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DAWNI UZDROWICIELE I ICH TECHNIKI
Kiedy poznaje się wiedzę na temat różnego rodzaju bioterapii, warto zwrócić uwagę na
część z nich i zapoznać się z ich technikami. Z takiej wiedzy można potem skorzystać
we własnej, samodzielnej praktyce.
Antoni Mesmer (1736-1815). Był on niemieckim doktorem medycyny, który
praktykował w Wiedniu i Paryżu. Uzdrawiał poprzez wykonywanie tak zwanych
passów, dotyku, głasków i obwodzenia ciała swoimi dłońmi. 
Według Mesmera uzdrawianie odbywało się dzięki specjalnemu fluidowi, który ma być
rozpowszechniony w całym Wszechświecie. Fluid odpowiednio zastosowany wnika w
system nerwowy i reguluje funkcje całego organizmu.
Praktyki Mesmera cieszyły się dużym powodzeniem u chorych. Zatrudnił on więc kilku
lekarzy do pomocy, którym przekazał część swojej wiedzy. 
Ponadto Mesmer stworzył też tak zwane uzdrawiające bakiety (...)
Technika Mesmera ustanowiła podstawę współczesnej tradycyjnej bioenergoterapii i
jest znana pod nazwą utworzoną od nazwiska tego uzdrowiciela - mesmeryzm.
Spotyka się też nazwę magnetyzm pochodzącą od ukutego przez Mesmera pojęcia
magnetyzm zwierzęcy.



Więcej informacji na temat mesmeryzmu poznasz w kolejnej lekcji.
Gustaw von Langsdorff to kolejny doktor medycyny. Jego zdaniem każdy mógł
nauczyć się bioenergoterapii i skutecznie ją stosować. Wedle jego opinii bioterapeuta
powinien być człowiekiem o wysokiej moralności. Uzdrawiać młodych ludzi powinni
starsi, mężczyzn zaś kobiety.
Philipp Cramer twierdził, że magnetyzer powinien mieć dobrą i silną wolę oraz czyste
intencje. 
Cramer wykonywał swoje zabiegi w następujący sposób: kładł prawą dłoń na klatce
piersiowej, a lewą na czole, po czym przesuwał dłonie ok. 3 sekund w dół do stóp.
Kiedy wykonał 7-14 takich głasków, po chwili przerwy rozpoczynał zabieg ten od
nowa.
 
Carl Hansen z kolei tak nakazywał wykonywać zabiegi (...)
Wyróżniał zabiegi całkowite i częściowe. Ten pierwszy opisany został powyżej.
Częściowe zaś miały zastosowanie miejscowe, na przykład przy bólach. Na przykład w
przypadku bólu zęba należało palce wskazujące obu rąk ułożyć w zagłębieniu za
uszami, resztę palców na szczęce. Potem trzeba przesuwać palce wzdłuż twarzy.
Józef Gratzinger był zdania, że magnetyzer powinien być doskonałego zdrowia
fizycznego i mieć właściwy poziom moralny. 
Wyróżniał zabiegi pozytywne (witalizujące, dodające energii, pobudzające) i
negatywne (uspokajające). 
Zabieg pozytywny wykonywało się poprzez skupienie swojej woli i położenie palców
lub całych dłoni na ciele uzdrawianego, a także na wykonywaniu głasków. Negatywny
zaś był wykonywany bez dotykania. Polegał na głaskach długich lub krótkich nad
ciałem oraz nad trzymaniem dłoni nad danym miejscem na ciele.
J. P. F. Deleuze (1753-1835). Człowiek ten uważał, że zabiegi wyczerpują
magnetyzera. Być może częściowo oddawał podczas uzdrawiania własną energię.
Według niego, aby uzdrawianie było skuteczne, powinna istnieć harmonia fizyczna i
duchowa między bioterapeutą, a jego klientem. W swojej pracy był bardzo skuteczny.
Zalecenia Deleuzego dla magnetyzerów (…)



Hiram Jackson. Według niego proces życiowy jest sumą oddziaływań elektryczno-
magnetycznych, a uzdrowiciel udziela choremu swojej siły poprzez dotknięcie. Oto
zalecenia Jacksona co do wykonywania zabiegów:

 Magnetyzer nie tylko powinien być w harmonii z klientem, ale i uzupełniać
własne braki energetyczne po zabiegu (dbać o siebie, nie palić papierosów ani nie
pić alkoholu). 

 Przed zabiegiem należy potrzeć ręce aż do rozgrzania. Uzdrawiać można za
pomocą oczu i oddechu, ale najlepiej jest to robić poprzez dłonie. 

 Bioterapeuta powinien się też przygotować mentalnie do zabiegu - wierzyć w
siebie i swoje siły uzdrawiające, mieć chęć uzdrowić. 

 Uzdrowiciel, wg Jacksona, oddychając powinien świadomie pobierać energię z
powietrza, jedzą - z pożywienia. 

 W gabinecie bioterapeuty powinna być cisza ułatwiająca skupienie na zabiegu. 

 Klient powinien mieć zamknięte oczy, gdyż ułatwia to wejście w relaks. 

 Wobec chorego należy się zachowywać uprzejmie i witać go z uśmiechem na
twarzy (...)

F.E. Bilz twierdził, że zabieg powinna wykonywać osoba, którą chory lubi i której ufa.
Należy go wykonywać od 5-20 minut 2-4 razy w tygodniu. Uważał on, że "Leczenie
magnetyzmem będzie kiedyś jedynym leczeniem przyszłości..."
Bliz wspierał magnetyzował wodę i dawał ją do wypicia klientom, jako uzupełnienie
zabiegu. 
A oto metoda Bliza na uzdrawianie (...)
Paul Clement Jagot. Według tej osoby, każdy ma zdolności do uzdrawiania - jedni
mają większe, inni mniejsze, ale można je rozwijać poprzez systematyczną praktykę. 
Magnetyzer powinien być w harmonii fizycznej, duchowej, emocjonalnej i
intelektualnej.
Technika uzdrawiania według Jagota (...):

 



Ponadto Jagot twierdził, że zabiegi w przypadkach ciężkich należy wykonywać 3 razy
dziennie, a w chronicznych wystarczy raz przez 30 minut. 
Jagot stosował także magnetyzowanie poprzez przykładanie do chorych części
ciała napełnionych fluidem rzeczy - materiału, papieru itp.

J. Świtkowski. Według niego fluid działa także przez ubranie, wykonanie zabiegu nie
wymaga więc zdejmowania odzieży.
Ważna u bioterapeuty jest intuicja i wiedza na temat biegunów ciała oraz stosowanie się
do niej. Głaski powolne mają być bardziej efektywne, niż szybkie, a zabieg powinien
odbywać się bez rozmów i trwać 10-20 minut. 
Zabiegi można też wykonywać na zwierzętach.
Magnetyzera wyczerpuje przekazywanie fluidu, powinien więc on o siebie
odpowiednio dbać.
Techniki bardziej współczesnych bioterapeutów poznasz w kolejnej lekcji.


