Zdenko Domančić® człowiek, który poświęcił swoje życie pomocy potrzebującym metodą, którą sam
stworzył, zdecydował się na zakończenie swojej aktywności terapeutycznej i przejście na zasłużoną
emeryturę.
W ponad czterdziestoletniej pracy, wraz ze swoimi terapeutami - wykształconymi uczniami - pomógł
ponad milionowi ludzi z całego świata, którzy zrozpaczeni i często bezsilni znajdowali ukojenie w jego
rękach.
W tym długim okresie byliśmy świadkami niesamowitych uzdrowień, które wszystkich wprawiały w
zachwyt i dawały nadzieję na lepsze jutro. I nawet dzisiaj, wielu wraca, aby wdzięcznością, dzielić się
swoimi pozytywnymi doświadczeniami. Nie ma dnia, abyśmy nie spotkali się lub nie usłyszeli czyjegoś
uznania lub historii cudownej przemiany, czy to poprzez terapię, czy naukę metody bioterapii wg.
Zdenko Domančića®
Jak twierdzi nasz Mistrz Zdenko Domančić®: „Jesteśmy bardziej istotą energetyczną niż ciałem fizycznym.
Ciało to tylko pojazd, z którego przez pewien czas korzystamy na tej płaszczyźnie egzystencji. Nie
jesteśmy też tylko tablicą Mendelejewa, mieszanką różnych pierwiastków chemicznych - ziemią.
Nienawiść, miłość, sympatia, antypatia nie mają wartości materialnej, tylko energetyczną moc. Ponieważ
energia ulega transformacji to ciała energetycznego nie można zniszczyć. To jest podstawowe prawo
fizyki."
Tak, też terapia „Bioterapia wg. metody Zdenka Domančića®” będzie żyła dalej.
Zdenko Domančić® przekazał swoją wiedzę wielu uczniom, obecnie doświadczonym terapeutom, którzy
w różnych krajach na całym świecie, korzystając z nabytej wiedzy i umiejętności pomagają chorym
ludziom. To było jego największe marzenie, które udało mu się spełnić w ciągu czterdziestu lat pracy i
działalności.
O dalsze przekazywanie wiedzy, nauczanie i leczenie bioenergią „Bioterapia wg. metody Zdenka
Domancica®” zatroszczy się jego najbliższy zespół: Tanja Domančić (żona), absolwenci i licencjonowani
terapeuci, Stjepan Domančić (syn) i Martyna Fon Žvegelj (długoletni współpracownik).
Wszystkie kursy i terapie będą nadal prowadzone przez firmę Domančić storitve d.o.o, a aktualne
informacje i kontakt można znaleźć wyłącznie na naszych oficjalnych stronach internetowych
www.zdenkodomancic.com ; https://domancicmethod.eu (po angielsku) ;
https://metodadomancica.pl (po polsku).
„Wszechświat otwiera swoje niewyczerpane źródło mocy, zdrowia i wiedzy. To od nas zależy, czy
wykorzystamy ten potencjał we właściwy sposób. Jedyną słuszną ścieżkę wskazuje taka wiedza, która
służy człowiekowi, jego rozwojowi i rozwojowi całej ludzkości”.
Mistrz Zdenko Domančić®
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