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REKLAMA

Pomoc 
w każdej chwili

Czasem trzeba zareagować
natychmiast. Wtedy przesyłam

energię na odległość – mówi
Mirosława Pawelczuk. 

spotkanie z uzdrowicielem

– Gdy po operacji zrobiono mi badania
krwi – opowiada Ewa – lekarze nie mogli
wyjść z podziwu. Morfologia była lepsza
niż przed operacją, a to podobno się nie
zdarza. Rana pooperacyjna zagoiła się
szybko i bez problemów, dziesięć tygodni
później wybrałam się na zimowe wczasy,
poszłam na sylwestra…

– Przesyłanie energii na odległość to
zwykła praca bioterapeuty – mówi Mirosła-
wa, kiedy pytam o przypadek Ewy. – Taka
sama, jak gdybym miała pacjenta obok sie-
bie, tylko zamiast na żywym człowieku wy-
konuję wszystkie czynności na sylwetce
tego człowieka stworzonej w swojej wyob-
raźni. Najważniejsza i najtrudniejsza jest
absolutna koncentracja przez cały czas
trwania zabiegu, bo gdy na przykład ochra-
niam kogoś w trakcie operacji, myślę o tej
osobie przez kilka godzin. 

Odległość nie ma

znaczenia

Mirosława wspomagała już podczas opera-
cji i w okresie rekonwalescencji kilkana-
ście osób, w tym własnego, mocno już star-
szego tatę, który zabieg zniósł doskonale.
Terapeutka nie angażuje się jednak w za-
biegi chirurgiczne zbyt chętnie, bo trzeba
się po nich długo regenerować. 

Ale po tylu latach pracy i ćwiczeń jest
już tak doświadczona, że potrafi skoncen-
trować się totalnie w różnych miejscach
i warunkach. 

– Bo gdy ktoś na przykład zawiadamia, że
właśnie miał zawał lub wypadek i jedzie

karetką do szpitala – wyjaśnia – warto
natychmiast zadziałać bioenergetycznie.

Jednak nie tylko w poważnych proble-
mach działanie na odległość może pomóc.
Na przykład koleżance mieszkającej w Nie-
mczech Mirosława wyleczyła na odległość
całą rodzinę z dość pospolitych dolegliwo-
ści. Brat koleżanki z kolei pozbył się nerwi-
cy żołądka, ale po kilku latach bezrobocia
odważył się założyć własny biznes i dobrze
mu się wiedzie. 

czakra gardła i karma

Babcie i mamy 3–4-latków zwracają się
nieraz do Mirosławy, bo synek i wnuk nie
zaczął jeszcze mówić.

– Lekarze diagnozują autyzm, a to bywa
nierzadko blokada czakry gardła – wyjaśnia
bioterapeutka. Zazwyczaj po kilku zabie-
gach maluch zaczyna mówić. Wielu doro-
słych też ma zablokowaną czakrę gardła,
bo ona bardziej niż inne czakry związana
jest z karmą. Niedawno pracowałam 
z 30-letnim mężczyzną, który miał tak
zablokowaną tę czakrę, że w ogóle nie szu-
kał pracy i nie wychodził z domu, bo bał
się kontaktów z ludźmi. Po kilkunastu za-
biegach na odległość sam do mnie zadzwo-
nił i długo rozmawialiśmy przez telefon. 

Na odległość można również oczyszczać
jajkiem. Po prostu porusza się nim po syl-
wetce wyobrażonej, a nie realnej i bardzo
dobrze to działa. Wszystko jedno, jaką meto-
dę stosuję – najważniejsza jest wola klienta,
aby coś dobrego ze swym życiem zrobić.
Inaczej nawet cudotwórca nie poradzi. 

Gdy w październiku zeszłego roku Ewa
z Warszawy kładła się na stół operacyjny,
aby poddać się wymianie stawu biodrowe-
go, nie miała wątpliwości, że wszystko
pójdzie dobrze. Bo energetycznie wspierała
ją z odległości kilkuset kilometrów biotera-
peutka Mirosława Pawelczuk.

Pomoc przy operacji

Poznały się na kursie oczyszczania jajem.
Mirosława, która na stałe przyjmuje klien-
tów w Świeciu nad Wisłą, od czasu do cza-
su przyjeżdża do Warszawy, aby taki kurs
poprowadzić. Gdy Ewa dowiedziała się, 
że Mirosława jest bioterapeutką i że oprócz
oczyszczania jajem zna wiele innych natu-
ralnych metod uzdrawiania, między inny-
mi potrafi przesyłać energię na odległość,
poprosiła ją o wzmocnienie i ochronę pod-
czas operacji biodra. 
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