
niezwyk!e terapie 

Kojarzy si! z pysznym "niadaniem i koglem-
-moglem… Ale dla osób, którym pomog#a
MIROS!AWA PAWELCZUK, jajko to symbol si#y,
uzdrowienia i ulgi po zdj!tych urokach. 

W gabinecie w "wieciu nad Wis!# Miros!awa opo-
wiada o metodzie, któr# z powodzeniem stosowali
pradawni S!owianie, po czym wskazuje talerzyk, 
na którym ju$ czekaj# „moje” jaja. Do zabiegu po-
trzebne s# dwa: jedno do oczyszczenia g!owy, dru-
gie – do reszty cia!a. Musz# by% &wie$e i pochodzi%
od „szcz'&liwej” kury, która biega wolno, $ywi si'
dobrym ziarnem i tym, co znajdzie na polu i !#ce. 

Kosmos 
w szklance wody
Miros!awa prosi, bym usiad!a na krze&le i kilkana-
&cie razy odmówi!a „Ojcze nasz”. Dla niewierz#-
cych, czy te$ osób innych wyzna(, spisa!a modlitw'

na kartce – wystarczy, by j# po prostu czytali. 
Po modlitwie turla pierwszym jajem po mojej g!owie,
zataczaj#c koliste trajektorie. Po oko!o 20 minutach
wbija jajko do szklanki z czyst# wod# i prosi, bym
po!o$y!a si' na le$ance. Bierze drugie jajo i turla
oko!o pó! godziny po ca!ym ciele, po czym wbija to
jajko do drugiej szklanki z wod#. Potem trzeba cze-
ka%, a$ bia!kowa zawiesina uformuje w wodzie jaki&
obraz. Gdy utworzone z bia!ka „fr'dzelki”, sploty,
czasem zarysy cz!owieka, zwierz'cia lub liter ode-
rw# si' od $ó!tka, b'dzie to oznacza%, $e zabieg si'
uda!. Szkodliwa energia bezpowrotnie odesz!a
w nico&%, a cz!owiek zosta! uwolniony od dolegli-
wo&ci, z!ej energii, cierpienia, obsesyjnych my&li. 

Po zabiegu Miros!awa pyta, czy czuj' si' l$ej.
Opowiada, $e ludzie zazwyczaj przestaj# czu% ból,
odzyskuj# spokój i si!y witalne, lecz przede wszyst-
kim czuj# si' l$ejsi, jakby nagle stracili na wadze. 

– Natomiast jajo staje si' ci'$sze – mówi tera-
peutka. – Jestem tego pewna, bo do&wiadczam
tego na co dzie(, cho% racjonalnie wyt!umaczy%
tego nie potrafi'. 

Jajem uzdrowieni
Miros!awa Pawelczuk jest bioterapeutk#, tarocistk#
i jasnowidz#c#. Potrafi oczyszcza% ludzi ze z!ych
energii, a tak$e odprowadza% dusze do "wiat!a.
Zna reiki i chirurgi' fantomow#. Oczyszczanie

jajem stosuje od kilku lat. Gdy nauczy!a si' tej tera-
pii, nie spodziewa!a si', jak dobre efekty przynosi%
b'dzie ta metoda. 

W jej przytulnym gabinecie nie zdarzaj# si'
spektakularne cuda, ale Miros!awa sporo kobiet
„wyci#gn'!a” z dolegliwo&ci ginekologicznych,
chorób tarczycy, gard!a, migren czy bólów stawów.
Anet', która zjawi!a si' której& zimy potwornie 
przezi'biona, postawi!a na nogi dos!ownie w ci#gu
kwadransa. 

Ale terapeutka leczy nie tylko cia!o, ale tak$e
i umys!. Pomog!a dzieciom, którym ci'$ko sz!a
nauka. Rodzice przez wiele lat szukali pomocy
u ró$nych psychologów i pedagogów, a tymcza-
sem po kilku wizytach u Miros!awy dzieci zacz'!y
zdobywa% dobre stopnie. 

– Mo$e chodzi!o po prostu o synchronizacj' 
pó!kul mózgowych? – zastanawia si' terapeutka. 
– Jajo bardzo dobrze na to dzia!a. Niektóre dzieci
mia!y te$ podczepione do aury energie zmar!ych
dziadków – k!opoty sko(czy!y si' po odprowadze-
niu ich dusz do "wiat!a. 
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Wbrew pozorom, to bardzo proste – podczas oddychania nie my!l o niczym, skoncentruj ca"#
uwag$ na czakrach, zwi#zanych z nimi kolorach oraz emocjach 
i cechach, które si$ im przypisuje. Po pewnym czasie poczujesz, jak opuszczaj# ci$ negatywne
my!li, a ty wreszcie znajdujesz si$ w zgodzie z otaczaj#cym ci$ !wiatem. 

Medytuj#c, skup si$ na tych sferach %ycia, gdzie pojawiaj# si$ k"opoty, czujesz si$ os"abiony
i gdzie potrzebujesz wsparcia oraz pobudzenia. My!l o przep"ywaj#cej przez twoje cia"o
i umys" energii, „zabarwiaj#c” j# w swojej wyobra&ni na w"a!ciwy kolor. Wkrótce twoje cia"o
g"$boko si$ zrelaskuje, a ty poczujesz, jak do ka%dej jego komórki wlewa si$ nowa moc.

AB 

oddychaj koloramiJajem !wietnie oczyszcza si" aur", cza-
kramy, uwalnia ludzi od uroków, kl#tw, obse-
syjnych my!li. Niezale$nie od przyczyny pro-
blemów, ludzie po oczyszczaniu jajem s#
zdrowsi, silniejsi, lepiej daj# sobie rad"
w $yciu. Je!li kto! nie mo$e osobi!cie zjawi%
si" w jej gabinecie, Miros&awa Pawelczuk
potrafi pomaga% równie$ na odleg&o!%, bo
przecie$ energia nie zna czasu i przestrzeni.

K!opoty mijaj", 
aura ja#nieje
Ze mn# nie jest najgorzej – bia&ko w moich
szklankach nie by&o g"ste, $ó&tko zachowa&o
form", a jajo mia&o naturaln# barw". Lecz
gdy cz&owiek zjawia si" tu z powa$n# choro-
b#, jajo potrafi zmieni% kolor na ciemny,
brzydki. 'ó&tko ulega deformacji albo wr"cz
znika, oplecione nitkami bia&ka. Tak wygl#da-
&o na przyk&ad jajko Joanny, która oprócz
choroby fizycznej mia&a te$ w swym polu
energetycznego „lokatora” – energi" zmar&e-
go przyjaciela.

Przyjmuje si", $e $ó&tko to g&owa i, patrz#c
na jego powi#zania z bia&kiem, okre!la si",
czy wi"cej problemów jest po lewej czy pra-
wej stronie cia&a. Na przyk&ad 35-letnia kobie-
ta, która nie mog&a stworzy% udanego zwi#z-
ku, bo w m&odo!ci sporo narozrabia&a, mia&a
prawie ca&e bia&ko splecione w gruby sznur,
przyklejony po „m"skiej” stronie $ó&tka. 

– Wszystkie nitki si" oderwa&y, pani pro-
blemy powinny odej!% raz na zawsze – mówi
Miros&awa Pawelczuk, obserwuj#c moje
szklanki, w których „firanki” z bia&ka osta-
tecznie oddzieli&y si" od $ó&tka. – I aura sta&a
si" jasna, czysta, nie taka, jak w chwili, gdy
pani tutaj przysz&a – dopowiada, bo podgl#-
danie aury to rutynowy element zabiegu,
a Miros&awa widzi aur" bardzo dok&adnie.

Kiedy! po zako(czeniu zabiegu prosi&o
si" jajo, aby zabra&o z sob# choroby, nie-
szcz"!cia i zakopywa&o si" je na rozstajnych
drogach. 

Teraz nikt na rozdro$e nie biega, bo naj-
bli$sze znajduje si" kilka kilometrów za
miastem, i jak wywie)% tam rozbite jaja?
Za&atwia si" to znacznie pro!ciej – w &azien-
ce – ale wiara w to, $e wraz z jajkiem odesz&y
na zawsze nasze choroby i problemy, jest
pewnie tak samo silna jak u pradawnych
S&owian. 

TEKST I ZDJ!CIE: ANNA FRANKOWSKA

a odzyskasz harmoni!
Ró! o!ywia ducha, !ó"# podnosi samoocen$, 
a ziele% zwi$ksza zdolno&# do nami$tnej mi"o&ci. 
Ucz si$ czerpa# moc z przyjaznych ci barw.

Czakra korony duchowo&# 

Czakra 
trzeciego oka
kreatywno&# 

Czakra gard!a porozumienie 

Czakra serca mi"o&# 
i harmonia 

Czakra splotu trzewnego
poczucie w"asnej warto&ci 

Czakra krzy"owa dobre
samopoczucie fizyczne 
i rado&# 

Czakra podstawy
nami$tno&# 
i zmys"owo&# 

Usi#d) wygodnie.
Postaraj si" skupi% 

na oddechu. U!wiadom
sobie rytmiczne wdychanie
i wydychanie powietrza.
Oddychaj g&"boko podczas
ca&ego %wiczenia.

Skoncentruj uwag" 
na obszarze

znajduj#cym si" u nasady
kr"gos&upa – tam le$y czakra
podstawy. Wyobra) sobie,
$e oddychasz powietrzem
pod!wietlonym na czerwono.

Powoli przeno! uwag"
na czakry po&o$one

coraz wy$ej i wizualizuj
sobie, jak wdychane
powietrze zmienia
zabarwienia kolejnych
o!rodków energii. Tak jak
pokazano na rysunku.

*wiczenie rób powoli 
– powinno zaj#% co

najmniej 10 minut. Powtarzaj
je zawsze, kiedy b"dziesz
potrzebowa% uspokojenia,
wzmocnienia i rozwi#zania
jakiego! swojego problemu.

!wiczenia
1.

2.

3.

4.
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