
W przeszłości jako absolwentka politechniki prowadziła projekty informatyczne. 
Dziś skutecznie pomaga ludziom. Zyta Owczarczyk

jeszcze, coś istotnego, co trzeba zmienić 
w polu energetycznym człowieka, by mo-
gło dojść do uzdrowienia w sferze ducha 
czy ciała. Na wszystkich polach życia – 
zawodowym, rodzinnym, uczuciowym. 

Na warsztatach z metody Theta Healing 
spotkała uzdrowiciela, dzięki któremu 
uwierzyła w swoje niezwykłe zdolności. 

– Zrozumiałam, że skoro tyle widzę bez 
wchodzenia w stan theta, skoro dostrze-
gam inny świat, powinnam pójść dalej – 
wyznaje dzisiaj. – Podczas obniżenia czę-
stotliwości fal mózgowych doświadcza-
łam przepływu i działania energii. 

Podjęła próby praktycznego stosowania 
metody. Pracowała ze znajomymi, z mały-
mi dziećmi, z dorosłymi. Chciała się prze-
konać, na ile może pomóc. 

I pomagała. 

Theta Healing: punkt wyjścia

Kilka lat zajęło jej podjęcie decyzji, czy 
na pewno wejść w TEN świat, czy nadal 
pracować zawodowo, a swoje zdolności 
wykorzystywać tylko dla siebie i bliskich. 
Widząc jednak efekty tego, o robi, zdecy-
dowała, że to jej droga, że tym właśnie 

Z mojego doświadczenia wynika, że, 
aby człowiek nigdy nie chorował, 
trzeba połączyć ze sobą kilka 
istotnych rzeczy – mówi. – Oczy-

ścić organizm z toksyn, mieć odpowiednią, 
właściwą dla siebie ilość witamin i mine-
rałów, a także uregulowaną, prawidłowo 
krążącą, zrównoważoną energię.

Jest dietetykiem, terapeutą, bioenergo-
terapeutą, uzdrowicielem duchowym, na-
turoterapeutą pracującym energią. Meto-
da, którą stosuje, polega na wytworzeniu 
pola, które uzdrawia. Najważniejszym 
efektem jej sesji jest wyciszenie. Pacjent 
czuje się błogo, odpływają zmartwienia, 
może rozpocząć się proces leczenia. 

Widzieć nieznane

Urodziła się w Giżycku na Mazurach – 
w domu, w którym sprawy świata niewi-
dzialnego gościły od zawsze. Jej mama 
interesowała się feng shui, reiki, radie-
stezją, a Nieznany Świat był w domu lek-
turą obowiązkową. Zyta już jako dziecko 
czuła więcej, wiele umiała przewidzieć 
i przeczuć. Nie przerażał jej kontakt z du-
chami, które widywała. Nie podejrzewała 
jednak, że może mieć szczególne zdolno-
ści. Bo to wszystko było w jej domu nor-
malne. 

Skończyła politechnikę i zamieszkała 
w Gdańsku. Przez 10 lat, pracując w kor-
poracji, prowadziła projekty informaty
czne. Była w tym dobra. Kiedy postanowi-
ła odejść z pracy, nie myślała, że zacznie 
pomagać ludziom. Chciała tylko zmiany. 

Pozytywnie nastawiona do świata – tak 
mówili o niej inni. Ale ona wiedziała, że 
rzeczy nie dzieją się do końca tak, jak 
chcemy. Zadawała sobie pytanie: jak to 
możliwe, że wykorzystujemy tylko 8 pro-
cent mózgu. A co z pozostałą częścią? 
Dlaczego nie możemy jej uruchomić?

Mimo że wszędzie słyszała o pozytyw-
nym myśleniu, o afirmacjach, doszła do 
wniosku, że to za mało. Że musi być coś 
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Cud działania energii

Joanna Mierzejewska

Jest pośrednikiem energii. Metoda, jaką się posługuje, pomaga ją zrównoważyć. Do swo-
ich pacjentów podchodzi holistycznie, w aspekcie psychicznym, energetycznym i fizycz-
nym. Ustala, jak się odżywiają, czego im brakuje w diecie, jak i z czego powinni się 
oczyszczać. Zyta Owczarczyk z Gdańska, certyfikowany terapeuta Theta Healing, wypra-
cowała własny model terapii
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chce się zajmować. Bo ta metoda działa! 
Zajmuje się nią od ponad czterech lat. 
W tym czasie zrobiła ponad 4 tysiące sesji. 

Zyta Owczarczyk o metodzie: Theta 
Healing polega na obniżeniu częstotliwo
ści fal mózgowych terapeuty do stanu theta 
i umożliwia nawiązanie kontaktu z pod
świadomością i nadświadomością pacjen
ta oraz usunięcie ograniczających progra
mów, przekonań, schematów myślowych, 
lęków, traum, emocji, blokad ze wszystkich 
poziomów świadomości. W miejsce nega
tywnych emocji i przekonań wprowadza 
się nowe, pozytywne, wspierające. W wy
niku tego następuje poprawa samopoczu
cia na poziomie fizycznym, mentalnym, 
emocjonalnym i duchowym.

– Najważniejszym dla mnie wyznaczni
kiem, że to działa, jest fakt, iż ci, którym 
pomogłam, przyprowadzają kolejne oso
by   – wyznaje. 

Theta Healing było dla niej punktem 
wyjścia. Nauczyła się wyciszać, obniżać 
częstotliwość fal mózgowych, by zacząć 
widzieć i czuć. Im dłużej robi sesje, tym 
lepiej rozpoznaje, co dla konkretnej oso-
by jest najlepsze. 

– Kiedy przychodzi do mnie ktoś całko
wicie rozregulowany, wiadomo, że odczu
wa napięcie związane ze sprawami zawo
dowymi i prywatnymi, nie ma na nic siły, 
źle śpi, jest rozdrażniony... Wszystko go 
wówczas bardziej dotyka, rani i z niczym 
nie może sobie dać rady. 

Właśnie dlatego inicjuje rozmowę. Za-
daje pytania i obiecuje, że zrobi, ile tylko 
może, by było lepiej. Zaczyna od uregu-

lowania pola energetycznego, dzięki cze-
mu następuje wyciszenie, większy luz. 
Ludzie od razu lepiej śpią, zdarza się, że 
bezsenność mija po jednej sesji. I można 
szukać dalej, rozwiązywać kolejne prob
lemy. 

Informacja płynie z góry

Jej metoda to Theta Healing poszerzona 
o elementy wyniesione z innych warszta-
tów, kursów, książek oraz informacji pły-
nących z góry, docierających do niej dzię-
ki obniżeniu częstotliwości fal mózgowych. 
Zdarza się, że, choć pacjent skarży się np. 
na ból ręki, ona wie, że należy zająć się 
zupełnie inną częścią ciała.

Sesja może być przeprowadzona w kon-
takcie bezpośrednim, ale też na odległość 
(efekty są takie same). Trwa godzinę. 
Działanie energetyczne, rozpoczynające 
się od obniżenia częstotliwości fal mózgo-
wych u terapeuty, poprzedza chwila spo-
kojnej rozmowy. 

Do jej gabinetu trafiają przede wszyst-
kim osoby z problemami psychicznymi, 
depresyjnymi, nieradzący sobie w życiu. 
Krótszy czas spotkania nie pozwoliłby na 
osiągniecie pożądanego efektu. Ludzie na-
dal potrzebują opowiedzenia o sobie, 
oczekując zrozumienia. 

– Chcę pomóc i na tym się skupiam, a nie 
na zaliczaniu kolejnych pacjentów – wy-
znaje terapeutka. – Bywa, że godzina nie 
wystarcza i na pierwszą sesję trzeba po
święcić półtorej, albo dwie. Staram się pro
blem rozwiązać do końca. Jeżeli wiem, że 
nie wystarczy jeden kontakt, bo zagadnień 
do przepracowania jest więcej, umiem oce
nić, ile czasu trzeba będzie poświęcić.

Technicznie wygląda to w ten sposób, 
że bioterapeutka zamyka oczy, łączy się 
z energią Ziemi oraz Wszechświata 
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i wchodzi w stan relaksacji, silnego wyci-
szenia. Wówczas, przy obniżonej często-
tliwości fal mózgowych (stan theta – fale 
mózgowe zwalniają do częstotliwości 47 
Hz), następuje wytworzenie silnego pola 
energetycznego. Healerka skupia się na 
pacjencie i nawiązuje kontakt z jego po-
lem energetycznym. 

– Badam wówczas, co działa, a co nie 
– opowiada Zyta Owczarczyk. – Theta 
Healing zakłada sprawdzanie przede wszy
stkim lęków powodujących choroby i ich 
usuwanie. Z mojego punktu widzenia naj
ważniejsze jest jednak wyciszenie czło
wieka i wprowadzenie w nim spokoju na 
tyle, by umiał sobie na co dzień poradzić 
ze stresem. Ważne, żeby na początku ure
gulować pole energetyczne, by zrówno
ważona energia krążyła organami, które 
jej potrzebują, by nie było blokad, napięć, 
powodujących np. padaczkę, albo ból.

Podczas sesji skupia się na usunięciu 
wszystkiego, co człowieka osłabia. Póź-
niej na tym, by pacjenta wewnętrznie 
zrównoważyć – doenergetyzować, pood-
blokowywać. Im bardziej bowiem jeste-
śmy spokojni, tym zdrowsi i szczęśliwsi. 

– Energia wycisza, wprowadza w bło
gostan… – mówi Zyta Owczarczyk. – Po 
sesji jest mi dobrze, radośnie, również 
dlatego, że komuś pomogłam.

Pomaga w problemach z bezsennością, 
nieradzeniu sobie ze stresem. Zajmuje się 
nerwicami, lękami, bezpłodnością, niedo-
rozwojem i zaburzeniami mowy u dzieci, 
niedoczynnością tarczycy, problemami ko-
biecymi, usuwaniem mięśniaków, torbieli.

– Trudno mi wymienić konkretne choro
by, miałam do czynienia z bardzo wieloma 
– opowiada. –  Dzisiaj była u mnie na trze
ciej sesji 26letnia dziewczyna, która „od 
zawsze” ma problem z nadmiernym poce
niem. Wystarczyło wyjście z domu po chleb, 
by wracała mokra. Już po jednej sesji od
czuła niesamowitą, pozytywną różnicę. 

Energia pomaga również w bólu wy-
wołanym urazem czy kontuzją.

– Ból to kumulacja stresu i napięcia – 
twierdzi Zyta Owczarczyk. – I nie rozła
duje go relaksujący masaż, bo nie usunie 
przyczyny napięcia. Może jedynie fizycz
nie nas rozluźnić. Dopiero wyciszenie 
psychiczne umysłu daje efekt. 

Pamięta 8letniego Przemka, któremu 
autobus zmiażdżył lewą stopę. Miała być 
amputowana. Dziecko odczuwało strasz-
liwy ból, na nodze pojawiły się ropienie, 
nie pomagały najsilniejsze leki. Skutecz-
ne okazało się dopiero działanie energii. 
O jej zastosowanie poprosił ojciec chłop-
ca. Zaczęło się poprawiać już po dwóch 
dniach. Noga została uratowana. 

Cztery lata wcześniej leczyła siostrę 
Przemka, która też miała wtedy 8 lat 
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Cud działania energii

Obraz pomagający usunąć negatywne energie

6_2017 NS-cz2.indd   19 28.04.2017   10:48:29



58 Q

Stan zdrowia Andrzeja uległ nieznacznej 
poprawie, niemniej okresowo dostawał 
wciąż bardzo silnych ataków astmy. Taki 
właśnie atak miał miejsce w trakcie waka-
cyjnego wypoczynku. Podaliśmy wówczas 
silne leki sterydowe, przepisane przez le-
karza prowadzącego, które jednak nie były 
w stanie powstrzymać napadów kaszlu 
i duszności. Niestety nie zabraliśmy ze so-
bą nebulizatora i leków podawanych za 
jego pośrednictwem. Należało rozważyć 
przerwanie wakacji i powrót do domu. 

Wówczas zdecydowałem się poprosić 
o pomoc Zytę Owczarczyk. Przeprowa-
dzona za pośrednictwem telefonu sesja 
okazała się na tyle skuteczna, że mogli-
śmy kontynuować wakacje. W kolejnych 
dniach, a także po powrocie do domu, ob-
serwowaliśmy dalszą poprawę zdrowia 
syna. Znacznie ograniczyliśmy ilość po-
dawanych leków. Obecnie Andrzej pozo-
staje nadal pod opieką lekarską, niemniej 
medykamenty są stosowane sporadycznie, 
a tak mocne ataki jak ten, do jakiego do-
szło podczas wakacji, nie powtórzyły się. 
W lutym 2014 roku lekarz potwierdził, że 
syn nie ma już astmy.

– Jestem zdania, że można pomóc 
w przypadku wszystkich chorób – wyzna-
je Zyta Owczarczyk. – Często wystarczą 
podstawowe działania energetyczne. Bo 
na wszystkie dolegliwości ma wpływ stres 
i brak równowagi. Po to, by ją przywró-
cić, usuwam wszystko, co szkodzi: duchy, 
klątwy, negatywne myś lokształty, zaburze-
nia w polu astralnym, mentalnym, ete-
rycznym i duchowym. 

Pomogła 26-letniej kobiecie, która nie 
mogła zajść w ciążę. Miała miesiączki co 
pół roku, jeden niepłodny jajnik, z droż-
nym jajowodem, natomiast drugi zdrowy 
– z jajowodem niedrożnym. Od dwóch lat 
starała się o dziecko. Próbowała wszy-
stkiego. Wystarczyła jedna sesja: po roku 
kobieta urodziła zdrowe dziecko. 

Z maila do terapeutki:
Z powodu zarażenia się wirusem HPV 

wysokoonkogennym i złymi wynikami cy
tologii, w 2009 roku miałam przeprowa-
dzony zabieg konizacji chirurgicznej szyjki 

macicy. Porobiły mi się zrosty, które „cią-
gną” mnie przy siadaniu. Do dziś żałuję 
tej decyzji, ale wówczas nie miałam odpo-
wiedniej wiedzy, by zawalczyć inaczej. Ta 
szyjka jest mocno skrócona i osłabiona, co 
powodowało trudności z donoszeniem cią-
ży. Na szczęście synek urodził się w bez-
piecznym dla niego 8 miesiącu ciąży. 

Od roku bolało mnie podbrzusze, przez 
ten czas przeszłam sześć oczyszczeń wą-
troby według Tombaka, brałam różne su-
plementy, okłady i tampony ze skrzypu po-
lnego. Odwiedzam regularnie bioenergo-
terapeutkę, zmieniłam dietę na alkaliczną, 
a brzuch jak bolał, tak boli. W lutym robi-
łam kolposkopię szyjki macicy (wyniki są 
w porządku) plus posiew moczu – też 
wszystko ok. Ja już sama nie wiedziałam, 
z jakiego powodu boli mnie ten brzuch, czy 
to również w wyniku zrostów, czy może 
problem ma podłoże emocjonalne. Już po 
pierwszej sesji poczułam się lepiej, po dru-
giej zdecydowanie zmniejszył się ból, a po 
trzeciej, pomimo mojej wielkiej obawy, że 

nigdy już nie zajdę w ciążę, udało 
mi się to podczas pierwszej próby. 
Dziękuję Pani za wszystko, bo bar-
dzo się bałam, że nie będę miała już 
dzieci.

Pacjenci zgłaszają się z całej Pol-
ski. Z Rzeszowa, Szczecina, War-
szawy. Sesje najczęściej odbywają 
się przez telefon albo za pośrednic-
twem Skype’a.

U 69-letniej pacjentki z Krakowa 
po dwóch sesjach skończyły się problemy 
z błędnikiem. Kobieta od sześciu tygodni 
cierpiała na zawroty głowy, a lekarze nie 
mogli ustalić przyczyny. Teraz Zyta Ow-
czarczyk leczy jaskrę jej męża. 

Niektóre przypadki konsultuje z zaprzy-
jaźnioną anestezjolog, która zastanawia 
się, jak to możliwe, że wystarczy jedna lub 
dwie sesje i pojawiają się tak silne, pozy-
tywne reakcje. Ten pozorny cud potwier-
dza tylko siłę działania energii. 

Zyta Owczarczyk pamięta przypadek 
z początków posługiwania się tą metodą. 
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i zdiagnozowaną astmę. Pomogła. Lekarz 
stwierdził, że po chorobie nie ma nawet 
śladu. I nie wróciła do dzisiaj. 

Bez znaczenia jest, czy terapeutka widzi 
pacjenta na żywo, czy za pośrednictwem 
Skype’a, zdjęcia, znając tylko imię, na-
zwisko i datę urodzenia. Bo istotą metody 
jest nawiązanie kontaktu z polem energe-
tycznym człowieka, który nie musi sie-
dzieć obok. 

– Tak samo nawiązuje się kontakt i tak 
samo rozmawia z podświadomością tej 
osoby, jak z kimś kto siedzi naprzeciwko 
– wyjaśnia Zyta Owczarczyk. – Każdy, kto 
prosi o pomoc, wie, że ma problem, ale nie 
potrafi dociec, z czego on wynika. Rzadko 
zdaje sobie sprawę z własnych lęków, nie 
jest świadom tego, co wprowadza w nim 
niepokój. Wszystkim się martwi, wszystkie-
go boi i to odbywa się na poziomie świa-
domym. Ale dlaczego? Klucz do rozwią
zania to wiedza, co w podświadomości 
powoduje takie następstwa. 

A jeśli ktoś nie wierzy w nadprzyrodzo-
ne, nieznane, podświadome? Można mu 
pomóc?

– Przychodzą do mnie ludzie, którzy ni-
gdy nie słyszeli o energii, nieprzypuszcza-
jący, że jej działanie może dawać tak spek-
takularne efekty. Ale oni są zwykle z pole-
cenia, dowiedzieli się, że komuś pomogłam 
i chcą spróbować. I u takich osób też są 
rezultaty. 

W gabinecie terapeutki pojawia się ich 
zresztą coraz więcej. Poszukują antidotum 
na swoje dolegliwości, często po wielolet-
nim bezskutecznym odwiedzaniu lekarzy. 
Są w sytuacji, gdy przestaje dla nich mieć 
znaczenie, kto im pomoże, byle się udało.

Pomaganie - uzdrawianie

Z maila do Zyty Owczarczyk:
W sierpniu 2013 roku podczas wyjazdu 

wakacyjnego mój syn Andrzej dostał silne-
go ataku astmy. Choroba została rozpo-
znana przez pulmonologa w lutym 2012 
roku. Natychmiast też podjęto leczenie. 

Obraz, który działa wyciszająco,  
relaksująco, równoważąco…

Przy depresjach i zaburzeniach 
psychicznych

...i neutralizujący działanie cieków 
wodnych i siatki szwajcarskiej
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Dotyczył siedmiomiesięcznych trojaczków. 
U jednego zdiagnozowano wodogłowie, 
drugiemu rósł róg między brwiami, a trzeci 
miał być żywiony pozajelitowo – przeszedł 
kilka operacji, funkcjonował ze stomią. Wy-
leczyła całą trójkę. Płynu rdzeniowo-mó-
zgowego u pierwszego dziecka było nadal 
tyle samo, co przed terapią, a pomimo to 
głowa o połowę zmalała. Drugi nie ma już 
rogu. Trzeci przypadek był najtrudniejszy 
– musieli odbyć wiele sesji, codziennie, 
przez cały miesiąc. Chłopiec przeszedł ope-
rację, wyszedł ze szpitala i funkcjonuje nor-
malnie. Malcy mają dzisiaj cztery lata. 

Ostatnio pracuje z pięciolatkiem z Ko-
szalina. Chłopiec z dużym niedorozwojem, 
w tym również z autyzmem, bez kontaktu. 
Nie mówił, miał problem z chodzeniem, 
nie patrzył nikomu w oczy. Nadpobudli-
wy, mama nad nim nie panowała. Po 10 
sesjach (tylko pierwsza odbyła się w gabi-

necie) dziecko wyraźnie odczuwa emocje 
matki, ma z nią kontakt wzrokowy, potrafi 
powiedzieć, że ją kocha i że za coś prze-
prasza, poprawiła się także koordynacja 
ruchowa.

Zajmowała się też dziewczynką, która 
po samobójczej próbie trafiła do szpitala 
psychiatrycznego, skąd nie chciała wracać 
do domu. Po kilku sesjach zrobiła to, jed-
nak nadal wymaga pomocy. 

55-latka z Mrągowa, dzwoniąc do tera-
peutki potrafiła poruszyć w rozmowie 
dwadzieścia parę wątków – od pogody po-
cząwszy, przez to, co właśnie ogląda w te-
lewizji, a na psach szczekających za 
oknem skończywszy. Po kilku sesjach 
umie już skoncentrować się na jednym te-
macie, bez rozbieganych myśli. Healerka 
diagnozuje to jako opętanie przez duchy.

27-latek, od 17 roku życia leczący się na 
depresję, od dekady uczestniczy w sesjach 
psychoterapeutycznych. Dobrze wie, z jaki-
mi lękami się zmaga i z czym ma problem. 
Z powodu depresji pracuje w zakładzie pra-

cy chronionej jako osoba niepełnosprawna. 
Po pierwszej sesji pacjent ocenił poprawę 
swojego stanu na 40 procent, a kolejne przy-
niosły dalsze polepszenie. Do całkowitego 
wyzdrowienia, jak ocenia terapeutka, po-
trzebuje zmiany środowiska, w którym 
przebywa. Ale tę decyzję musi podjąć sam. 

Ma również pacjentów z rakiem. Także 
w takich przypadkach notuje skuteczność 
terapii pod warunkiem, że pacjent współ-
pracuje i ma dużą determinację, by wy-
zdrowieć, zawalczyć o siebie i coś w sobie 
zmienić. Bo jeśli po sesjach nie zmodyfi-
kuje diety, nie zastosuje witamin i minera-
łów, nie będzie oczyszczał się i nadal za-
kwaszał organizm – efekt terapii może zo-
stać zaprzepaszczony. 

– Rak to przede wszystkim psychika, 
urazy, żale, nienawiść, których nie chce się 
odpuścić – przekonuje naturoterapetka. – 
Kiedy usunie się złą energię z chorego or-
ganu, ma on szansę wyzdrowieć. Jeżeli 
jednak jest to spowodowane dodatkowo 
toksynami, metalami ciężkim, grzybami, 
trudno, by samo działanie energii, bez za-
stosowania diety, która utrzyma równowa-
gę kwasowo-zasadową, pomogło w cał-
kowitym wyzdrowieniu. Bo nawet, jeśli 
zadziała, później pojawią się przerzuty. 
I odwrotnie: jeśli ktoś zastosuje dietę, 
a nie pozbędzie się negatywnej energii, 
może dojść do nawrotu choroby. 

Metoda „Al Nur”

Zyta Owczarczyk pracuje także, wspólnie 
z prof. dr Antonem Kallasem, nową meto-
dą, która nazywa się „Al Nur”. Połączyli  
w ten sposób swoją wiedzę, ucząc pozby-
wania się stresu w codziennym życiu, poka-
zując, jak się wyciszać i relaksować, podpo-
wiadając, jaki powinien być pierwszy krok 
na drodze do pozytywnego myślenia.

Anton Kallas jest hipnoterapeutą, zajmu je 
się medycyną bliskowschodnią, akupunk-
turą, radiestezją, usuwaniem negatywnych 
energii. Kilkadziesiąt lat pracował za gra-
nicą, w krajach arabskich i Stanach Zjed-
noczonych.

 – Nie wierzę, że w prawdziwych prob-
lemach pomogą książki o pozytywnym my-
śleniu  – podkreśla naturoterapeutka. – Dla-
tego opracowaliśmy metodę składającą się 
z kilku etapów. Uczymy rozluźniania ciała, 
umysłu, obniżania częstotliwości fal mózgo-
wych, regenerowania siebie i swojej ener-
gii, oczyszczania z negatywnych energii 
i blokowania się na nie oraz praktycznego 
uzdrawiania chorego organu i przywraca-
nia równowagi w organizmie.

Uczą też medytacji, oddechu, wycisze-
nia energetycznego, mówią o ziołach, die-
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tach, detoksykacji ustroju. Uczestnicy ich 
kursów dowiadują się co robić, by być 
zdrowym, co nam szkodzi, a co pomaga, 
jakie przyjmować witaminy i minerały. 
Pierwsze warsztaty Al Nur odbyły się 
wiosną, w planach są następne.

Obrazy energetyczne

W gabinecie terapeutki wiszą niezwy-
kłe obrazy jej autorstwa. Niektóre mają 
działanie przeciwbólowe, inne usuwają 
negatywne energie, wprowadzają równo-
wagę, wyciszają, albo – w przypadku 
tych przeznaczonych dla małych dzieci – 
wpływają na koncentrację. 

– Takie obrazy od setek lat są wyko-
rzystywane do leczenia ludzi – wyjaśnia 
Zyta Owczarczyk. – Powstają dla kon-
kretnej osoby, albo w określonym celu – 
działania uzdrawiającego lub terapeu-
tycznego. To nie są emocje terapeuty 
przelewane na płótno. W trakcie malowa-
nia wchodzę w stan głębokiego skupienia, 
jak podczas sesji, po to, by obraz miał jak 
najlepsze pozytywne działanie energety-
czne. One pomagają w pozbyciu się nega-
tywnej energii w domu, albo równoważą 
energię człowieka, wprowadzając spokój 
i harmonię... W tych obrazach koduję 
znaki runiczne o pozytywnym wpływie, 
które mają konkretne działanie. 

– Co pani czuje, kiedy komuś pomaga? 
– pytam na koniec.

– Niesamowite szczęście. Tej radości 
i satysfakcji nie można porównać z ni-
czym innym. 

Obraz, który pomaga w usunięciu  
negatywnych energii i wprowadzeniu 
w organizmie równowagi

Archiwalne „Poczty healerów polskich” są dostępne na naszej stronie internetowej  www.nieznanyswiatzdrowia.pl

ZYTA OWCZARCZYK 
przyjmuje w Gdańsku 

w gabinecie 
przy ul. Piotrkowskiej 24/18

•
Umawianie się na sesję: 

tel.: +48 509 286 090
•

mail: zytao@wp.pl
•

www.zytaowczarczyk.pl
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