
To, zdaniem terapeutki, efekt fatalnego ży-
wienia, co kończy się znacznym zakwa-
szeniem organizmu. Dlatego częścią tera-
pii dziecka jest rozmowa z rodzicami, na-
świetlająca przyczyny choroby malucha. 
Tak zresztą Dorota Pachnik postrzega 
swoją rolę jako terapeutki: nie tylko wyko-
nuje zabiegi bioenergoterapeutyczne czy 
manualne, ale też udziela porad i wskazó-
wek dotyczących codziennego życia. 

Jeśli trzeba, posiłkuje się również zioła-
mi. 

– Jako społeczeństwo jesteśmy wychło-
dzeni i zakwaszeni – dzieli się refleksją. – 
Winę za to ponosi przede wszystkim do-
stępne dziś pożywienie. Dlatego tak ważna 
jest świadomość, jak w tych warunkach 
komponować dietę, by nie robić sobie 
krzywdy. 

Należy do terapeutów, którzy usilnie na-
mawiają pacjentów, żeby systematycznie 
wykonywali badania medyczne. Zarówno 
profilaktyczne, jak i wówczas, gdy coś ich 
w stanie zdrowia zaniepokoi. Bywa też 
tak, że jej diagnoza wykazuje zaburzenie, 
którego pacjent w żaden sposób jeszcze 
nie odczuwa. 

– Może to świadczyć o bardzo wczesnym 
stadium rozwoju choroby – słyszę. – Zabu-
rzenie jest już widoczne w ciele eterycz-
nym, mimo że w fizycznym nie ma jeszcze 
żadnych objawów. Wówczas, aby oddalić 
niebezpieczeństwo pojawienia się choroby 
w ciele, wystarczy zabieg bio energo te ra
peutyczny na ciele eterycznym. Może być 
jednak i tak, że zmiany w ciele fizycznym 
już są, choć pacjent jeszcze nic o nich nie 
wie i nie odczuwa żadnych dolegliwości. 
Wyłapanie ich na wczesnym etapie daje 
dużo większe szanse zlikwi dowania choro-
by w zarodku. Ważne jest także wykonywa-
nie badań kontrolnych w trakcie trwania 
terapii. Jeżeli ktoś zjawia się u mnie ze 
złymi wynikami, a po kilku moich zabie-
gach widać poprawę, wywiera to korzyst-
ny wpływ na jego psychikę i pomaga szyb-
ciej wracać do zdrowia.

Co widać w kropli krwi

Od niedawna warsztat pracy Doroty 
Pachnik wzbogacił się o nową metodę – 
analizę żywej kropli krwi. Badana pod mi-
kroskopem w tzw. jasnym i ciemnym polu 
pozwala ona uzyskać wiele informacji, któ-
rych nie da się poznać drogą normalnego 
badania morfologicznego. Kształt komó-
rek i obecność w ich wnętrzu określonych 
struktur informuje między innymi o takich 
problemach, jak obciążenie toksynami, 
przeciążenie komórek odpornościowych, 
niedobory witamin i minerałów, zaburzenia 
w produkcji i trawieniu białek, lipidów, 
uszkodzenia spowodowane przez wolne 

rodniki, niedotlenienie organizmu, zakwa-
szenie, obecność pasożytów, grzybów 
i wirusów, anemia. Można nawet dzięki 
temu zobaczyć fragmenty blaszek miaż-
dżycowych. Oprócz unaocznienia już ist-
niejących problemów analiza żywej kropli 
krwi pozwala określić, czy organizm ma 
większą skłonność do chorób układu po-
karmowego, czy układu krążenia, co jest 
istotne dla profilaktyki. 

– Zainteresowałam się tą techniką po 
tym, jak sama poddałam się takiemu bada-
niu – stwierdza Dorota Pachnik. – Uz na
łam, że może to być znakomite wspomo

żenie mojej diagnozy energetycznej. Przy-
daje się zwłaszcza, jeśli pacjent nie ma 
jeszcze żadnego rozpoznania lekarskiego, 
a należy do osób, które bardziej wierzą 
w „szkiełko i oko” i chce zobaczyć jakiś 
„konkret”, a nie tylko wierzyć w moją 
diagnozę energetyczną. Zresztą, nawet je-
śli badania są już zro bione, analiza żywej 
kropli krwi mówi o czymś innym niż mor-
fologia i pozwala z wyprzedzeniem zarea
gować na coś, co dzieje się ze zdrowiem, 
jeśli zaintereso wany nie zmieni sposobu 
odżywiania lub stylu życia. Bardzo sobie ce-
nię to nowe narzędzie, gdyż badanie uka-
zuje natychmiastowy obraz stanu organi-
zmu, a przy tym jest całkowicie bezpieczne. 

Wiedza dla wszystkich

Poza pracą z pacjentem w gabinecie 
drugą pasję Doroty Pachnik stanowi dzia-
łalność edukacyjna. Prowadzi ogólnodo-
stępne wykłady i warsztaty weekendowe 
dla – jak sama to określa – normalnych 
ludzi, którzy chcieliby na co dzień lepiej 
i zdrowiej żyć. Regularnie spotyka się też 
z pacjentami w sanatoriach, przede wszy
stkim w Goczałkowicach. 

Dzielenie się wiedzą Dorota Pachnik 
uważa za istotną część swojej misji jako 
terapeuty. 

– W gabinecie, poprzez terapie energe-
tyczne i psychoenergetyczne, działam na 
umysł i emocje, doprowadzając je do har-
monii i równowagi energetycznej, a stosu-
jąc terapie manualne, leczę bolące ciało, 
co przynosi natychmiastową ulgę. Ale jed-
nocześnie, poprzez wykłady i aktywność 
popularyzatorską, staram się pokazywać, 
w jaki sposób psychika, samoocena oraz 
postrzeganie świata wpływają na nasz 
układ energetyczny. Uważam, że zaburze-
nia biopola są spowodowane niemożnoś
cią wyrażania prawdziwego „ja”, brakiem 
asertywności oraz strachem przed odrzu-
ceniem przez środowisko, w którym żyje-
my. Ponadto funkcjonujemy dziś w środo-
wisku społecznym, które wręcz osacza nas 
negatywnymi informacjami i wymusza nie-
naturalne tempo życia. Nie pozwólmy, by 
tego rodzaju presja, negatywne informacje 
czy negatywne programy na nas działały. 
To wszystko bowiem spina nas fizycznie. 

Nie jest np. tak, że kręgosłup krzywi się 
nam sam z siebie. Najpierw spinają się 
mięśnie, co w dużej mierze stanowi rezul-
tat życia w permanentnym stresie. Potem 
pojawiają się napięcia powięzi, ścięgien, 
więzadeł i przyczepów mięśniowych. Aż 
w końcu wszystko to „spina” kręgosłup, 
doprowadzając do tak powszechnych dziś 
skolioz i dyskopatii. 

I jeszcze jedno: 
– Nasze zdrowie cierpi nie tylko w następ-

stwie nagłych urazów czy złego odżywiania. 
Musimy być w pełni świadomi własnej po-
stawy życiowej, istoty relacji z innymi, umieć 
zastanowić się, czy czujemy się „wygodnie” 
w rolach życiowych, jakie przyjęliśmy. Jeśli 
tkwimy w toksycznych sytuacjach wbrew so-
bie, prędzej czy później doświadczymy pro-
blemów w ciele fizycznym. Rzecz w tym, by 
potrafić dostrzec, co się dzieje w naszym ży-
ciu i odpowiednio na to reagować. To naj-
lepsza profilaktyka zdrowotna.
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Archiwalne „Poczty healerów polskich” są dostępne na naszej stronie internetowej www.nieznanyswiat.pl

Kontakt z Dorotą Pachnik:
tel. 691 515 216;  32 257 17 40 

strona internetowa: 
www.dorotapachnik.pl 

e-mail: dorotapachnik@interia.pl 
Miejsca przyjęć: 

KATOWICE 
NZOZ Altermed ul. Podgórna 4

oraz TOPDENT, ul. Wojewódzka 50 
NOWY TOMYŚL 

Hotel „Iral” ul. Kościuszki 47
Także przyjęcia w NOWYM SĄCZU 

i KRAKOWIE (adresy gabinetów 
w tych miastach można ustalić 

pod podanymi numerami telefonów)

 Doskonałe narzędzie diagnostyczne: 
analiza kropli krwi
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