
Natomiast Zdenko Domančić wyjaśnia: 
W  rzeczywistości  każdy  z  nas  widzi  do 
10%  tego,  co  rzeczywiście  ma  miejsce. 
Jeśli  percepcja  widzenia  poprawi  się 
i  człowiek  osiągnie  50%,  zrozumie,  że 
mieszka w  iluzji. Gdy odzyska 100% wi-
dzenia,  wejdzie  w  świat,  który  był  kom-
pletnie  niewyobrażalny  w  poprzedniej 
percepcji rzeczywistości.

Przy stosowaniu metody Domančića 
nie podaje się leków, suplementów, ziół, 
itp. Posługujący się nią terapeuci nie uży-
wają żadnych igieł ani specjalistycznych 
instrumentów. Swoją uwagę koncentrują 
nie na chorobie, lecz na zdrowiu. Jako te-
rapeuci  – czytamy w jednym z opraco-
wań – nie „leczymy”,  tylko  jesteśmy  ka-
nałem dla energii życia. Dostarczamy jej 
ciału jak dystrybutor – tak, aby ciało mo-
gło samo uaktywnić mechanizm uzdrawia-
nia,  przywrócić mu  jego  pierwotny  stan 
dobrego  samopoczucia  i  zoptymalizować 
działanie układu odpornościowego.

Bioenergoterapia Metodą Domančića 
bezpośrednio wzmacnia układ odporno-
ściowy, eliminuje ból, regeneruje tkanki, 
znacznie zwiększa krążenie krwi, poma-
ga osiągnąć maksymalną wydajność, fi-
zycznie równoważy pola elektromagne-
tyczne w ciele i wokół niego.

Przez lata swojej pracy Domančić wraz 
z zespołem pomógł setkom tysięcy ludzi. 
Sukces jego metody (potwierdzony 
przez naukowców i komisje lekarskie) 

odnotowano w przypadkach cukrzycy, 
choroby Parkinsona, gangreny, choro-
by Alzheimera, astmy, artretyzmu, 
żółtaczki typu C, nowotworów, udaru 
i wielu innych.

W uznaniu efektów dla swojej pracy 
otrzymał prestiżową nagrodę Prezy-
denta Słowenii. Uczestniczył m.in. w ba-
daniach nad AIDS prowadzonych przez 
Uniwersytet Stanford oraz w badaniach 
nad rakiem w Instytucie Onkologii 
w Lublanie. Wśród jego uczniów i pa-
cjentów są także lekarze, pracownicy 
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służby zdrowia, weterynarze 
i naukowcy z różnych dzie-
dzin. W klinice w Bledzie le-
czy się słoweńska reprezenta-
cja sportowców olimpijskich. 

Każdy może się 
tego nauczyć

Bioenergoterapia Metodą 
Zdenko Domančića (medycy-
na energetyczna) może być 
praktykowana indywidualnie, 
grupowo lub na odległość. Jest 
bardzo skuteczna także w przy-
padku zwierząt. Jej seminaria 
(kursy) są przeznaczone dla 
praktyków medycyny natural-
nej, osób, które dopiero chcą 
się tym zająć i poszerzyć wła-

sne zainteresowania, jak i dla tych, którzy 
pragną pomóc rodzinie oraz przyjaciołom. 
Na seminaria bioenergoterapii przyjeżdżają 
ludzie w każdym wieku i różnych profesji. 
Każdy może nauczyć się tej techniki 
w stopniu, który pozwala skutecznie poma-
gać innym. Aby osiągnąć ten cel, nie trzeba 
legitymować się żadnymi umiejętnościami. 
Seminaria kształcące Metodą Domančića 
ukończyły dotychczas tysiące uczestników 
z całego świata.

Jak pisze Martyna Fon, organizatorka 
seminarium bioenergoterapii Metodą Do-
mančića, które odbędzie się w Warszawie 
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Bioenergia pomaga na wszystko. U nie-
których całkowicie, u innych tylko czę-
ściowo, a u jeszcze innych jedynie łagodzi 
objawy lub cierpienie, zależy, w jakiej fa-
zie choroby ktoś zgłosi się na terapię. (...)

Mikroskop elektronowy (SEM) wyróż-
nia się wysoką rozdzielczością, która jest 
co najmniej sto razy większa od rozdziel-
czości mikroskopu optycznego. Jeśli pod 
zwykłym mikroskopem powiększymy oglą-
daną strukturę tysiąckrotnie, to pod mikro-
skopem elektronowym możemy ją po-
większyć przynajmniej 100.000 razy. (...)

Podczas analizy kształtów z ożywionych 
kryształów należy wziąć pod uwagę wiel-
kość kryształu. Rzeczywista wielkość wy-
nosi około 3 µm (1µm to tysięczna część 
milimetra albo milionowa część metra). 
Można się zastanowić, jakie inne kształty 
lub figury Zdenko Domančić mógłby stwo-
rzyć czy ożywić swoją twórczą bioenergią, 
gdyby uzyskane zmiany mógł „zastoso-
wać” na ekranie i od razu otrzymywać in-
formację zwrotną. Być może mógłby otwo-
rzyć także inne kanały twórcze i ze zwykłe-
go roztworu węglanu wapnia stworzyć 
kształty przypominające zwierzęta, ludzi... 
Wyobraźnia nie ma granic. 

Dlaczego naukowcy wybrali kryształy 
do badania fizycznych wpływów bioener-
gii? Ponieważ kryształ jest żywym syste-
mem w fazie wzrostu, bardzo wyczulonym 
na nowe informacje. Badania dowiodły, że 
bioenergia Domančića to zarówno energia, 
jak i informacja, stąd twierdzenie, którego 
wielu już dawno doświadczyło: bioenergia 
to poinformowana energia. Naukowcy są 
bardzo zaintrygowani zdolnościami twór-
czymi bioenergii, bo tylko żywa informa-
cja lub informacja dotycząca życia może 
nadać kryształom takie żywe formy. 

W Instytucie Jozefa Stefana w Lublanie 
badane są także inne fizyczne efekty dzia-
łania bioenergii. Prof. dr A. Jeglić i prof. dr 
S. Kobe stwierdzili, że przewodzenie elek
try czne właściwe, tzw. konduktywność wę-
glanu wapnia w roztworze wodnym pod 
wpływem bioenergii znacznie się zmniejsza, 
a na przykład woda butelkowana ze sklepu 
pod wpływem bioenergii zmienia swoje 
właściwości strukturalne aż o 51%. (...)

Gangrena kończyn dolnych w świetle 
leczenia bioenergią. Hipotetyczne mecha-
nizmy (w przypadku uzdrowień chorych 
z gangreną – przyp. red. NŚ) wyglądają na-
stępująco:

● Bardzo prawdopodobne jest, że bio-
energia spowodowała zwiększenie prze-
pływu krwi i ukrwienia tkankowego, bo 
bez tego nie można by mówić o popra-
wie stanu chorego. Pytanie brzmi: na ja-
kich poziomach i poprzez zadziałanie, 
jakich mechanizmów do tego doszło? 
I dlaczego mechanizmy te nie są dostęp-
ne leczeniu konwencjonalnemu? Być 
może przepływ krwi zwiększył się z po-
wodu zmniejszonego ciśnienia zewnętrz-
nego na mniejsze naczynia, redukcję 
opuchlizny i zapalenia, uwolnienie kola-
ternego krążenia krwi, być może szybszy 
rozwój bocznych naczyń krwionośnych, 
a tym samym i polepszenie krążenia. Na-
czynia kolateralne to liczne małe obocz-
ne żyły, przez które krew dochodzi do 
oddalonych części przerwanej arterii. 
Pod względem zdolności przepływowej 
nie mogą dorównać, ani być zamianą dla 
podstawowego normalnego krążenia 
krwi w nieprzerwanej arterii. Ponadto 
krążenie kolateralne czy też oboczne na-
czynia krwionośne wykształcają powoli, 
jako reakcję na ponawialne lub stałe za-
burzenia ukrwienia tkanek. Ich wykształ-
cenie trwa tygodnie, miesiące i lata. 

Zdenko Domančić i Martyna Fon

    Patronat medialny:  
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