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motto:
Dyplomowany w rzemiośle
bioenergoterapeuta / radiesteta to ten, który
pamięta, potrafi, rozumie i identyfikuje się, a i
podporządkowuje się przykazaniu kochania
BLIŹNIEGO swego jak siebie samego Realizuje je na co dzień w swoim działaniu;
dziękując BOGU za dar i możliwość
służenia w imię JEGO - BLIŹNIEMU swemu
z radością, pokorą i na codzień!
Jesteśmy w tym podobni strażakom, co z pełnym
zaangażowaniem, a nawet poświęceniem służą
Bogu na chwałę, (i) Ludziom na pożytek!
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PRZESŁANKI AKCENTOWANE PRZY
DOLEGLIWOŚCIACH O CHARAKTERZE
PRZEWLEKŁYM i ONKOLOGICZNYM
• Założenia teoretyczne:
- Model energoinformacyjny a redukcjonizm
akademicki także zaprzęgać i
wykorzystywać w niesieniu pomocy

- Wielopłaszczyznowa – szerokospektralna
natura CZŁOWIEKA i organizmu
- Holograficzny – ostatecznie - falowy
charakter czynników oddziaływania

• Założenia praktyczne:
-

Obszar duchowości
Obszar psychiki [systematyka triady] i
Obszar somatyki => [psychosomatyka]
Wzajemne związki, paradoks specjalizacji
i zrywanych powiązań: szczegół - ogół!
Rozwiązanie w holistyce! BIO różnorodność
a energoinformacyjna jedność!

• Informacja – osnowa
– świadomość i harmonia
środowiska życia

• Subtelna - odwrócona
proporcjonalność
dobroczynnego
oddziaływania (e-m)
• Neurokomórkowy
syndrom „oblężonej
twierdzy” czyli „polegli
niepokonani” - razem!
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Podwaliny metody HPSS
i główne jej
przesłanki
Analityczna mozaika przyczyn
raka

(synteza 5 poprzedzających analiz komparatywnych):

Hamer, Barnai: udar/stres psychiczny – biologika
- psyche
Ashkar: kancerogen, promotor (funkcja przekroczenia zakazu poziomu toksyn)
Burzyński: antyneoplastony
- chemia
Wiśniewski: witaminy, zioła AV i strefy geopatyczne
- deficyty dietetyczne
Tołpa: mikroelementy =>(aktywatory/katalizatory !!!)
- naturaliści
Mohr: enzymy (+Max Wolf i K. Ransberger) demaskatory raka!
Gerson, Budwig: enzymy (witaminy to kofermenty wspierające enzymy)
- metabolicy
Guolin i Butejko: oddychanie – spalanie węglowodanów!
Otto Warburg: aby zdrowa komórka przekształciła się w rakową, zawsze
i bez wyjątku musi zostać uszkodzony proces oddychania. Uszkodzenie
procesu oddychania jest nieodwracalne, przemiana komórki zdrowej
w rakową jest bezpowrotne. Taka komórka musi być zniszczona.
Johanes Coy - Nowotwory nie pozyskują energii z tlenu, ale z fermentacji
(drożdże/-aki, grzyby?) beztlenowej!!! [2006] – Wniosek także dra Jana
Kwaśniewskiego (lata 70.) w „diecie optymalnej”: rak (złośliwy) bez
węglowodanów – ginie!!! [Ale nie 0-1 wniosek lecz harmonia! Por, diety bezglutenowe i strategia dr Clark]
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Adekwatność w odpowiedzi terapeutycznego spektrum na
presję czynników zaburzających - patogennych
Algorytm metody intensywnej - z zastosowaniem logiki formalnej: typu „budujemy zegarek”
•

W dolegliwościach przewlekłych i onkologicznych występuje wielość czynników
patologicznych i patologizujących komórki, narządy, układy/systemy …
•
Warunkiem dobrostanu i zdrowia jest utrzymanie wielopoziomowej, dynamicznej
podmiotowej homeostazy organizmu!
•
Rozwiązaniem wobec procesu patogennego jest wsparcie organizmu i leczenia (!) czynnikami niedocenianymi przez medycynę akademicką (ale „nigdy zamiast” niej)!
3a. Cechą o znaczeniu zasadniczym tak jakościowym jak i ilościowym jest SZEROKIE
SPEKTRUM i JEDNOCZESNOŚĆ oddziaływań patologicznych !!! To oznacza, że
proces patologiczny korzysta z synergicznej, negatywnej premii (efektu domina)!!!
3b. Nasza terapeutyczna odpowiedź musi to uwzględniać i nieść SZEROKIE SPEKTRUM
ODDZIAŁYWAŃ WSPIERAJĄCYCH i ich JEDNOCZESNOŚĆ !!! w odbudowie
holistycznej równowagi ZASOBÓW I CZYNNIKÓW WSPARCIA - odzyskujących oraz
utrzymujących DOBROSTAN I ZDROWIE !!!

Kluczowy wniosek to warunek sine qua non :

Holistyka i pozytywna synergia w homeostazie!!!
= HPSS [Holistyka PsychoSomatycznej Synergii]

HPSS to jednoczesność i synergia !!!
W nich tkwi tajemnica sukcesu – wysokiej efektywności metody! Warunkują one bowiem skuteczność NT
wsparcia odbudowy niezbędnych zasobów - pokonywania dolegliwości i przywracania podmiotowej
homeostazy – tj. zdrowia i DOBROSTANU !!! A narzędzia wykonawcze mamy!!! [=>warsztat]
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Holistyka odbudowy HOMEOSTAZY
w naturoterapeutycznym podejściu zasobowym
(z perspektywy bioenergoterapeuty/naturoterapeuty – model holistyczny JMM)
1.

2.
3.

Najpierw energetycznie oczyść, odbarcz organizm, zrób
miejsce na niezaburzone energie i zasoby przemiany
komórkowej! => pod BIO LOGICZNY mechanizm ochrony
życia!
Zneutralizuj zakłócenia środowiskowe i emocjonalne!
Uzupełnij niedobory: niezbędne dla ciała i ducha =>
psychosomatyczne potrzeby (zasoby najlepiej ze źródeł
stricte naturalnych);

1-3 obejmuje metodologię o jednostkowych cechach ekstensywnych. Kolejne to metody intensywne.

=> Zharmonizuj całość z jednoczesnym stałym dostępem do
!
zasobów – nagrodą synergia
=> Kontroluj zasoby dla dynamicznej równowagi
różnorodności czynników – homeostazy; powściągaj
własne ego i woluntaryzm (chciejstwo)…
(systemowe korzyści )
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„W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Dialektyka życia –
między teorią chaosu a systemowym,
cybernetyczno-informacyjnym porządkiem
•

Nie ma jednego PANACEUM w walce z rakiem! Jest ich tak wiele jak wiele jest przyczyn ich
powstawania. Zredukowanie problemu do ciała zawęża ich ilość, ale nie rozwiązuje całości problemu.
Bo jeśli nawet wyeliminujemy węglowodany i względnie (wielość składników) - zharmonizujemy enzymy
i
ich środowisko, to i tak nie wyczerpuje ryzyka patologii w obszarze np.: genu RBCA1 i cząsteczki
informacyjnego kwasu mRNA w białaczce szpikowej (gen fuzyjny odpowiadający za wytwarzanie
nieprawidłowego enzymu BCR-ABL (tzw. kinazy tyrozynowej BCR-ABL; komórki białaczkowe wywołuje aberracja
genetyczna polegającą na przeniesieniu genu ABL z chromosomu 9 na chromosom 22, gdzie łączy się z genem
BCR).
To i tak tylko wesprzemy ograniczanie ryzyka wystąpienia nowotworu! (I o to chodzi.)

•

Więc rola terapii naturalnych – w promocji oraz profilaktyce zdrowia może i powinna z
jednej strony ograniczać ryzyka patoonkologiczne, a z drugiej odpowiedzialnie
wspierać leczenie kierowane przez lekarzy onkologów (mimo ryzyk i niedoskonało-ści.
Problemy zaostrzą się wtedy, gdy lekarze uświadomią sobie rozziew między już
dostępną wiedzą a ich skwantyfikowaną przez wielką farmę i procedury praktykę,
a
katastrofa przyjdzie, kiedy po prostu zabraknie z jakichkolwiek powodów prądu
i
komputerowego wsadu. Chodzi o to, by i w tych osobliwych warunkach MÓC.).

•

Ujmując to z punktu widzenia strategii biocybernetycznych – to jeden z ważnych kierunków zarządzania
ryzykami obszaru zdrowia i w tym - zarządzania ryzykami wystąpienia czy nasilania się presji czynników
patologicznych w obszarze onkologii. A więc raz jeszcze HOLISTYKA !!! (pamiętając, że nie ma ogółu bez szczegółu i odwrotnie).
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Zasady i zalety metody HPSS
Medycyna curat - NATURA SANAT
„Nigdy zamiast!: Boga, medycyny, lekarza!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Eliminacja strachu i stresu, negatywnego myślenia
i złych emocji => przyjaźń wobec siebie i innych –
tworzenie przyjaznego środowiska i grupy wsparcia;
Neutralizacja oddziaływań geopatycznych;
Zdiagnozowanie braków; uzupełnienie witamin oraz
mikroelementów, trafne diety i suplementacja;
Regularne oczyszczanie organizmu, w tym jego
okresowa detoksykacja;
Bieżące, profesjonalne uzupełnianie zasobów energii
wraz z odbudową zdolności do homeostazy (!),
Właściwe oddychanie - dotlenianie organizmu, także
na poziomie komórkowym;
Zharmonizowanie i zintegrowanie ciała i psychiki
z własną duchowością;
Wymóg stosowania się do ordynacji lekarskiej,
przeprowadzanie badań, bo prymat leczenia wobec
naturoterapeutycznego wsparcia stosuje się też do
dyplomowanych bioenergoterapeutów;
Staranny i przemyślany cykl wspierających zabiegów
kompatybilny z leczeniem medycznym (z terminami
np.: chemio czy radioterapii).
Inne profilaktyczne naturo i energoterapeutyczne
wskazówki (np, dotyczące fitoterapii itp.).

ZALETY:bezpieczna,
efektywna,dostępna(tania)

-

-

-

-

-

Metoda bezpieczna, bo
niekonkurencyjna wobec
medycyny! Nie manipuluje
przekonaniami i światopoglądem!
Metoda bezpieczna bo naturalna
i prowadząca do harmonii z Naturą!
Metoda bezpieczna, bo nie aspiruje
do miana alternatywnej, ale wręcz
przeciwnie – podkreśla swoją
komplementarność!
Metoda bezpieczna - jeśli nie
zniekształcana i wykonywana przez
dyplomowanych
bioenergoterapeutów!
Metoda bezpieczna, bo zawarta:
w ramie anatomicznej
nienaruszalności ciała, naturalnej
fizjologii organizmu; w naturalnych
czynnikach i metodach wsparcia.
Metoda bezpieczna, bo
dyplomowani przez rzemiosło
bioenergoterapeuci mają niezbędne
kwalifikacje i kompetencje w tym
w zakresie BHP; anatomii i
fizjologii a także udzielania
przedmedycznej pomocy Klientom.
Bezpieczna i efektywna bo posiada
solidne, sprawdzone w praktyce
narzędzia energodiagnostyczne,
energetyzacji i kontroli oraz metody
oczyszczania czy neutralizacji.
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WNIOSKI (z perspektywy Klienta):

HPSS to kwintesencja najlepszych
naturalnych metod wsparcia onkoterapii
•
•

Podejmij medyczne leczenie
onkologiczne i bezwzględnie je
kontynuuj !

•

Wybierz dyplomowanego
bioenergoterapeutę, zażądaj
okazania państwowych rzemieślniczych dokumentów
kwalifikacyjnych i zbierz o nim
informacje, np.: popytaj w Cechu.

•
•

•

•

Umów się na spotkanie i zleć zbadanie
stanu zaburzeń geopatycznych w
Twoim domu i ewentualnie w miejscu
pracy!
Taki wybór jest bezpieczny i zgodny
z prawem!

•

•

Dyplomowany bioenergoterapeuta,
przeszkolony w zakresie HPSS,
przeprowadzi poszerzony zakres Twojej
energodiagnostyki, przeanalizuje wpływy
zaburzeń geopatycznych, ustali zasady
i terminarz zabiegów oczyszczających
oraz odbudowy zasobów energetycznych
organizmu niezbędnych do utrzymania
homeostazy.
Przeanalizuje stan i zapotrzebowanie na
energie odpowiadające niedoborom
witamin i biopierwiastków.
Przeprowadzi zabiegi i obniży poziom
szkodliwych napięć emocjonalnych.
Po zakończonym zabiegu sprawdzi i
zweryfikuje efekty bieżących oddziaływań
- omówi niezbędne Twoje działania
w okresie do kolejnego spotkania.
Zaleci zagadnienia do omówienia
z lekarzami lub innymi specjalistami

Dyplomowany mistrz bioenergoterapeuta i radiesteta Jan M. MACKIEWICZ
Pluski k.Olsztyna, ul. Jeziorna 34;

www.jmackiewicz.pl / jmackiewicz@onet.pl ; 601-805 111

CENTRUM TERAPII NATURALNYCH - PLUSKI K. OLSZTYNA

Przykładowe źródła: lektury i komunikaty
o wynikach praktycznych zastosowań
odkryć autorów poddanych analizie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rylke Hammer – materiały z konferencji
Roberto Barnai – BIOLOGIKA
George Ashkar – cieciórka -„Pokonać raka raz na
zawsze”
Zb. Wiśniewski – „Odkryłem tajemnicę raka”
Max Gerson – „Metoda dr Gersona”
Johanna Budwig – uniwersalne żywienie
Stanisław Tołpa – torfy / borowiny
Jerzy Burzyński – komunikaty o wynikach pracy
klinicznej w USA
Norbert Treutwein – zakwaszenie
Jan Kwaśniewski – dieta optymalna
Jerzy Zięba– czego nie powie ci lekarz (czyt. 12.04.15r)
M Keane, D Chace - diety w nowotworach

•
•
•
•

A Kostrz-Kostecka - jesteś tym co jesz
A. Moritz – rak nie jest chorobą… a mech. przetrwania
Li Qi Duan
Iwan i Ludmiła Nieumywakin
• Konstantin P. Butejko
• Martyna Elas
• Paul Mohr
• Iwona Wawer
• Tomasz Ciach lek sterowany nanotechnol.
• Centrum Badań DNA
• Metody Clark, Voll`a Schimell`a,
SCIO zastosowania biorezonansowe
– Guolin Qigong

endoekologia

– woda utleniona

rola CO2 – regulacja

oddechu
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– mapy tlenowe

choroby nowotworowe

skutki popromienne

diagnostyka

I Warsztat Profilaktyki
i Promocji Zdrowia
Ćwiczenia relaksacyjno-medytacyjne
w auli gmachu UM w Olsztynie –
ul. Głowackiego 17
• Najbliższe zajęcia: 21.IV.br. o godz. 15.45
• Zajęcia są bezpłatne – strój codzienny

Z A P R A S Z A M Y !!!
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AKADEMIA OPTYMIZMU
Promocja zdrowego

Profilaktyka łatwiejsza

Autorski program: „Życie i praca bez stresów źródłem zdrowia i
sukcesów!”

Naturoterapeutom życzę kolejnych terapeutycznych sukcesów;
lekarzom - kolejnych kompetentnych i odpowiedzialnych
sojuszników w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia pacjentów.

Nade wszystko naszego współsukcesu w profilaktyce
i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia!

- Jan M Mackiewicz

