UZDROWICIELE
Maja Wołosiewicz-Towalska

„Dłonie pełne Êwiatła”
Ka˝dy człowiek ma własne pole energetyczne, które otacza
i przenika jego ciało fizyczne. Nierównowaga pola mo˝e staç si´
przyczynà choroby. Naukowe badania pola energetycznego
człowieka dowodzà, ˝e mo˝na je wykorzystaç w leczeniu.
Na tym opiera si´ uzdrawianie, czyli sztuka nakładania dłoni.

go człowieka. Profilaktykà zdrowia,
prac´ z chorobà i zdrowieniem, a tak˝e osobistà transformacj´ i ewolucj´
potencjału. Ka˝dy z nas ma znacznie
wi´kszy potencjał uzdrawiania wewn´trznego, ni˝ zdajemy sobie z tego
spraw´: i ka˝dy mo˝e obudziç t´ wewn´trznà zdolnoÊç!

Barbara Ann Brennan

SZKOŁA
I METODY UZDRAWIANIA
Brennan Healing Science, czyli
metoda uzdrawiania energià Barbary
Brennan oparta jest na pracy z energià i polem energetycznym człowieka.
Koncepcja ta obejmuje tak˝e aspekty
psychologiczne i duchowe. Metoda
Brennan Healing Science to holistyczne narz´dzie uzdrawiania, oparte
na systemie ÊwiadomoÊci energetycznej
człowieka oraz jego zwiàzku ze zdrowiem i chorobà. Porusza i uzdrawia
ka˝dy aspekt ˝ycia. To psychoduchowa
praca ÊwiadomoÊci poprzez doÊwiadczanie ciała, która jest ukierunkowana na uzdrawianie pola energetyczne-

BARBARA ANN BRENNAN to światowej sławy
uzdrowicielka, psychoterapeutka, fizyczka pracująca
przez lata dla NASA. Od ponad 40 lat prowadzi badania ludzkiego pola energetycznego. Ponad 37 lat
temu założyła w USA szkołę Barbara Brennan School of Healing – BBSH (Szkoła Uzdrawiania według
Barbary Brennan), w której ludzie z całego świata
poznają i rozwijają umiejętności leczenia energią.
Jej przełomowe badania nad polem energetycznym
człowieka położyły kamień milowy pod rozwój uzdrawiania energią oraz bioenergoterapii.
Jest autorką wielu bestsellerów przetłumaczonych na 22 języki, m.in. Dłonie pełne światła – Uzdra-
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wianie energią, Światło życia – Metody wyzwalania
uzdrawiającej energii, Uzdrawiająca Moc Serca. Jest
jedną z najbardziej wpływowych uzdrowicielek
w XXI wieku, a jej warsztaty i książki wpłynęły na
życie milionów ludzi. Od wielu lat pokazuje i uczy, jak
leczyć siebie i innych przy pomocy energii. Przedstawia praktyczne sposoby wykorzystania pola energetycznego człowieka dla poprawy zdrowia. Wprowadza nowatorskie poglądy na powstawanie zdrowia
i choroby. Dowodzi, że dar uzdrawiania ma każdy
z nas. To, co do tej pory było postrzegane przez wielu jako magia, ona pokazuje światu jako naukową
wiedzę zrozumiałą dla wszystkich.

„Nie jest to proces w ˝adnym stopniu tajemniczy, przeciwnie – bardzo
przejrzysty – tłumaczy B.A. Brennan.
– Wymaga zrównowa˝enia istniejàcego
wokół ka˝dego z nas pola energii, które
nazywam biopolem lub polem energetycznym człowieka. Wszyscy posiadamy
pole energetyczne, które otacza i przenika nasze ciało fizyczne. I ta energia jest
nierozerwalnie zwiàzana ze zdrowiem.
Postrzeganie ponadzmysłowe jest sposobem odbierania rzeczywistoÊci istniejàcej poza zasi´giem «normalnych»
ludzkich zmysłów. Posługujàc si´ nim,
mo˝na widzieç, słyszeç, czuç i dotykaç
rzeczy, które normalnie pozostajà niezauwa˝one”.
W Szkole Uzdrawiania Barbary
Brennan ju˝ podczas stopnia podstawowego, pn. „Dłonie pełne Êwiatła”,
uczestnicy nauczania poznajà m.in.
struktur´ i działanie siedmiu warstw pola energetycznego człowieka. Dowiadujà si´, jak pole wpływa na zdrowie,
kondycj´ umysłowo-emocjonalnà i samopoczucie duchowe, a tak˝e na całoÊciowe doÊwiadczanie rzeczywistoÊci,
w której ˝yjemy. Rozwijajà umiej´tnoÊci
takie jak: postrzeganie, odczuwanie
i odbierania energii poprzez czakry, oddychanie kolorami, widzenie i rozumienie aury. Uczà si´ uziemiania i gruntowania energii w ciele. Poznajà, jakim
kolorami objawiajà si´ w aurze ludzkie
emocje, jakie choroby powoduje energetyczne zaburzenie aury, co to sà blo-

„Praktykujàc prac´ z energetycznym
polem człowieka i postrzeganie ponadzmysłowe, zrozumiemy zwiàzek
pomi´dzy przyczynà i skutkiem; odkryjemy, ˝e to, co myÊlimy, wpływa na
nasze biopole, które z kolei oddziałuje na nasze ciało i zdrowie. Oka˝e si´,
˝e sami potrafimy zmieniç bieg naszego
˝ycia i wyzdrowieç. Odkryjemy, ˝e poprzez zmiany w biopolu sami tworzymy
swoje doÊwiadczenia rzeczywistoÊci.
Pole energetyczne człowieka stanie si´
przekaênikiem, dzi´ki któremu znajdziemy sposób dotarcia do naszej najgł´bszej istoty. Stanie si´ ono pomostem
prowadzàcym do naszej duszy, do naszego ˝ycia wewn´trznego, do iskry boskoÊci w ka˝dym z nas” – pisze Barbara
Ann Brennan.

POWSZECHNE POLE ENERGII
Powszechne pole energii było znane i obserwowane przez stulecia. Ka˝da kultura nadawała temu zjawisku
innà nazw´ i spoglàdała na nie z właÊciwego sobie punktu widzenia. Dzi´ki współczesnym badaniom naukowym wiemy, ˝e to pole zbudowane jest
z energii, która nie była definiowana
wczeÊniej przez współczesnà nauk´ zachodnià; cz´sto nazywane jest bioplazmà. Przenika ona całà przestrzeƒ,
obiekty o˝ywione i nieo˝ywione; łàczàc je wszystkie ze sobà. Pole to jest
uporzàdkowane i pulsuje.
Pole energetyczne człowieka ma
wiele wymiarów, poziomów, czyli zakresów cz´stotliwoÊci energetycznych.
Najlepiej znanych jest pierwszych siedem. Ka˝dy z tych siedmiu poziomów
pełni w naszym ˝yciu okreÊlonà funkcj´. Pole energetyczne człowieka nie
ma warstw jak cebula; zakres cz´stotliwoÊci ka˝dego poziomu rozciàga si´
w całym ciele fizycznym i wykracza poza nie. Ka˝dy kolejny poziom o wy˝szej cz´stotliwoÊci wykracza coraz dalej
poza ciało fizyczne.
Poziomy od I do III odpowiadajà
rzeczywistoÊci trójwymiarowej. Poziom IV to pomost pomi´dzy Êwiatem
fizycznym i niefizycznym. Jest on pod
znacznym wpływem naszych myÊli

i emocji. Poziomy od V do VII to Êwiat
duchowy.
W polu energetycznym człowieka
znajdujà si´ oÊrodki energetyczne zwane czakrami. Według dr B.A. Brennan
wyglàdajà jak sto˝kowate wiry energii,
które jeÊli sà zdrowe, to wirujà zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. Taki ruch
wchłania bioplazm´ w pole energetyczne człowieka.
Ka˝da czakra istnieje na ka˝dym poziomie pola i składa si´ z tego samego
rodzaju ÊwiadomoÊci, co ten poziom.
Wchłoni´ta przez ka˝dà czakr´ energia
pola jest rozsyłana na całe pole energetyczne człowieka na tym poziomie.
„Postrzeganie ponadzmysłowe ujawnia istnienie dynamicznego Êwiata płynnych, współzale˝nych pól energii wokół i wewnàtrz wszystkich przedmiotów
materialnych, minerałów, roÊlin, zwierzàt i człowieka” – podkreÊla Barbara
Ann Brennan.

POZIOMY ASTRALNE
I ŚWIATY DUCHOWE
Podczas kolejnych stopni nauczania
uczestnicy Szkoły Uzdrawiania Barbary
Ann Brennan uczà si´, czym jest doÊwiadczenie holograficzne i siedem
etapów uzdrawiania. Poznajà, jakie sà
praktyczne sposoby tworzenia zdrowych zwiàzków z innymi ludêmi i rodzaje interakcji aurycznych, jak przebiega proces twórczy z perspektywy
systemu energetycznego człowieka i jak
na niego wpływajà poziomy astralne.
Dowiadujà si´, w jaki sposób tworzà si´
blokady energetyczne, które powstrzymujà proces kreacji oraz jak uwolniç za-

blokowanà energi´ przez uzdrowienie
sznurów genetycznych i relacji pokoleniowych.
Na kolejnych stopniach nauczania
uczestnicy poznajà, czym sà podró˝e
astralne, gdzie przebiega granica mi´dzy Êwiatem fizycznym a wy˝szymi
Êwiatami duchowymi, czym jest ˝ycie
po Êmierci, jak podró˝owaç w rzeczywistoÊciach wy˝szych poziomów oraz
jak uzdrawiaç „poprzednie wcielenia” i wi´zy przeszłoÊci.

SZKOŁA W POLSCE
Po latach długiej przerwy do Polski
powraca Szkoła Uzdrawiania Barbary
Ann Brennan. Zaj´cia poprowadzà autoryzowani i certyfikowani przez Barbar´ nauczyciele. Pierwszy kurs podstawowy odb´dzie si´ ju˝ we wrzeÊniu 2019 r.
w Warszawie i poprowadzi go Karl Pernull, główny wykładowca w Instytucie
Uzdrawiania Barbary Brennan w Oxfordzie. Kolejne stopnie zaawansowane
odb´dà si´ w 2020 r.
Warsztaty przeznaczone sà dla
wszystkich zainteresowanych szeroko
rozumianym zdrowiem psychicznym
i fizycznym; pracà z energià, gł´bokà
osobistà transformacjà na wielu poziomach oraz duchowoÊcià. A tak˝e dla
osób, które chciałyby wykorzystywaç
prac´ z energià i uzdrawianie w swoim
zawodzie lub chciałyby zostaç uzdrowicielami. Nie trzeba mieç ˝adnego przygotowania, gdy˝ – jak uwa˝a sama Barbara Ann Brennan – ka˝dy z nas mo˝e
zostaç uzdrowicielem.
I
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kady energetyczne i jak si´ przed nimi
broniç, a tak˝e, co mo˝na zobaczyç
dzi´ki widzeniu wewn´trznemu oraz
jak oczyszczaç pole auryczne.
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