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NOTA PRAWNA 

Wszelkie powielanie, edycja, udostępnianie, manipulacja fragmentami lub całością 
oraz wykorzystywanie  poniższych materiałów bez zgody ich właściciela jest prawnie 

zabronione. 

Związane z nimi prawo własności intelektualnej przysługuje wyłącznie Markowi 
Marciniakowi. 

Wizerunek szkoły i nazwa: "NOWA EUROPEJSKA JOGA i jej pochodne" został 
zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 03 grudnia 2001 
r. pod numerem 243796. Ochronę prawno-patentową uzyskał pod numerem 164707. 

 

HOMEOPATIA 
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W zakresie swoich umiejętności uzdrawiania nie muszę stosować homeopatii 

aby skuteczne pomóc w najtrudniejszych schorzeniach. Żadna z metod uzdrawiania, 
szczególnie ta, o której tyle się mówi i to w dodatku nic dobrego, nie mogła być przeze 
mnie osobiście nie sprawdzona i przeanalizowana. Sami homeopaci dokładnie nie 
potrafią odpowiedzieć i wytłumaczyć, w jaki sposób znacznie rozcieńczony preparat 
może działać. Dla współcześnie obowiązującej nauki akademickiej  jest to niemożliwe. 
A więc może jest to efekt placebo? Jednak nie, ponieważ ta metoda skutkuje również 
w przypadku małych dzieci, a nawet zwierząt. Niektórzy twierdzą, że to istoty z 
samego piekła przybywają by pomagać w uzdrawianiu chorych, by w zamian posiąść 
ich duszę i zabrać ją do piekła. Być może właśnie to twierdzenie było dla mnie 
inspiracją, aby poznać prawdę. Poznanie procesów działania homeopatii okazało się 
niezbyt trudnym, przynajmniej dla jasnowidza uzdrawiającego między innymi 
kolorowymi energiami.  

 
 Homeopatia, będąc metodą leczniczą, polega na podawaniu choremu 
odpowiedniego zakresu energii pranicznej. Wykorzystuje zjawisko pamięci 
energetycznej, jaką posiadają komórki.  Działa ona na poziomie ciała eterycznego 
człowieka lub zwierzęcia, trafiając w odpowiednie miejsca, przy czym dzięki tej 
pamięci trafia w nie tylko właściwa energia. Realizuje w danym miejscu 
zapotrzebowanie na niezbędny i właściwy zakres energii. Odbywa się to na zasadzie 
„klucza i zamka”. W ten sposób uzupełniane są niedobory, usuwane zostają pewne 
blokady i „przecierany” jest szlak dla prawidłowego przebiegu energii.  Otwiera to 
drogę ku prawidłowemu działaniu ciała eterycznego i przywraca energetyczną 
homeostazę. Przemiany w ciele eterycznym zachodzą natychmiastowo i to tłumaczy 
szybkość działania leku homeopatycznego, także na poziomie fizycznym. Jeżeli lek 
objawowy jest dobrze dobrany, działanie jego ujawnia się w ciągu dziesięciu minut. 
Zrozumiałe także staje się to, że dawki leku należy powtarzać wtedy, gdy objawy 
powrócą, a także i to, że właściwie nie istnieje profilaktyczne leczenie 
homeopatyczne.  
 
 Ciało eteryczne człowieka ma budowę niejednolitą, tzn., że nawet w jego 
obrębie istnieje gradacja – subtelniejsza energia eteryczna układa się wyżej (dalej od 
ciała fizycznego) w przeciwieństwie do energii o grubszych, mniej subtelnych 
drganiach. To wyjaśnia działanie różnych rozcieńczeń leku homeopatycznego: im 
wyższe rozcieńczenia (potencja), tym działanie leku odbywa się na wyższym 
poziomie ciała eterycznego, jest subtelniejsze, w większym stopniu dotyka sfery 
psychicznej niż fizycznej. Im większe jest też podobieństwo między tzw. obrazem leku 
a objawami choroby, tym potrzeba subtelniejszego działania homeopatycznego, a 
więc wyższej potencjalizacji leku. Słowo potencjalizacja jest terminem używanym w 
homeopatii nie bez przyczyny. Świadczy ona bowiem o rzeczywistej sile działania 
danej formy leku. Im większa potencjalizacja, tym rzadziej podaje się lek. Należy 
pamiętać, że homeopatia leczy schorzenia odwracalne, nie przywróci więc odciętej 
kończyny, ani nie usunie kamieni z pęcherzyka żółciowego. Jest jednak nieoceniona 
wszędzie tam, gdzie przyczyna jest usuwalna. Po uważnym zagłębieniu się w 
mechanizm działania homeopatii łatwo można zauważyć, że jej możliwości ingerencji 
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leczniczej są szersze niż leku alopatycznego, wykraczają przecież poza granice jego 
oddziaływania. Nie działając na poziomie fizycznym, homeopatia jest bezpieczna dla 
kobiet w ciąży, nie wpływa niekorzystnie na stan zdrowia matki i dziecka. Stwarza to 
niezwykłe możliwości pomocy wszystkim cierpiącym ludziom. 
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