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NAUKA JASNOWIDZENIA

Masz dar
Z ANTONIM PRZECHRZTÑ, psychoterapeutà,
jasnowidzem i nauczycielem rozwoju osobistego i duchowego,
rozmawia Irena A. Stanisławska.
Przeczytałam, ˝e jednym z zagadnieƒ twojego kursu „Rozwój intuicji” jest rozpoznawanie i uwalnianie blokad z przeszłoÊci. Czy to znaczy, ˝e swoje
zaj´cia zaczynasz od „oczyszczania” uczestników?
WłaÊciwie od ich relaksowania, od powrotu
do ÊwiadomoÊci we własnym ciele. Za tym idzie
odblokowywanie umysłu. Kiedy król Francji Ludwik II zapytał Nostradamusa, co robi, ˝e jest tak
wspaniałym jasnowidzem, ten odpisał, ˝e wierzy
m.in. w wysiłek uwolnienia duszy, umysłu i ciała
od wszelkich trosk, zmartwieƒ i niepokojów drogà odpr´˝enia i uspokojenia ducha. ˚eby swobodnie odszukaç i zinterpretowaç informacj´,
nie mo˝emy jej „przepuszczaç” przez filtr własnych przekonaƒ i prze˝yç, które mogà deformowaç jej odczyt intuicyjny. Stosuj´ wi´c praktyki
słu˝àce odblokowaniu umysłu z doÊwiadczeƒ
przeszłoÊci. åwiczenia te z jednej strony potrzebne sà do połàczenia si´ z intuicjà, do jej wzmocnienia, a z drugiej sà bardzo po˝yteczne do dobrego, zdrowego funkcjonowania. Tak wi´c
uczestnik kursu çwiczàc, równoczeÊnie przeprowadza sobie autoterapi´.
Ale uzdrawianie przeszłoÊci na kursie, który nie
jest temu poÊwi´cony, przyniesie tylko cz´Êciowe
efekty…
I na tym etapie to wystarczy. Na kolejnych
stopniach idziemy dalej. W rozwoju zdolnoÊci
intuicyjnych chodzi o to, by osoba, która telepatycznie dostraja si´ do jakiejÊ sytuacji, odczuła zwiàzanà z nià reakcj´ emocjonalnà.
A łatwiej odczuç jà, gdy pracujemy nad własnym, bolesnym doÊwiadczeniem z przeszłoÊci
ni˝ wtedy, gdy np. patrzymy na czyjeÊ zdj´cie
i mamy powiedzieç, co si´ z tym człowiekiem
dzieje. Uczymy si´ rozwijaç te zdolnoÊci po to,
by mieç je do dyspozycji cz´Êciej, ni˝ si´ spontanicznie pojawiajà, by mieç je wr´cz na ˝àdanie.
Zawsze wydawało mi si´, ˝e z pewnym poziomem
intuicji si´ rodzimy i u jednych jest on wi´kszy,
a u innych mniejszy.
Do pewnego stopnia jest to prawda. Oprócz
naturalnych predyspozycji wa˝ne jest te˝ nasze
dzieciƒstwo: czy kontakt niewerbalny, doznania
pozazmysłowe, j´zyk odczuç i rozwój duchowy
były obecne, czy wr´cz odwrotnie – blokowane.
Dla niektórych psychologów intuicja jest rozumieniem rzeczywistoÊci na bazie poprzednich
doÊwiadczeƒ ˝yciowych. Według mnie to nie
jest trafna definicja. Dla mnie, podobnie jak dla
Bergsona, jest ona odczuwaniem pozazmysłowym, „bezpoÊrednim, odsłaniajàcym właÊciwà
dynamicznà natur´ bytu… niejako obcujàc z samà jego istotà”. W tym, ˝e w odczycie wa˝na jest
te˝ prawidłowa interpretacja doznaƒ, widz´
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w subtelne obszary, te˝ na odległoÊç i wsłuchaç
si´ w informacje, które mówià, jaki byłby dla nas
najlepszy kolejny krok w przyszłoÊç. Badania dowodzà, ˝e umysł nie jest ograniczony ani czasowo, ani przestrzennie, potrafimy wi´c komunikowaç si´ z resztà Êwiata, o czym pisał ju˝ Jung, nazywajàc to zbiorowà nieÊwiadomoÊcià.
Korzystne przejawy dobrze funkcjonujàcej
intuicji dostrzegamy nieraz w spontanicznych
odruchach. Wchodzimy automatycznie na zielonym Êwietle na przejÊcie dla pieszych, zakładajàc, ˝e przejÊcie jest bezpieczne, nagle oglàdamy
si´ w prawo i nie wiedzàc dlaczego, cofamy si´
lekko do tyłu. Okazuje si´, ˝e dzi´ki temu spontanicznemu odruchowi nie wylàdowaliÊmy
pod kołami przeje˝d˝ajàcego na czerwonym
Êwietle samochodu.
Czasami wiem, co mam zrobiç, co mam powiedzieç. Mam pewnoÊç.
Je˝eli informacja przychodzi bardzo mocno
i klarownie, to raczej nale˝y si´ jej trzymaç.

Antoni Przechrzta – psychoterapeuta, jedyny w Polsce licencjonowany nauczyciel brytyjskiej NFSH – najwi´kszej
federacji duchowych uzdrowicieli
w Wielkiej Brytanii i na Êwiecie. Kształcił si´ równie˝ jako artysta w krakowskiej i wiedeƒskiej ASP, był stypendystà
Akademii Królewskiej w Londynie. Jest
zało˝ycielem i dyrektorem Instytutu Realizacji Siebie oraz zało˝ycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli.
równorz´dnà rol´ dla naszego intelektu, jako
elementu spójnego.
Intuicja jasnowidzeniem?
Mo˝na jà tak nazwaç, chocia˝ poj´cie to cz´sto niesłusznie kojarzone jest wyłàcznie z szukaniem zaginionych. Z pewnoÊcià w tej materii zasłu˝yli si´ Ossowiecki, o. Klimuszko czy Jackowski. Z najnowszych badaƒ amerykaƒskich wynika
jednak, ˝e wszyscy ludzie posiadajà uÊpione zdolnoÊci parapsychiczne, pozwalajàce nawet
na przewidywanie wydarzeƒ z przyszłoÊci, dlatego uwa˝am, ˝e jasnowidzenie nie jest zarezerwowane dla wybranych. Nie jest niczym niezwykłym. Podobnie jak telepatia jest dost´pne dla
ka˝dego, kwestià jest tylko jego rozwój. Zadaniem moim jako nauczyciela rozwoju intuicji jest
skonstruowanie i zastosowanie takich çwiczeƒ,
które stosunkowo szybko dadzà zadowalajàce rezultaty, bo ludzie sà niecierpliwi, chcieliby wszystkiego natychmiast. W zale˝noÊci od tego, na ile
b´dziemy zainteresowani rozwojem, ile czasu
poÊwi´cimy i czy stosujemy otrzymany materiał
w ˝yciu – takie b´dziemy mieç wyniki. Im bardziej b´dziemy zintegrowani w sobie – tym lepsze efekty osiàgniemy. Uzdrawiajàc przeszłoÊç,
b´dziemy mogli uruchomiç pokłady energii
do odczuwania tego, co dzieje si´ teraz, wejrzeç



A jeÊli tej pewnoÊci nie mam?
To znaczy, ˝e informacja nie jest jednoznaczna. Wtedy mo˝na zadaç dodatkowe, pomocnicze pytanie, bo nie zawsze odpowiedzi sà jednoznaczne, sytuacja w pewnym stopniu mo˝e byç
korzystna, w innym nie. Umiej´tnoÊç zadawania dobrych pytaƒ to podstawa. Bo dobre pytanie to szansa na dobrà odpowiedê. Pytamy o coÊ
konkretnego, a otrzymujemy odpowiedê, która
wydaje si´ nam nie mieç zwiàzku z tematem,
lecz póêniej okazuje si´, ˝e ma, ale była odpowiedzià bardziej kompleksowà, uwzgl´dniajàcà
wi´cej elementów ni˝ te, których byliÊmy Êwiadomi. W telepatycznym odczycie jasnowidzenia łatwo pomyliç czyjeÊ myÊli, które niekoniecznie sà takie same jak zdarzenia, które majà nastàpiç. Czy chcemy, czy nie, wszyscy wchodzimy
w kontakt z istotami w Êwiecie duchowym
– mam nadziej´, ˝e tylko z istotami Êwiatła. To
bardzo delikatna materia, dlatego wa˝ne jest,
aby nauczyç si´ słuchaç odczuç i dobrze je odczytywaç. Nie rzadko pierwsza reakcja na zadane pytanie pojawia si´ np. w postaci napi´cia
w splocie słonecznym. Ka˝dy z nas jest inny i dlatego na prowadzonych przeze mnie warsztatach
stosuj´ rozwiàzania, które dla danej osoby byłyby najskuteczniejsze. Niezmiernie wa˝nym jest,
aby çwiczyç pod okiem doÊwiadczonego nauczyciela, który nie tylko szybko odkryje silne
obszary oraz te wymagajàce rozwoju, ale równie˝ przygotuje nas od strony BHP i etyki.
Uczysz te˝, jak zadawaç pytania pomocnicze?
Ucz´ wielu rzeczy. Na zaj´ciach uruchamiamy wiele narz´dzi, które pozwalajà na otrzymywanie przydatnych informacji. Pewne çwiczenia
robimy w sferze intelektualnej, pewne wchodzàc
w stan gł´bszej relaksacji, gdzie nasz mózg wchodzi w cz´stotliwoÊç fal Alfa czy Theta. Uczymy
si´ odró˝niaç umysł Êwiadomy i podÊwiadomy
od intuicji. Intuicja mówi szeptem, a siła woli
i strach krzyczà, jak wi´c mo˝na usłyszeç jej głos?
Jak mo˝na wi´c usłyszeç głos swojej duszy?
Na jednych zaj´ciach podałem imi´ i nazwisko osoby, której nikt oprócz mnie nie znał i po-
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prosiłem, aby uczestnicy o niej opowiedzieli. Ich
wypowiedzi nagraliÊmy, po czym skonfrontowaliÊmy je, rozmawiajàc z tà osobà telefonicznie.
Okazało si´, ˝e wi´kszoÊç z tego, co zostało opisane, zgadzała si´. Na innych zaj´ciach wło˝yłem do koperty włos, a uczestnicy nie wiedzàc
do kogo nale˝y, podali wiek, płeç, zawód i cechy
charakteru. Uczymy si´ te˝ odczytywaç przyszłoÊç, np. w perspektywie 10 lat. Obserwujemy,
jakie obrazy si´ pojawiajà, co one sugerujà.
A jeÊli te pojawiajàce si´ obrazy to tylko wizja,
„pobo˝ne ˝yczenie”?
U niektórych ludzi na poczàtku miesza si´
wyobraênia z intuicjà i desperacjà. Trzeba im pomóc nawiàzaç subtelny kontakt z rzeczywistoÊcià. Wyobraênia jest w ˝yciu pomocna, ale nie
realna w Êwiecie materii, a odczyt jasnowidzenia
to odczyt konkretnej rzeczywistoÊci. To, co widzimy z przeszłoÊci czy z przyszłoÊci, jest tak samo rzeczywiste jak to, czego dotykamy teraz
w Êwiecie fizycznym, tylko ˝e bardziej subtelne.
Sà bardzo proste çwiczenia pozwalajàce dowiedzieç si´, czy ktoÊ ju˝ nawiàzał kontakt intuicyjny z zadanym tematem, czy jednak szuka odpowiedzi w umyÊle Êwiadomym albo w wyobraêni.
Mówisz o tym, jakby jasnowidzenie było banalnie
proste. A przecie˝ mylà si´ nawet zawodowi „odczytywacze przyszłoÊci”.
Niektóre wydarzenia z przyszłoÊci nie sà całkowicie zamkni´te, lecz sà dopiero w fazie kreacji, w zwiàzku z tym w danym momencie odpowiedê mo˝e si´ nie pojawiç lub b´dzie nieÊcisła. Np. podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w Polsce moja prognoza dotyczàca
kolejnoÊci poszczególnych partii była w miar´
prawidłowa, ale trudno było mi ustaliç, jaki procent głosów ka˝da z nich uzyska.
Dlaczego?
MyÊl´, ˝e du˝a iloÊç osób idàc na wybory,
nie wiedziała do koƒca, na kogo chciała głosowaç i decyzje praktycznie podejmowano ju˝
po wejÊciu do lokalu wyborczego. JeÊli napór siły przekonania, decyzji w kierunku pewnego wydarzenia jest bardzo mocny, wr´cz nieodwracalny, tak jak było w przypadku samolotów nadlatujàcych na wie˝e World Trade Center. Wiele
osób, które w tym czasie były na moich warsztatach, otrzymało równoczeÊnie wizj´ z tà informacjà z wyprzedzeniem parudniowym. CIA ma
swojà grup´ zdalnego odczytu, wykształconà
w sławnym programie Stargate, który dla mnie
jest skuteczny, choç przeintelektualizowany. Został w koƒcu stworzony przez fizyków.
JeÊli sytuacja jest ju˝ wyklarowana, bez problemu mo˝emy jà odczytaç. ZdolnoÊci jasnowidzenia nie polegajà na tym, ˝e nauczymy si´
przewidywaç ka˝de zdarzenie, czytaç ka˝dà cudzà myÊl. Nikt z nas nie jest wszystkowiedzàcym
Duchem Âwi´tym, ale te˝ czemu takie widzenie
miałoby słu˝yç?
Zatem dlaczego warto przyjÊç na prowadzony
przez ciebie warsztat?
Aby zdobyç narz´dzia, które pomagajà rozwiàzywaç ró˝ne sytuacje ˝yciowe. JeÊli nie wie-

my, jakà podjàç decyzj´, stosujemy jednà z metod, których uczymy si´ na kursie i otrzymujemy
podpowiedê. Jasnowidzenie przydaje si´ w ka˝dej dziedzinie. Korzystam z niego w mojej pracy
psychoterapeutycznej, dzi´ki czemu jestem
w stanie nieraz w ciàgu paru minut odczytaç problem klienta, co pozwala obraç odpowiednià
procedur´ terapeutycznà. Intuicja przydaje si´
w biznesie i sà badania naukowe potwierdzajàce, ˝e biznesmeni osiàgajàcy lepsze wyniki w testach ESP Extra Sensory Perception majà te˝
wi´ksze zyski. Intuicja ma zwiàzek z kojarzeniem
faktów, z tworzeniem pewnej całoÊci. Odwołujàc si´ do niej, mo˝emy rozpoznaç, co jest prawdà. Mo˝na powiedzieç, ˝e dobry kontakt z nià
nieodzowny jest w przypadku osób zajmujàcych
si´ Êledztwem, sàdownictwem czy medycynà,
ale tak naprawd´ ułatwia ˝ycie wszystkim – niezale˝nie od tego, czy ktoÊ jest konstruktorem,
politykiem, artystà, terapeutà czy nauczycielem.
Przydaje si´ te˝ w odkrywaniu celu i misji ˝ycia,
pozwala połàczyç si´ z obszarem mentalnym innych osób, które nad podobnymi zagadnieniami
pracujà i wzajemnie czerpaç ze swoich doÊwiadczeƒ, poznaç intencje i obawy partnera w zwiàzku, co polepsza funkcjonowanie relacji i oszcz´dza nerwy, w procesie twórczym pozwala znaleêç sposób rozwiàzania zagadnieƒ oraz wpłynàç
na pomyÊlny rozwój sytuacji. Wielkim prze˝yciem dla wielu uczestników jest mo˝liwoÊç zobaczenia aury, tym bardziej ˝e ostatnio widzimy
w niej coraz to wi´cej zjawisk.
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OczywiÊcie, je˝eli zobaczymy niezwykle korzystny i pi´kny obraz naszej przyszłoÊci klarownie
i w dobrym nastroju, to mo˝emy si´ tylko cieszyç; proponowałbym jednak wykonaç wizualizacj´ siebie pod koniec ˝ycia. Pojawiajà si´
obrazy i wtedy mog´ si´ zapytaç, co byłoby spełnieniem dla mojej duszy, jak bym chciał, ˝eby
moje ˝ycie wyglàdało, co w tym kierunku mógłbym zrobiç ju˝ dzisiaj. Odpowiedê warto wdro˝yç w ˝ycie i uruchomiç proces twórczy. Bo tylko tak mo˝emy swoje ˝ycie zmieniç. Niestety,
wiele osób, które do mnie przychodzi na zaj´cia,
chciałoby otrzymaç precyzyjnà informacj´ na temat przyszłoÊci, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek kroków ze swojej stromy. Nie jest łatwo zrezygnowaç ze starych, „oswojonych” przyzwyczajeƒ. I dlatego chocia˝ ktoÊ na poziomie
duchowym wie, ˝e to co robi, nie sprzyja mu, to
na poziomie Êwiadomym kieruje si´ impulsem
walki o przetrwanie. Budzi si´ rano, wypija dwie
kawy i idzie „do roboty” i nie zastanawia si´, co
jego Dusza szeptem do niego mówi. Tymczasem
doÊwiadczenie pokazuje, ˝e jeÊli nie podà˝amy
własnà drogà, lecz idziemy „pod pràd” własnej
duszy – dostajemy po głowie.
Obrywamy te˝, kiedy „płyniemy z pràdem”.
Pewnych rzeczy nie unikniemy, bo lekcje sà
do przerobienia. Jasnowidzenie nie słu˝y temu,
˝eby człowiek zaoszcz´dził sobie rozwoju, tylko
temu, ˝eby bardziej Êwiadomie w kontakcie ze
swojà duszà i w pełni prze˝ył ˝ycie, realizujàc
swój potencjał. Odczucia intuicyjne stajà si´ drogowskazem, je˝eli sà uwzgl´dnione w działaniu.
˚ycz´ zatem wspaniałych podpowiedzi.

A wi´kszoÊç z nas jest ze swojego ˝ycia niezadowolona.
I nie chce si´ odwa˝yç na zmian´, bo zmiana wià˝e si´ z niepewnoÊcià, ale coraz to wi´cej Dzi´kuj´ za rozmow´.
Irena A. Stanisławska
jest ludzi twórczych i rozwijajàcych si´, co napawa optymizmem. Niekoniecznie
od razu, przy pierwszym çwiczeTrening terapeutyczno-rozwojowy
niu otrzymujemy wizj´ tego, co
Prowadzenie: Antoni Przechrzta
b´dziemy robiç w dalekiej przyINTUICJA, JASNOWIDZENIE, CHANNELLING
szłoÊci. Mo˝e ona cz´sto dotyczyç telepatia, psychometria, widzenie na odległoÊç, widzenie aury,
naszego pierwszego kroku, po któwizja przyszłoÊci, pismo inspirowane
rym b´dzie nast´pny i nast´pny…
Poznaƒ I stopieƒ 11–12.08.2012, II stopieƒ 20–21.10.2012
tworzàc bardziej stabilny obraz
Sesje terapeutyczne – doradztwo i uzdrawianie
naszej misji ˝yciowej.
Poznaƒ, Katowice, Kraków
Mamy skuteczne narz´dzia
61 843 65 25, 669 942 000, kursy@iww.pl, www.iww.pl
pomagajàce w tworzeniu wizji
Lublin I stopieƒ 25–26.08.2012
przyszłoÊci. Odblokowujàc niekoWrocław I stopieƒ 13–14.10.2012
rzystne przekonania, ludzie twotel. 607 387 737, biuro@uzdrawianie.com,
rzà pierwsze kroki w realnym buwww.uzdrawianie.com
dowaniu własnej przyszłoÊci.
Antoni Przechrzta prowadzi równie˝:
WAKACJE Z ROZWOJEM DUCHOWYM I OSOBOWYM
To znaczy, ˝e powinniÊmy zrezygnoWaplewo k. Olsztynka 22–28.07.2012
waç z tego, co robimy dzisiaj i z pełnà ufnoÊcià zrobiç krok naprzód?
KURS DUCHOWEGO UZDRAWIANIA I stopieƒ
Dla ka˝dego droga mo˝e byç
Rzeszów 1–2.09.2012, Gdaƒsk 29–30.09.2012
inna, nie jestem zwolennikiem teKLUCZE DO OBFITOÂCI I POMYÂLNOÂCI
go, by natychmiast zrywaç z tym,
Kraków 4–5.08.2012, Katowice 6–7.10.2012
co robiliÊmy do tej pory, np. zostatel. 607 387 737, biuro@uzdrawianie.com,
wiç niezadowalajàcà, ale dajàcà
www.uzdrawianie.com
wsparcie finansowa prac´. Lepiej
stopniowo wchodziç w nowy stan,
a kiedy ju˝ b´dziemy w nim odpowiednio „ugruntowani”, „stare”
odejdzie w naturalny, łagodny
sposób. Trzeba byç rozwa˝nym.
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