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Rok temu uruchomiła w Lublinie Zawo-
dowy Kurs Naturoterapii, który nazywa
swoim ukochanym dzieckiem. Kurs
funkcjonujew ramach zało˝onego przez
nià ju˝ wczeÊniej OÊrodka Doskonale-
nia Zawodowego „Holistyka” wpisane-
go do rejestru placówek edukacyjnych
w Wydziale OÊwiaty Starostwa Powia-
towego w Lublinie. Absolwenci Zawo-
dowego KursuNaturoterapii otrzymujà
zatem Êwiadectwa zgodne z wytyczny-
mi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
uprawniajàce dowykonywania zawodu
naturoterapeuty, który znajduje si´
w urz´dowej Klasyfikacji zawodów pod
numerem323009, PKD 86.80D. Pierw-
si absolwenci zdali egzaminy i opuÊcili
szkoł´ w lutym, od maja rusza drugi
rocznik słuchaczy.

O uruchomieniu takiego kursu
– dajàcego solidnà, sprawdzonà wiedz´
i sporo praktyki, składajàcego si´ z oÊmiu
weekendowych spotkaƒ – Magdalena
BoroƒmyÊlała od kilku lat. Sama opraco-
wała program, sama wydeptała w urz´-
dach dla „Holistyki” status szkoły, której
dyplom upowa˝nia do otwarcia własne-
go gabinetu i oficjalnego wykonywania
zawodu.

Wi´kszoÊç zaj´ç prowadzi Magda
Boroƒ i jej kolega po fachu Mariusz Dà-
browski, doÊwiadczony chiropraktyk
z Rzeszowa. Oboje oprócz odpowied-
nich kwalifikacji zawodowych do pro-
wadzenia kursu (dyplom mistrzowski
w zawodzie naturopata oraz przeszko-
lenie pedagogiczne) dysponujà wiedzà

z najró˝niejszych gał´zi medycyny na-
turalnej, zdobytà na niezliczonych kur-
sach (bioenergoterapii, masa˝u tkanek
gł´bokich, rolfingu i rozluêniania powi´-
ziowego, chiropraktyki metodà McTi-
money-Corley’a, SOT – Sacro Occipital
Technique, pinopresury, osteopatii dzie-
ci´cej, akupresury, refleksoterapii, tera-
pii baƒkà chiƒskà, terapii manualnej
kr´gosłupa, elektroakupunktury) oraz
opartà na doÊwiadczeniach wielu lat
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pracy z ludêmiw swoich gabinetach chi-
ropraktyki i naturoterapii.

OÊrodek Doskonalenia Zawodo-
wego „Holistyka”mamo˝liwoÊç szkole-
nia zawodowego jeszcze w kilku innych
zawodach, m.n. chiropraktyka, radie-
stezja, bioenergoterapia, masa˝, bioma-
sa˝, refleksoterapia. Co jakiÊ czas organi-
zowane sà kursy w tych specjalnoÊciach,
do prowadzenia których zapraszani sà
mistrzowie danej profesji z Polski i z za-
granicy, poniewa˝ OÊrodek jest otwarty
na współprac´ i dalszy rozwój.

PROGRAM
KURSU NATUROTERAPII
opracowałaMagdalenaw ten sposób, ˝e
dominujà w nim dwa nurty: bardziej „fi-
zyczny”, czyli nastawiony na prac´ z cia-
łem i bardziej „duchowy”, nastawiony
na prac´ z energiami. Wszyscy słucha-
cze uczà si´ wszystkiego, aby po roku
edukacji zdecydowaç, który kierunek
bardziej im odpowiada, jakà specjaliza-
cj´ pragnà kontynuowaç.W tak delikat-
nej, specyficznej profesji, która wymaga
kontaktu z ciałami obcych osób, ka˝dy
naturoterapeuta sam musi wyczuç, jaki
rodzaj terapii jest mu bli˝szy – czy lepiej
sprawdzi si´ jako terapeuta manualny,
czy mo˝e jako bioenergoterapeuta, czy
refleksolog.

– Niektóre osoby z tych, które w lu-
tym ukoƒczyły Kurs Naturopaty, wyko-
nywały wczeÊniej zupełnie inne zawody
– opowiada Magdalena Boroƒ. – Za
młodu chciały pomagaç innym ludziom,
ciàgn´ło je do medycyny, ale z ró˝nych
powodów nie poszły na studia medycz-
ne i zostały na przykład ksi´gowymi czy
fryzjerami. Gdy dowiedziały si´ o na-
szej szkole, uÊwiadomiły sobie, ˝e zdo-
bycie zawodu naturoterapeuty to szansa
na spełnienie marzeƒ, na zawrócenie
z tej Êcie˝ki zawodowej, na której nie
czujà si´ dobrze. Te osoby odwa˝yły si´
zmieniç całe swoje ˝ycie, nieraz sporo
zaryzykowaç, aby wróciç do marzenia
z młodoÊci i pomagaç ludziom.

Tej grupie studentów Magdalena
bardzo kibicuje, bo sama przecie˝ skoƒ-
czyła przed laty studia administracyjne na
UMCS w Lublinie i nawet kilka lat prze-
pracowaław tym zawodzie. Dopiero po-
wa˝na choroba kr´gosłupa córki zmusiła
jà do zaj´cia si´ paramedycynà, wskaza-
ła ten zawód i t´ drog´ ˝ycia, która na-
prawd´ jà uszcz´Êliwia.

Zdarzyło si´ te˝ i tak, ˝e na kurs
zgłosiła si´ kobieta pracujàca od lat
w zawodzie masa˝ysty, która chciała
udoskonaliç swój warsztat pracy oraz
zdobyçwiedz´ z zakresu anatomii ener-
getycznej człowieka, by jeszcze lepiej ro-
zumieç pacjentów i mechanizmy po-
wstawania ich schorzeƒ.

– Nam oczywiÊcie nie wolno wcho-
dziç w rol´ lekarza, nie wolno zalecaç
czy zabraniaç za˝ywania leków ani kwe-
stionowaç diagnoz lekarskich – mówi
Magdalena Boroƒ. – Nam wolno natu-
ralnymimetodami usuwaç ból, przynosiç
ulg´ w cierpieniu, przywracaç siły, dobre
samopoczucie, równowag´ organizmu,
doradzaç.Wkółko powtarzamuczestni-
kom kursu, ˝e nie wolno nam działaç
w opozycji do lekarzy, lecz powinniÊmy
dopełniaç, wspieraç lekarzy i pacjentów.

MEDYCYNA LUDOWA,
znachorstwo, szeptuchowanie pasjono-
wało Magdalen´ od zawsze. Podobno
któraÊ z jej prababek była znachorkà,
a ˝e Magda urodziła si´ wiele lat po jej
Êmierci, niemogła otrzymaç od niej wie-
dzy. Jednak jako uparta numerologiczna
Jedenastka i zodiakalny Wodnik drog´
do tych tajemnic znalazła sama. Kilka lat
temu dotarła do szeptuchy z Lubelszczy-
zny, która zgodziła si´ przez kilka mie-
si´cy wprowadzaç Magd´ w tajniki lu-
dowego uzdrawiania.

Całkiemniedawno, gdywiedzama-
giczna dobrze si´w głowie „ule˝ała”, gdy
praktyczne rytuały przeçwiczyła na rodzi-
nie i znajomych, zacz´ła działaç równie˝
jako szeptucha. Skrupulatnie oddziela to
zaj´cie od zawodu chiropraktyka.Wdni
powszednie, w gabinetach w Lublinie
i Warszawie, naprawia obolałe kr´gosłu-
py ró˝nymi technikamimanualnymi, zaÊ
szeptuchowaniem zajmuje si´ wyłàcznie
w soboty w swoim gabinecie w Lublinie.

Zakłada wtedy czerwonà zwiewnà suk-
ni´ z falbankami, aby mieç silniejszà
energi´. Zrzuca buty, aby mieç lepszy
kontakt z ziemià. Zapala Êwiece i grom-
nice, pali kadzidełka, by stworzyç odpo-
wiedni nastrój. Potem odczynia choro-
by, zdejmuje uroki, przy pomocy ognia,
jaja, lnu, gromnicy, wody oczyszcza
klientów ze złych energii i napełnia ich
energià pozytywnà… – Teraz te ludowe
rytuały wydajà si´ zabawne – mówi
– ale przedwojennym szeptuchom cho-
dziło przecie˝ o stworzenie odpowied-
niej atmosfery, koncentracj´ albo od-
wrócenie uwagi klienta, wyciszenie,
wpisanie mocno w podÊwiadomoÊç, ˝e
odcinamy si´ na przykład od przeszłoÊci,
˝e zaczynamy nowe, lepsze ˝ycie. Nie
jajo i nie gromnica oczyszczajà, ale do-
bra, szczera intencja szeptuchy i jej ˝ar-
liwe modlitwy. Jajo czy gromnica to tyl-
ko symbole, rekwizyty, które zbierajà
energetyczne brudy. Natomiast istota
zabiegu tkwi w gł´bokiej wierze i zna-
jomoÊci specjalnych modlitw osoby
wykonujàcej zabieg. Im silniejszà wiar´
i wi´cej dobrych intencji kryje w swoim
sercu szeptucha, tym lepszy skutek jej
zabiegu. Słowo „szeptucha” pochodzi
od szeptania modlitw, jest to po prostu
màdra, uduchowiona kobieta, która po-
trafi ˝arliwie si´ modliç i zna odpowied-
nie modlitwy na odpowiednie ˝yciowe
problemy. Ma dobry kontakt z Bogiem,
modli si´ niemal bez przerwy, wi´c jej
wstawiennictwo za chorà czy skrzyw-
dzonà osobàmo˝e zostaç szybkowysłu-
chane i naprawd´ poskutkowaç popra-
wà stanu zdrowia czy te˝ innà szcz´Êliwà
odmianà losu.

Najwi´cej klientów zgłasza zapo-
trzebowanie na oczyszczanie woskiem.
Tometoda rzadziej słu˝àca uzdrawianiu,
a cz´Êciej uwalnianiu od pecha, klàtwy,
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uroku, „złego oka”. Po zabiegu oczysz-
czania woskiem ludzie mówià, ˝e im si´
łatwiej ˝yje, pozbywajà si´ l´ków i obse-
sji, zaczynajà widzieç Êwiat w jasnych
barwach, otwierajà si´ na miłoÊç, nowe
zwiàzki, znajdujà prac´ i sposób na wyj-
Êcie z kłopotów.

Przy pomocy Êwiatła gromnicy
oczyszcza si´ przede wszystkim miesz-
kania, domy, ró˝ne pomieszczenia.War-
to oczyÊciç Êwie˝o wybudowany dom
czy mieszkanie kupione od obcych lu-
dzi, bo przekleƒstwa czy kłótnie mura-
rzy, bo konflikty i rozwody poprzednich
lokatorów, bo wszelkie zło, które w tym
lokalu si´ zdarzyło mogło „wejÊç w Êcia-
ny” i teraz „zara˝aç” nowych mieszkaƒ-
ców. Gromnica jest najskuteczniejszym
narz´dziem, by t´ toksycznà energi´
oczyÊciç.

Najmniejsze zapotrzebowanie jest
na palenie lnu, które przed wojnà słu˝y-
ło głównie do zwalczania „ró˝y” oraz
chorób „z wyl´knienia”. Ró˝à nazywa-
no wszystkie choroby objawiajàce si´
wysypkà i wysokà goràczkà. DziÊ w przy-
padku zachorowania na „ró˝´” idzie si´
po prostu do lekarza.

SZCZYPTĘ TAJEMNEJ WIEDZY
przekazuje Magdalena słuchaczom Za-
wodowego Kursu Naturoterapii – jeden
dzieƒ zaj´ç przeznacza na to, by przy-
bli˝yç im szeptuchowanie. B´dà to zgł´-
biaç dalej albo nie, tak, jak ka˝dy inny
segment wiedzy zdobyty w OÊrodku
„Holistyka”. Praktyka ma tu ogromne
znaczenie. Na przykład modlitwy do
uzdrawiania Magda czerpała najpierw
z ksià˝eczek do nabo˝eƒstwa czymodli-
tewnych skarbczyków, a teraz płynà one
prosto z jej serca. Przyglàda si´ klientowi,
wyczuwa jego energi´, chwil´ pomedy-
tuje i ju˝ wie, jakiej modlitwy potrzeba
danej osobie, aby pozbyła si´ proble-
mów. Z latami coraz bieglej „czyta”
wosk, który po wykonaniu rytuału wyle-
wa do naczynia z zimnà wodà. – W za-
stygłym bràzowym placku wosku kiedyÊ
niewidziałam niczego, a dziÊ pojawia si´
wiele obrazów. Gdy odczytamwszystkie
informacje, przetapiam wosk i u˝ywam
go jeszcze raz albo daj´ klientowi zasty-
gły płat, abywyrzucił za siebie, odcinajàc
si´ tym samym od przeszłoÊci. To sà
oczywiÊcie symbole, a ˝eby ˝ycie i zdro-
wie naprawd´ si´ poprawiły, człowiek
musi popracowaç samnad sobà. Pocho-

dziç do lekarzy, poddaç si´ mo˝e jakimÊ
zabiegom, zastosowaç diet´, zrobiç ra-
chunek sumienia, zadbaç o potrzeby
ciała i duszy. Mo˝e kogoÊ trzeba prze-
prosiç, okazaç skruch´, mo˝e komuÊ
wybaczyç, oczyÊciç si´ ze złych emo-
cji.A tymczasem ludzie uwielbiajà upar-
cie tkwiç po uszy w najbardziej wrogich,
toksycznych uczuciach.

Po tak wielu latach pracy w zawo-
dzie chiropraktyka Magda Boroƒ widzi
jak na dłoni Êcisłà zale˝noÊç mi´dzy zły-
mi emocjami a chorobami kr´gosłupa.
Zaobserwowała takà triad´, która po kil-
ku latach „hodowania” jej w sobie po-
trafi zrobiç w organizmie powa˝ne spu-
stoszenie – to

LĘK, GNIEW,
PRETENSJE DO ŚWIATA.

– Człowiek l´kowy, czyli taki, który
myÊli, ˝e cały Êwiat go atakuje i przeciw-
ko niemu spiskuje – wyjaÊnia – ma takà
sylwetk´, jakby chciał si´ stale broniç.
Kuli si´, wciàga głow´ w ramiona, przez
co skraca szyj´, a ramiona unoszà si´
nadmiernie w gór´, deformujàc kr´go-
słup szyjny. Takiemu komuÊ robi si´
z czasem tzw. wdowi garbek, zaokràgla
si´ kark, głowa chyli si´ ku ziemi. Czło-

wiek gniewny jest cały czas napi´ty, jego
ciało to jeden wielki spazm i przykurcz.
Nie potrafi si´ relaksowaç, luzowaçmi´-
Êni czy stawów, jest jakby wcià˝ gotowy
do skoku naprzód, do zadania ciosu.
Takà osob´ boli zazwyczaj wszystko: r´-
ce, nogi, plecy, głowa, bo wszystko jest
nienaturalnie napr´˝one. ˚al i preten-
sje do wszystkich o wszystko charakte-
ryzujà ludzimało aktywnych, przekona-
nych o tym, ˝e nic od nich nie zale˝y, ˝e
ich ˝ycie to pechowe pasmo nieszcz´Êç,
którym winni sà nie oni sami, ale inni.
TakiemyÊlenie i post´powanie powodu-
je, ˝e i mi´Ênie, i stawy, i wi´zadła sà
zbyt wyluzowane, jakby si´ rozje˝d˝ajà,
nie trzymajàc kr´gosłupa prawidłowo
w pionie.

Ci ludzie majà równie˝ skłonnoÊci
do tycia, bo tłuszcz „magazynuje” emo-
cje, bowałeczki tłuszczu to symboliczna
obrona przed wrogoÊcià Êwiata. Magda
miała kiedyÊ klientk´, która po odejÊciu
z nielubianej firmy szybko schudła bez
stosowania ˝adnej diety, po prostu nie
czuła si´ ju˝ zagro˝ona.

– ˚artuj´, ˝e daj´ im prawo jazdy,
a jakimi oni b´dà „kierowcami”, to ju˝
jest sprawa ich zapału, talentu, umie-
j´tnoÊci –mówiMagdalena Boroƒ o ab-
solwentach pierwszej edycji KursuNatu-
roterapii. Mogà teraz otwieraç gabinety,
przyjmowaç klientów, a potem ju˝ tylko
dokształcaç si´, doskonaliç, zdobywaç
doÊwiadczenie, staraç si´ byç skuteczny-
mi fachowcami. Bo najlepsza reklama
w tym zawodzie to „poczta szeptana”,
czyli uwolniony od bólu i dyskomfortu
klient, który opowie o tym z radoÊcià
wszystkim swoim krewnym i znajomym.

Anna Frankowska
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