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„Są dwie strony: strona pacjenta i strona lekarza. 
W różnych okresach życia chorujemy i 
doświadczenie bycia pacjentem jest 

powszechne”

Cz. Miłosz, Wstęp. Katharsis, A. Szczeklik, 2002)



„…Ale kim jest człowiek, który zbliża się do nas… Jest dla
nas magiem, szamanem, kimś w każdym razie, kogo
zawód wynosi ponad nas, zwyczajnych
śmiertelników… Książka doktora Andrzeja Szczeklika
opowiada o sztuce lekarskiej i przyznaje, że ta
umiejętność wywodzi się z magii i że właściwie
trudna jest do określenia, ponieważ łączą się w niej
nierozerwalnie elementy sztuki i nauki”

Cz. Miłosz, Wstęp. Katharsis, A. Szczeklik Kraków, 2002



Współczesna medycyna

• globalizacja i informatyzacja

• postępująca specjalizacja w leczeniu

• rosnące koszty diagnostyki i leczenia

• praca lekarza stała się towarem

• relacje lekarz-pacjent – handel(?)

• ograniczona skuteczność medycyny oficjalnej

• rola medycyny niekonwencjonalnej



Medycyna oparta na 
faktach

szamaństwo

Zdarzenia 
niewyjaśnione



Religie- wyznawcy

• Chrześcijaństwo 2,1 mld
- katolicy 1,0mld
- protestanci 0,8 mld
- prawosławni 180 mln

• Islam 1,0 – 1,3 mld
• Hinduizm – 828 mln
• Buddyzm – 364 mln
• Judaizm 14,5 mln

(wg Wikipedia, 2011)



• od XII wieku za cuda uznaje się zdarzenia, 
będące dziełem Boga, dzięki orędownictwu 
pobożnych osób

• „niewyjaśnione zdarzenia” – charyzmatyczne 
dary, objawienia, stygmaty, „ciała święte”, 
lewitacja



Rozpoznanie cudu

• płaszczyzna religijna, przednaukowa –
wyjaśnienie sensu i przyczyny (np. 
wysłuchanie modlitwy)

• płaszczyzna naukowa



Rodzaje cudów

• mityczne

• religijne

• indeterminizm

• magiczne (biała magia, zabobon)



Zmartwywchwstanie Margit
(1986 – okolice Monachium → 2001)

Śmierć kliniczna przez utopienie z długotrwałym 
niedokrwieniem mózgu. Wyzdrowienie 
szybkie, całkowite i trwałe, bez żadnych 
powikłań neurologicznych, z naukowego 

punktu widzenia niewytłumaczalne.





Św. January

• biskup Benewentu, męczennik  †305 r.

• 19 września i 19 maja co roku upłynnienie 
krwi, pozostaje w stanie płynnym przez 8 dni

• płyny fiksotropowe, upłynianie w czasie 
wstrząsania – 2 lata

• ludzka krew tętnicza





Lourds

• 1858 – Bernadeta Soubirous

• od 1880 roku każdy chory otrzymuje 
zaświadczenie lekarskie

• 1894 - E. Zola „Lourds”

• 1897 – 214 uzdrowień

• 1913 – ogłoszenie o 40 cudach uzdrowienia

• aktualnie spośród tysięcy uzdrowień za cuda 
uznaje się 67 przypadki



Choroba Leśniowskiego-Crohna (?)
(Lourds 1929)

Panna Maria Noult l. 28 przybyła do Lourds 
11.09.1929. Podczas procesji doznała 

uzdrowienia z odnawiającego się wrzodu w 
prawym dole biodrowym z przetoką. 
Zaświadczenie lekarskie z 07.09.1929 

potwierdza przetokę. Uzdrowienie zostało 
potwierdzone przez Biuro Lekarskie. Masa 

ciała wzrosła z 37,3 kg do 64,7 kg. 
Uzdrowienie zarejestrowano we wrześniu 

1930 roku.





Stygmaty

• rany mające świadczyć o szczególnym związku 
z Bogiem. Rany krwawią, nie goją się za życia, 
nie ropieją

• chrześcijaństwo: rany odpowiadające ranom 
Chrystusa, na czole, dłoniach, stopach i boku

• islam: rany odpowiadające ranom Mahometa 
odniesionym w czasie bitew





Leila Lahlou

1975 – rozpoznanie raka piersi (Maroko, 
Bruksela, Paryż)

1979 – stwierdzono przerzuty do płuc

1979 – pielgrzymka do Mekki, sen: na  łysej 
głowie ręka Proroka → „same dobre rzeczy”

1985 – brak objawów choroby nowotworowej

„Bóg wyleczył mnie z ciężkiej choroby”



Inne religie

• protestanci

• prawosławie

• buddyzm, hinduizm

• judaizm

• Kodeń



Jose Lopez Guido
-meksykański szaman i terapeuta
Urodzony w 1955 roku. Studiował filozofię,
socjologię, psychologię i metafizykę. Stosuje
metody przedkolumbijskie, ale również
akupunkturę, hipnozę, psychologię
transpersonalną, terapię polem
magnetycznym i inne. Jest autorem wielu
książek. Autor audycji telewizyjnych i
radiowych.



10 odkryć na które czeka świat

- leki przeciwnowotworowe

- szczepionka przeciw wirusowi HIV

- komórki macierzyste

- terapia genowa

- hodowla i regeneracja narządów

- narządy sztuczne

- roboty chirurgiczne

- nanoroboty w medycynie

- profilowanie genetyczne



„Nauka twierdzi, iż los nie w gwiazdach, lecz w genach jest
zapisany. Wyjątkowo jest to jeden gen. Zwykle sprzężone są z
nim inne, w bliskim sąsiedztwie. A także geny dalekie, na
odległych chromosomach. Gdy wzbudzone złożą się razem i
zaświecą jednym światłem, zwiastować mogą astmę, w innym
zaś układzie – inną chorobę. Rozstrzygający będzie ich zbiór,
układ, konstelacja. Tak jak konstelacja gwiazd nad horyzontem
zwiastować miała los przychodzącego na świat.

Dzisiaj zatem w nas samych, w genach naszych – raczej niż na
niebie – szukamy zapisu naszej przyszłości”

A. Szczeklik, Katharsis, Znak, Kraków, 2002
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