
Przykłady schorzeń i barw 

 
 SCHORZENIE (ilość i 
częstotliwość zabiegów)  KOLORY 

Anemia - 
(trzy razy w tygodniu, tak 
długo jak jest to potrzebne) 

zielony, pomarańczowy, czerwony (długo), zielony, czerwony, 
zielony, czerwony, fioletowy, zielony, fioletowy 

Bezpłodność - 
(trzy razy w tygodniu przez 
miesiąc, powtórzyć po dwóch 
następnych miesiącach) 

zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, czerwony 
(długo), zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, indygo 

Bezsenność - 
(w razie potrzeby) niebieski (długo), biały 

Białaczka - 
trzy razy w tygodniu tak długo 
jak jest 
to konieczne 

zielony (długo), indygo, fioletowy, zielony, indygo, fioletowy, 
zielony, pomarańczowy, zielony, indygo, fioletowy, niebieski, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, 
pomarańczowy, czerwony, indygo, czerwony, zielony, 
pomarańczowy, czerwony, biały (długo) 

Bóle  
- głowy - 
(w przypadku bólu) zielony, niebieski, indygo, fioletowy 

- głowy - migreny - 
(w przypadku bólu) zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, fioletowy 

- różne - 
(w przypadku bólu) 

zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, 
zielony, fioletowy 

Choroby ciśnieniowe  
- niskie ciśnienie - 
(kilka razy w tygodniu) czerwony, niebieski, biały, zielony, fioletowy 

- wysokie ciśnienie - biały, niebieski, zielony, indygo, fioletowy, biały 
Choroby serca  



- arytmia - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, zielony 

- choroba wieńcowa - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, fioletowy, czerwony (długo), zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, czerwony (długo), zielony, 
fioletowy 

- zapalenie mięśnia 
sercowego - 
(trzy lub cztery razy w 
tygodniu) 

zielony, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, zielony, 
niebieski, indygo, fioletowy, biały, fioletowy, zielony, fioletowy 

Choroby układu żylnego  

- miażdżyca - 
(dwa razy w tygodniu) 

zielony (długo), fioletowy, zielony, czerwony, pomarańczowy, 
zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, czerwony 

Żylaki nóg - 
(trzy razy w tygodniu) 

zerwony, zielony, pomarańczowy, fioletowy, zielony, niebieski, 
indygo, fioletowy, zielony, czerwony 

Udar mózgu - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, 
pomarańczowy, zielony, fioletowy, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, zielony, czerwony 

Cukrzyca 
 - przy pracującej trzustce - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, 
pomarańczowy, zielony, fioletowy 

- przy niepracującej trzustce 
- (trzy razy w tygodniu) zielony, czerwony (długo), zielony, fioletowy, zielony, fioletowy 

Dychawica oskrzelowa - 
(astma) 
(trzy razy w tygodniu przez 2 
miesiące) 

zielony, czerwony, zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, 
fioletowy, czerwony, zielony, fioletowy, czerwony 

Głuchota - 
(trzy razy w tygodniu przez 
kilka miesięcy wykonywać 
razem z zabiegami 
konchowania czy 
świecowania ucha) 

niebieski, zielony, pomarańczowy, zielony, fioletowy, zielony, 
fioletowy 

Gościec - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, pomarańczowy, 
niebieski, fioletowy, czerwony (długo), biały, zielony, fioletowy, 
zielony, fioletowy 

Grypa - 
(dwa razy dziennie do czasu 
uzyskania 
poprawy) 

zielony, niebieski, pomarańczowy, zielony, fioletowy, zielony, 
pomarańczowy, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, biały, 
fioletowy 

Guzy niezlośliwe - 
(dwa razy w tygodniu) 

zielony, fioletowy (długo), zielony, pomarańczowy, zielony, 
fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, indygo 

Guzy złośliwe - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony (długo), pomarańczowy, fioletowy, zielony, fioletowy, 
niebieski, zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, fioletowy, 
niebieski, biały, niebieski, zielony, fioletowy, biały, zielony, 



pomarańczowy 
Jaskra - 
(trzy razy w tygodniu przez 
okres 1-3 miesięcy) 

zielony, indygo, niebieski, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, 
niebieski, fioletowy, żółty, biały 

Kamienie nerkowe - 
(trzy razy w tygodniu do 
skutku) 

zielony, niebieski, zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, 
pomarańczowy 

Kamienie żółciowe - 
(trzy razy w tygodniu do 
skutku) 

zielony, niebieski, fioletowy, zielony, pomarańczowy, niebieski, 
pomarańczowy 

Kaszel - 
(trzy razy w tygodniu do 
ustąpienia objawów) 

zielony, niebieski, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, 
niebieski, indygo, fioletowy, zielony, pomarańczowy 

Łuszczyca - 
(trzy razy w tygodniu do 
skutku) 

zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, 
zielony, pomarańczowy, zielony, fioletowy 

 Miesiączka  
 - bolesna - 
(trzy dni przed miesiączką w 
celach zapobiegawczych lub 
w trakcie w przypadku bólu) 

zielony, pomarańczowy, biały (długo), czerwony 

 - nieregularna lub jej brak - 
(trzy razy w tygodniu) 
przerwać i czekać na rezultat, 
powtórzyć jeżeli to konieczne 

zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, 
biały, zielony, fioletowy 

 Mięśniaki macicy - 
(trzy razy w tygodniu przez 
trzy i więcej miesięcy) 

zielony, pomarańczowy, zielony (długo), niebieski, biały, zielony, 
niebieski, indygo, fioletowy, zielony i fioletowy 

 Nadczynność tarczycy - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony (długo), fioletowy 
(długo), pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, zielony, 
fioletowy, zielony, niebieski, zielony (długo), indygo (długo), 
fiole¬towy (długo) 

 Nerki 
- pobudzanie do pracy - 
(w razie potrzeby) 

zielony, pomarańczowy, zielony, czerwony 

 Uwaga: 
w trakcie zabiegu może wystąpić ból z tyłu głowy  
 Regeneracja organizmu - 
(trzy razy w tygodniu przez 
okres sześciu do dwunastu 
miesięcy) 

zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, zielony, fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, 
zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, indygo, 
fioletowy, biały, zielony, fioletowy 

 Niemoc płciowa - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, pomarańczowy, czerwony (długo), zielony, niebieski, 
indygo, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, fioletowy 

 Nowotwory 
Ogólna procedura - 

zielony (długo), pomarańczowy, zielony, fioletowy, zielony, 
fioletowy (długo), zielony, fioletowy (długo), niebieski, indygo, 



(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony (długo), pomarańczowy (długo) 

Szczegółowe procedury 
 - nowotwór mózgu - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

fioletowy, niebieski, fioletowy, biały, niebieski 

 - nowotwór oka - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

fioletowy, niebieski, indygo, fioletowy, niebieski (długo) 

 - nowotwór jelita grubego - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, niebieski (długo), zielony, 
pomarańczowy, zielony, niebieski 

 - nowotwór sutka - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski (długo), zielony, 
pomarańczowy 

 - nowotwór wątroby - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, 
niebieski 

 - nowotwór płuc - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

niebieski, zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, 
pomarańczowy, niebieski 

 Oczyszczanie krwi - 
(tak często jak potrzeba) zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, biały 

 Oparzenia  
 - świeże zielony (długo), niebieski (długo) 

 - stare / lekkie zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony (długo), 
(w przypadku oparzeń okolic głowy - fioletowy) 

 - stare / ciężkie - 
(kilka razy dziennie) 

zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy 
Po kilku dniach zabiegów: 
zielony, czerwony, (fioletowy jeżeli oparzenia są w okolicy 
głowy), biały 

 Otępienie zmysłowe - 
(trzy razy w tygodniu) zielony, fioletowy, zielony, fioletowy (długo) 

 Starzenie się - 
dwa razy w tygodniu w 
przypadku przeciwdziałania 
starzenia się) tak długo jak to 
konieczne 

zielony, fioletowy (długo), biały, czerwony, zielony, 
pomarańczowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, czerwony 

 Padaczka - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak to 
konieczne) 

zielony, fioletowy, zielony, niebieski, zielony, fioletowy, zielony, 
fioletowy 

Parkinsonizm - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak to 

zielony (długo), pomarańczowy, fioletowy, zielony, 
pomarańczowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, zielony, 
fioletowy, biały, zielony, fioletowy (długo), zielony, fioletowy, 



konieczne) zielony, pomarańczowy, czerwony 

Podagra 
(skaza moczanowa) 

zielony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski 
kilka razy dziennie do czasu wystąpienia znacznej ulgi: 
zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, 
zielony, fioletowy, zielony, fioletowy raz dziennie przez kilka dni 

Porażenie nerwu 
twarzowego - 
(raz dziennie tak długo jak to 
jest konieczne) 

zielony, niebieski, indygo, zielony (długo), indygo (długo), biały 

Powiększenie gruczołu 
krokowego - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, biały, zielony, czerwony, biały (długo) 

Powiększenie serca - 
(trzy razy w tygodniu tak 
długo jak potrzeba) 

zielony, niebieski, żółty, indygo, zielony, niebieski, indygo, 
czerwony, zielony, indygo 

Przepuklina - 
(dwa do trzech razy w 
tygodniu) 

biały, zielony, niebieski, żółty, indygo 

Rany 
- stare - 
(tak często jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony (długo), czerwony 
(długo) (powtórzyć jw. drugi raz) 

- świeże zielony, niebieski, biały, czerwony (dłu¬go), pomarańczowy 
(długo) 

Regeneracja organizmu - 
(mózg, system nerwowy) - 
(tak często jak potrzeba) 

zielony, indygo, fioletowy, niebieski, zielony, indygo, zielony, 
żółty, zielony, pomarańczowy, indygo 

Reumatyzm - 
(tak często jak potrzeba) zielony, niebieski, biały (długo) 

 Rozedma płuc - 
(codziennie w pierwszym 
tygodniu potem trzy razy 
tygodniowo przez pół roku) 

zielony, czerwony, zielony (długo), pomarańczowy (długo), 
czerwony, biały (długo), czerwony 

 Siniaki - zielony, pomarańczowy (kilka razy dziennie), czerwony dwa razy 
dziennie przez następne kilka dni 

 Skurcze mięśni - 
(przez trzy dni codziennie 
potem trzy razy tygodniowo 
tak długo jak potrzeba) 

zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, 
czerwony (długo) 

Stany zapalne  
 -dziąseł - 
(trzy razy dziennie przez kilka 
dni) 

zielony, indygo, fioletowy, zielony, niebieski, indygo, biały 
(długo) 

 - oczu 
(kilka razy dziennie przez 

zielony, indygo, fioletowy, zielony, niebieski, indygo, zielony, 
indygo, fioletowy, biały, zielony, indygo, fioletowy, zielony, 



tydzień) pomarańczowy, biały 
 - przewodu pokarmowego - 
(trzy razy dziennie tak długo 
jak potrzeba) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, indygo, zielony, 
pomarańczowy, zielony, indygo, fioletowy 

 Stłuczenia - 
(przy świeżych stłuczeniach 
kilka razy w ciągu kilku 
godzin; przy starych dwa razy 
dziennie przez kilka dni) 

zielony, fioletowy, niebieski, zielony, indygo 

 Pobudzanie i wzmacnianie  
 - szpiku kostnego - 
(ilość i czas wg ustaleń 
terapeuty) 

biały (długo), czerwony (długo), biały 
 - śledziony     zielony, czerwony, biały, czerwony, indygo 

 Sztywność karku - 
(przez kilka dni - do 
ustąpienia dolegliwości) 

zielony, niebieski, indygo, zielony, fioletowy, ponownie zielony, 
niebieski, indygo, fioletowy, czerwony 

 Tiki nerwowe na twarzy - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, indygo, fioletowy, czerwony, zielony, niebieski, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, czerwony (długo), zielony, 
indygo 

 Torbiel jajnika - 
(trzy razy w tygodniu co 
najmniej przez 
trzy miesiące) 

zielony, indygo, zielony, pomarańczowy, niebieski, zielony, 
pomarańczowy zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, 
niebieski, zielony, biały, zielony, indygo, fioletowy, zielony, 
indygo, fioletowy 

 Uczulenia  

 - ostre - 
(ilość zabiegów ustala 
terapeuta) 

zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, indygo, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, 
pomarańczowy, czerwony (długo), zielony, indygo, zielony, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy 

 - skóry - 
(trzy razy tygodniowo - do 
skutku) 

zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, 
zielony, pomarańczowy, czerwony, zielony, indy go, zielony, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, biały, zielony, 
pomarańczowy, czerwony 

 Wrodzona wada serca - 
(trzy razy tygodniowo - do 
skutku) 

zielony, czerwony, zielony, indygo, fioletowy, czerwony, zielony, 
indygo 

 Wada zastawki serca - 
(trzy razy tygodniowo przez 
kilka miesięcy) 

zielony, niebieski, żółty, indygo, fioletowy, zielony, niebieski, 
fioletowy, czerwony, zielony, indygo 

 Wrzody żołądka i 
dwunastnicy - 
(dwa razy w tygodniu) 

niebieski, indygo, fioletowy 
(powtórzyć te kolory trzy razy) 
zielony, indygo, czerwony 
w ostrych przypadkach należy stosować naprzemian: 
niebieski, zielony, pomarańczowy w celu uzyskania ulgi 

 Wypadanie macicy - 
(trzy razy w tygodniu aż do 

zielony, pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, czerwony 
(długo), zielony, indygo, fioletowy 



uzyskania poprawy) 
 Wypryski  
 - egzema - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, pomarańczowy, niebieski, pomarańczowy, czerwony, 
zielony, indygo, fioletowy, czerwony 

 - lekkie wypryski na twarzy 
- 
(wg wskazań terapeuty) 

zielony (długo), niebieski, indygo, fioletowy, czerwony 

- duże wypryski na twarzy - 
(trzy razy w tygodniu do 
skutku) 

zielony (długo), niebieski, indygo, fioletowy, zielony, indygo, 
zielony, fioletowy, biały 

Wzmacnianie 

- Odporności organizmu - 
(wg ustaleń terapeuty) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy, zielony, pomarańczowy, 
indygo, czerwony, czerwony, fioletowy, indygo, zie lony, 
niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony, indygo, fioletowy 

- Nóg - 
(kilka razy w tygodniu tak 
długo jak jest to potrzebne) 

czerwony (długo), zielony, pomarańczowy, zielony, 
pomarańczowy, czerwony 

- Ramion - 
(kilka razy w tygodniu tak 
dhigo jak jest 
to konieczne) 

zielony, pomarańczowy, czerwony (długo) 

Zaburzenie czynności 
gruczołów dokrewnych - 
(trzy razy w tygodniu) 

zielony, niebieski, zielony, czerwony, zielony, indygo, zielony, 
fioletowy 

Zaćma - 
trzy razy w tygodniu przez 
sześć miesięcy (czasami 
trudne do wyleczenia) 

żółty, zielony, indygo, fioletowy, zielony, indygo, biały, zielony, 
fioletowy, biały 

Zapalenie cewki i pęcherza 
moczowego - 
(dwa - trzy razy w tygodniu) 

zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, 
zielony, pomarańczowy, biały 

Zapalenie krtani - 
(bóle gardła, świnka, 
zapalenie migdałków) - 
(dwa razy dziennie przez kilka 
dni) 

zielony, niebieski, indygo, fioletowy (kilka razy dziennie), 
zielony (długo), fioletowy (długo), zielony, pomarańczowy, 
zielony, niebieski, indygo, fioletowy 

 Zapalenie mięśnia 
sercowego - 
(trzy razy w tygodniu do 
skutku) 

zielony, indygo, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, zielony, 
niebieski, fioletowy, zielony, indygo, fioletowy 

 Zapalenie nerek - 
(wg wskazań terapeuty) 

niebieski, zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy (powyższe kolory powtarzać kilka razy dziennie) 
zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, 
zielony, indygo 

 Zapalenie okołostawowe -  zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy 



(wg zaleceń terapeuty) (powtórzyć kilkakrotnie) 

 Zapalenie pochwy - 
(codziennie przez kilka dni) 

 zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, 
zielony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy 

 Zapalenie zwyrodnieniowe 
stawów - 
(trzy razy w tygodniu) 

 zielony, pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, zielony, 
niebieski, żółty, czerwony (długo), zielony, fioletowy, zielony, 
fioletowy 

 Zapalenie trzustki - 
(trzy razy dziennie przez kilka 
dni) 

 niebieski, indygo, biały, indygo, fioletowy 

 Zapalenie wątroby - 
(cztery razy tygodniowo) 

 zielony (dużo), pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy, zielony, pomarańczowy, zielony, fioletowy, biały, 
zielony, indygo, fioletowy 
Przy ostrym zapaleniu wątroby należy kilka razy dziennie 
oddziaływać następującymi kolorami: 
zielony (dużo), pomarańczowy, zielony, niebieski, indygo, 
fioletowy  

 Zapalenie zatok 
przynosowych - 
(trzy razy w tygodniu) 

 zielony, niebieski, indygo, zielony, fioletowy, zielony, niebieski, 
indygo 

 Zaparcia -  zielony, czerwony, zielony, pomarańczowy, czerwony, czerwony 
 Zawroty głowy - 
(trzy razy w tygodniu)  zielony, indygo, fioletowy, zielony, fioletowy, zielony, indygo 

 Złe trawienie -  zielony, fioletowy, zielony, indygo 
Złe wchłanianie pokarmów - 
(kilka razy w tygodniu) zielony, fioletowy, czerwony, zielony, indygo 

Złogów rozpuszczanie - 
-(jednorazowo przez kilka 
kolejnych dni) 

niebieski, zielony, pomarańczowy 

UWAGA! 
Powyższe zabiegi należy stosować jako pomocnicze w leczeniu medycznym, ziołolecznictwie, 
czy też bioenergoterapii. W wielu przypadkach ich działanie będzie odczuwane jako 
natychmiastowa poprawa stanu zdrowia. Terapię kolorami zawsze zaczynamy od trzykrotnego 
naświetlenia całą paletą barw - ruch ciągły, następnie naświetlamy kolorami podanymi w 
powyższym opisie stosując dwuminutowy czas naświetlenia danym kolorem. Jeżeli przy kolorze 
w nawiasie jest podane (dużo), oznacza 5-6 minutowy okres naświetlania. Całość należy 
zakończyć dwukrotnym naświetlaniem całą paletą barw. Nie należy obawiać się tutaj możliwości 
przedawkowania - oczyszczone czakramy przyjmą tylko tę ilość energii jakiej potrzebują. 
Uzdrowicielskie działanie odbitych barw kryształu 
Dotychczas działaliście Państwo kolorami kryształu poprzez czakramy na ciało fizyczne. 
Przekazywaliście uzdrawiające drgania do punktów i kanałów stymulujących prawidłowe 
działanie organizmu. Po cóż jest ta szklana kula i odbity w niej kolorowy wizerunek kryształu? 
Tak, odbicie kryształu to tylko jego obraz. Barwy tego obrazu posiadają bardzo ciekawe 
właściwości i działają na odbicie nas samych - nasze duchowe powłoki. Często są one bardzo 
zanieczyszczone, czepiają się ich pozamaterialne byty, złe intencje innych ludzi, czy też skutki 
naszych złych postępków - nasze grzechy. 



Trudno mówić o uzdrawianiu jeżeli nie usunie się tej całej niedobrej dla naszej aury otoczki. 
Najpierw należy usunąć to co w sferze duchowej działa i niszczy nas straszliwiej niż jakiekolwiek 
materialne działanie - choroba. 
Aby oczyścić aurę - naszą część duchową, należy na lampę kryształową włożyć klosz. Wytworzy 
się odbity obraz kryształu. Włączamy obrót kolorów i pozostawiamy tak na 10-15 minut. Podczas 
oczyszczania odbitym kolorem kryształu należy cały czas pozostawać w kontemplacji i 
oczyszczającej modlitwie. Powyższa jest bardzo skuteczną metodą oczyszczającą, aczkolwiek w 
trudnych przypadkach należy oczyszczanie wydłużać i wykonać kilkakrotnie. Najtrudniejsze 
przypadki należy kierować do egzorcysty. 
Światło kolorów odbitych z kryształu oczyści również Wasze mieszkania, gabinety, sale 
medytacyjne, przywróci czystość, wprowadza pozytywne wibracje, pozwoli Warn żyć i pracować 
zgodnie z naturą. 
Życzę Państwu wspaniałych wyników terapeutycznych. Proszę pamiętać, że usta¬wienie na stały 
obrót wszystkich kolorów rozładowuje, wycisza i wycofuje wszelkie złe energie. Znika nerwowa 
atmosfera, całe życie wokół nas wraca do normy. Niech Wiara, Wiedza i Moc będą Waszymi 
uzdrowicielami. 

Z poważaniem 
Adam Wiśniowiecki 

 


