idźcie na spacer, wybierzcie się na narty biegowe lub 

zjazdowe, na łyżwy, ulepcie chociażby bałwanka.  

Pamiętajcie Państwo, żeby do każdej większej wyprawy wcześniej należycie swój organizm 

przygotować, aby uniknąć kontuzji i wypadków.  Dlatego lepiej usprawniać się codziennie, 

systematycznie, a nie od przypadku do przypadku.  Tempo, intensywność, rodzaj ruchu 

dostosujcie do siebie indywidualnie, do swoich możliwości.  Niech wiek (młody jestem, to nie 

muszę ćwiczyć; za stara już jestem na takie ćwiczenia), sylwetka (ja i tak jestem chuda; przez ten 

brzuch to ja się nawet schylić nie mogę) – nie będą dla Was przeszkodą.  Tych, którzy mają 

problemy ruchowe w wyniku chorób lub przeforsowania zachęcam do poddania się masażom 

terapeutycznym lub relaksującym.  Ale równolegle proponuję oczywiście jakąś czynną formę 

ruchu.   

Pewien amerykański oficer policji przychodził do mnie na masaże z powodu chronicznego bólu 

ramion i karku.  Kiedy kolejny raz zachęcałam go do zajęcia się jakimś sportem oznajmił mi, że on 

się już teraz zaczął interesować footballem.  To zacząłeś grać, a z jaką drużyną i kiedy?- 

zapytałam.   W niedzielę- padła odpowiedź.  Idę na stadion i oglądam taką, która gra w ten dzień w 

Chicago i ćwiczę szyję kręcąc głową w lewo i w prawo.   

Niektórzy z nadejściem Nowego Roku składają sobie samym różne obietnice, czego to nie dokonają.  

Czasami niestety rzeczywiście tylko na obietnicach się kończy.   

Wszystkim tym, którzy już od dawna dbają o swoją sprawność gratuluję i życzę wytrwałości. 

Pamiętajcie, że ruch może zastąpić tabletki, natomiast żadne tabletki ruchu nie zastąpią. 

 Na ten Nowy Rok życzę Państwu wiary w siebie.  GK 

        

 



 


