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O możliwości terapeutycznej modyfikacji biopola
I. Idea działania
Psychotronika uczy, że wszelkie istoty żywe mają kilka specyficznych „warstw”, zwanych
ciałami subtelnymi. Najczęściej wyróżnia się ich trzy: eteryczne – odpowiedzialne za emocje,
astralne – związane z wyobraźnią i myślą, oraz mentalne, będące siedzibą abstrakcyjnych idei,
nieraz sterujących życiem człowieka. Niektórzy badacze wyróżniają jeszcze inne, wyższe ciała,
jednak nie są one tak istotne dla naszego życia jak trzy wymienione. Kierunek wpływu postulowany
przez psychotronikę jest od ciał subtelniejszych do mniej subtelnych. Hierarchia ta najniżej stawia
ciało eteryczne, wyżej astralne, najwyżej mentalne. Ciało eteryczne to „otoczka” ciała fizycznego,
czasem w pewnych szczególnych warunkach oświetleniowych widoczna jako „poświata” wokół
dłoni, ramion i głowy. Ciała subtelniejsze mogą być widoczne w wyniku uwrażliwienia się
człowieka na nie; wymaga to długotrwałych ćwiczeń.
Wg psychotroniki, warunkiem zdrowia i harmonii człowieka jest swobodna komunikacja
między wszystkimi ciałami (także między nimi a ciałem fizycznym, funkcjonującym w świecie
materialnym). Jeśli komunikacja ta ulegnie zaburzeniu, rozpoczyna się choroba.
Jednocześnie, na mocy przytoczonej przed chwilą zasady wpływania na ciała mniej subtelne z
ciał bardziej subtelnych, w wypadku zaburzeń komunikacji wystarczy manipulować ciałem
subtelnym, aby naprawiło się mniej subtelne. To spostrzeżenie jest podstawą działania omawianej
tu technologii. Energetyzator działa w ciałach: eterycznym i astralnym, modyfikując program ich
działania wg świadomej intencji operatora. Językiem programowania tych ciał są energie
rozpoznane przez współczesną radiestezję (kolory, składowe, spin) oraz znane od tysiącleci
symbole – wróżebne, kulturowe, religijne.
II. Diagnoza i terapia symboliczna
Aby „przeprogramować” działanie ciał subtelnych, korzysta się z tradycyjnych obrazów
symbolicznych człowieka – w dotychczasowej praktyce najlepiej sprawdziły się symbole
astrologiczne, zapewne dlatego, że są one jednocześnie ciałami materialnymi (planetami Układu
Słonecznego) i treściami symbolicznymi. Jako takie świetnie łączą one różne ciała człowieka.
Obrazem symbolicznym człowieka – podstawą diagnozy i ewentualnej terapii – jest horoskop
astrologiczny narodzin. Wbrew powszechnym mniemaniom, w horoskopie nie ma zapowiedzi
chorób ani nieszczęść. Jest natomiast horoskop zapisem tych napięć i tych potencjałów, do których
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człowiek jest „z urodzenia” dostosowany. Na zapis horoskopowy nakłada się jeszcze siła
charakteru, wpływy środowiska życia, wychowanie, etc czynniki. I jeśli owe czynniki
pozahoroskopowe oddziałują na człowieka silnie i przeciwnie do potencjałów horoskopu, łatwo o
zaburzenia komunikacji między ciałami subtelnymi i w konsekwencji choroby ciała i duszy.
Programowanie terapii polega na takim manipulowaniu horoskopem („przesuwaniu” planet
horoskopu rzeczywistego), aby otrzymać nowy horoskop, którego działanie będzie 1)zgodne z
intencją terapeuty, 2)będzie modyfikowało nieświadome zachowania osoby poddawanej terapii tak,
aby wyeliminować lub przynajmniej osłabić efekty negatywne. Horoskop taki będzie
„nieastrologiczny”, tzn. będzie zwierał układ planet, który być może nigdy nie zaistniał i nie
zaistnieje, ale... działa, i to silnie, na człowieka.
III. Realizacja oddziaływania terapeutycznego.
Po zaprogramowaniu terapii kolejnym etapem jest wprowadzenie nowego programu w ciała
subtelne pacjenta. Dokonuje się tego nakazując pacjentowi nosić blisko ciała zaprogramowany
informacją nośnik (zazwyczaj kawałek ceramiki; obecnie do jego zaprogramowania służy w
Laboratorium specjalna maszyna). Aby wzmocnić efekt daje się zalecenie noszenia nośnika przy
ciele przez 15 godzin w ciągu doby i odstawienie go na pozostałych 9 godzin. Taki podział czasowy
doby jest jej Złotą Proporcją (1,618:1), co sprzyja stabilizacji oddziaływania. Jeśli bowiem nośnik z
programem noszony były stale blisko ciała, nastąpiłby efekt spadku wrażliwości człowieka na
oddziaływanie i w efekcie terapia byłaby nieskuteczna.
Drugim (i niezwykle ważnym) elementem terapeutycznego oddziaływania energetyzatora jest
używanie go do wprowadzenia informacji do wody pitnej i wraz nią do organizmu. W praktyce
trzeba co 4 – 5 godzin wypić szklaneczkę wody do której tuż przed spożyciem wrzucamy
ceramiczny „chip” energetyzatora, wodę energicznie zawirowujemy łyżeczką (koniecznie w prawo)
i natychmiast potem wypijamy.
IV. Uzyskane wyniki doświadczalne:
Opisywaną tu technologię,zanim uzyskała formę dojrzałą testowano w latach 2004 – 2012.
Wybrane wyniki podano w tabeli poniżej:
Problem opisany przez
osobę
kompletna ruina życia,
mąż-psychopata, zabrane
dzieci i majątek

Problem zdiagnozowany

Podjęta terapia

Prześladowca karmiczny,
przesunięcie Księżyca spod
konieczność przejścia przez kwadratu Saturna do
Ukrzyżowanie i Rezurekcję koniunkcji Jowisza i
trygonu Marsa
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Efekty
Opisana przez pacjentkę
przemiana wewnętrzna ma
naturę księżycowojowiszową, czyli zgodną z
założeniami

Uwagi
Sporządzenie EI
poprzedzone dłuższą terapią
psychologiczną i karmiczną
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Problem opisany przez
osobę

Problem zdiagnozowany

Podjęta terapia

Efekty

Uwagi

Medyczne objawy wielu
chorób, lęki, kłopoty
materialne, zanik impetu
życiowego

Nadmierna buntowniczość Przesunięcie Księżyca z
przy zbyt dużej wrażliwości ascendentu do koniunkcji
Wenus w X d. wzmocnienie żywiołu
Ziemi

Po półtora miesiąca
pacjentka relacjonuje
znaczny spadek lęków do
poziomu umożliwiającego
już jakie-takie
funkcjonowanie życiowe

osoba "chora na swój los",
nic w życiu nie wychodzi

Źle rozumiany VIII dom,
ukryta wola
samozniszczenia

Przesunięcie Saturna do X
d., czyli danie celu
życiowego

osoba dostała pracę w
osoba dość silna, lecz
Niemczech, odcięła się od
niezbyt świadoma i
psychogennego środowiska, histeryczna
w jakim przebywała,
wygląda na to, że coś
przepracowuje

Nieudany związek,
Gonienie za mirażem, brak
niezrealizowana duchowość realizmu życiowego,
nieradzenie sobie z
podwyższonym poziomem
bioenergii i seksualizmem

Obrót horoskopu o 30 st.
aby Asc przeszedł z Ryb do
Barana i energie nabrały
wyrazistości

Po roku od zastosowania EI
osoba zdecydowała się na
radykalne zmiany w życiu:
rozwiodła się, zawarła
nowy związek, urodziła
nowe dziecko, założyła
firmę. Jednak trudno
stwierdzić, czy było to
wyłącznie działanie EI, bo
nie było regularnej
łączności między terapeutą
a ta osobą

osoba o dość szlachetnym
charakterze, lecz nie
rozumiejąca działania
energii

Depresje, stany lękowe,
fobie, obsesje

Powołanie szamańskie,
medialność, upór, brak
pokory, nadmierna
racjonalizacja

osłabienie "złego"
seksualizmu przez rozbicie
koniunkcji Wenus i Urana
w V d, osłabienie
medialności przez rozbicie
koniunkcji Słońce-Neptun,
silniejsze poddanie
Przeznaczeniu przez
przesunięcie Plutona do X d

Osoba twierdzi, że mając
energetyzator czuje się
bezpieczna, że nie
przyciąga negatywów i jest
spokojna. Objawy ataku
subtelnego ustąpiły
zupełnie

osoba niezbyt mądra i
nieświadoma; proces
odkrycia powołania
uruchomiony przez
przygodny kontakt
seksualny z nosicielem
wirusów astralnych

Schorowanie, nieudane
małżeństwo

Świadomość ofiary,
Wzmocnienie XI d.
gnuśność życiowa, fatalizm horoskopu (siła buntu) +
wzmocnienie Wenus
(radość życia)

Po pół roku osoba
zdecydowała się na
radykalne zmiany: założyła
firmę, aby uniezależnić się
od męża

EI sporządzany bez
obecności osoby;
charakterystyczna
konieczność
napromieniowania energią
niemal dwukrotnie większą,
niż gdyby osoba była
obecna podczas
sporządzania EI

Silne dolegliwości fizyczne
(ból), stany lękowe,
obsesje, nieznośne poczucie
przymusu i bezsensu
życiowego

Wszelkie objawy ataku
astralnego, ułatwionego
przez nieumiejętne
praktykowanie medytacji

Odtworzenie materialności
(rozbicie nieharmonijnych
powiązań między Marsem,
Jowiszem, Księżycem i
Neptunem), wzmocnienie
niezależności (obrót
horoskopu tak, aby Uran
znalazł się na Ascendencie)

Po miesiącu stosowania EI,
sądząc z relacji osoby, brak
jakiejkolwiek wyraźnej
poprawy. Jedyne co
stwierdzono, to typowe
objawy uzależnienia od
nowo wybranego terapeuty.
Być może nieskuteczność
EI wynika ze skrajnie złego
stanu ogólnego tej osoby

Osoba nieźle histeryczna,
lękliwa, pożądliwa i
niespełniona życiowo;
proces biegnący w chwili
sporządzania EI można
odczytać jako szansę na
porzucenie
dotychczasowego życia i
rozpoczęcie nowego

surowy wyrok za nikłą w
sumie winę (pobicie kogoś,
kto kupował narkotyki)

W tym życiu chłopak ma
przejść przemianę: od
ofiary własnych
namiętności do rozumienia
przeznaczenia

Mieszanka Wenus, Neptuna Wg samego
i Jowisza (złagodzenie
zainteresowanego „lżej mi
ciężaru pokuty, nadanie
to wszystko znosić”
sensu)

Wychowywany bez ojca;
niskie poczucie własnej
wartości, tendencje
samobójcze, jakby chęć
zabicia tego, czym się jest

niezasłużone cierpienie
(utrata sprawności)

praktycznie zerowe
rozumienie roli i znaczenia
sił duchowych; w tym życiu
konieczność takiego
zrozumienia, jakaś
demonstracja ich potęgi,
próba wiary - jakby los
Hioba

Przesunięcie Jowisza i
Wenus do IX domu
horoskopu i ustawienie ich
w koniunkcji - próba
pobudzenia refleksji
religijnej

Osoba niezbyt rozumna;
mimo ogromu cierpienia
wciąż brak poddania.
Dolegliwość na planie
medycznym
niewytłumaczalna

Wizyta u partackiej

Atak astralny wskutek

Wyrównanie uszkodzonych Po ośmiu miesiącach osoba
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po 10 miesiącach brak
rezultatu uzdrawiania, za to
kojarzenie dalszych
niepowodzeń z działaniem
energetyzatora;
jednocześnie jednak na
sugestię "losu Hioba" osoba
reaguje ze zrozumieniem!

osoba silna wewnętrznie,
ambitna i honorowa

osoba słaba, histeryczna, ale
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Problem opisany przez
osobę

Problem zdiagnozowany

Podjęta terapia

Efekty

Uwagi

egzorcystki, napady
lękowe, depresja

nieumiejętnie
przeprowadzonego zabiegu
zamknięcia aury

obszarów aury,
wzmocnienie Marsa i
Księżyca

w stanie wyraźnie lepszym,
pojawia się wola walki o
siebie, jednak mało
prawdopodobne, by był to
skutek zabiegu

w sumie o wielkim sercu

Brak realizacji życiowej,
miłości, ciepła

Za słabe ego przy
jednoczesnych potężnych
siłach kobiecych. Wyrwa w
sferze astralnej przy
normalnych potencjałach
eterycznych i mentalnych

Wzmocnienie potencjałów
osobistych w paśmie
astralnym

Po miesiącu stosowania
osoba raportuje poprawę,
jednak nastąpiła utrata
ładunku EI,
prawdopodobnie na skutek
silnej emocjonalności

Gdy przestał działać EI,
osoba znów się całkowicie
"rozregulowała". Gdyby
wcześniej zrobiono test EI i
zregenerowano go,
prawdopodobnie efekt
terapeutyczny byłby
silniejszy, może nawet do
całkowitego wyleczenia?

męczące sensacje
parapsychiczne

Za wczesne,
nieprzygotowane wejście w
świat duchowy,
ugrzęźnięcie w pułapkach
astralnych

Saturn w 6 st Wagi =
odzyskanie przez niego
kontroli nad horoskopem i
przekazem

Po dwu miesiącach
stosowania EI osoba
raportowała spadek
natężenia sensacji
parapsychicznych, ale nie
ich całkowity zanik.

alkoholizm

żle ukierunkowana
wrażliwość + zbyt silne
poczucie niezależności;
prawdopodobnie etiologia
zewnętrzna

Mars do pierwszych stopni
Barana + Saturn w trygon
do Słońca = wzmocnienie
woli walki

Od zastosowania EI lepsze
panowanie nad nałogiem –
wzrosła zdolność
powstrzymania się od
upijania się, zanim nie
zostaną wykonane
obowiązki.

osoba poddana w pracy
mobbingowi

Słaba asertywność + często
agresywność zupełnie bez
powodu

Przesunięcie Saturna tak,
aby stworzył trygon ze
Słońcem w Baranie (lepsza
samokontrola)

Wg słów osoby
zainteresowanej: „jestem
bardziej pewna siebie”, mój
szef to widzi i mniej mam z
nim scysji

dziecko, w którego
organizmie jest groźna
bakteria, namnażająca się
bez kontroli i odporna na
stosowane leki

Zburzenia bioprogramu
sterującego systemem
immunologicznym dziecka

aktywizacja w horoskopie
Plutona i Saturna

Proces namnażania bakterii
został zatrzymany i wtedy
dopiero leczenie medyczne
zaczęło odnosić skutek

ładunek znacznie silniejszy
od standardowo
aplikowanego (2.4 na skali
MKM) dla uporządkowania
sfery astralnej

V. Uwagi końcowe
- nie należy oczekiwać bezwarunkowej skuteczności omawianej tu technologii u wszystkich
testowanych osób. Wyraźnie wygląda na to, że urządzenia i procedury "niekonwencjonalne"
działają najsilniej na pewną szczególną grupę pacjentów - tych, którzy mają podwyższoną
podatność

ekstrasensoryczną

(wg

szacowań

współczesnych,

jakieś

30%

populacji).

Charakterystyczna cecha tych pacjentów, to otwarcie na „te zjawiska”, a czasem wręcz jawnie
deklarowana wiara w radiestezję, astrologię, magię, etc. Równie charakterystyczne jest to, że
klasyczne (akademickie) metody leczenia często u tych ludzi zawodzą.


Energetyzator Osobisty - jak wszystkie technologie psychotroniczne - działa najlepiej, gdy
etiologia schorzenia nie jest typowo biochemiczna, ale bioenergetyczna. Takie choroby
poznajemy po tym, że objawy są wprawdzie znane medycynie i wydają się typowe, ale metody
leczenia zalecane przy stwierdzonych objawach zawodzą. Wtedy metody dziś nazywane
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alternatywnymi dają wcale dobre efekty terapeutyczne.
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