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I.
TRAGIZM WSPÓ¸CZESNEJ CYWILIZACJI
Demon dzisiejszej cywilizacji z∏ama∏ równowag´ w cz∏owieku,
mi´dzy jego rozumem a wolà, miedzy naukà a sumieniem.
Rabindranath Tagore

“Nadejdà czasy, kiedy nasza dumna cywilizacja w proch si´ rozsypie i ludne, t´tniàce ˝yciem miasta zmieniajà si´ w cmentarzyska, które przykryje warstwa grubej ziemi, dzikim zielskiem zaros∏ej. I po tysiàcach lat przyjdzie
z centralnej Afryki czarny archeolog i pocznie na brzegach Sekwany wykopywaç ∏opatà z ziemi pot∏uczone
szczàtki oraz fragmenty murów naszych dzisiejszych Êwiàtyƒ i pa∏aców Pary˝a, tej pysznej metropolii Êwiata Pochylony nad wydobytymi drobiazgami popadnie w zadum´ i zacznie wysuwaç hipotez´ o przebrzmia∏ej przed
tysiàcami lat nieznacznej dla niego cywilizacji wymar∏ych pokoleƒ”.
Takà wizj´ przedstawia w jednym ze swych dzie∏ francuski myÊliciel F. Bougaud.
Nam nie sà potrzebne ˝adne przepowiednie o tragicznej przysz∏oÊci, jaka niepowstrzymywanie do nas si´ zbli˝a. Wszystko wskazuje na to, ˝eÊmy ju˝ wkroczyli w pierwszà faz´ poczàtku koƒca naszej cywilizacji. Powstaje
pierwsze pytanie, czy jest jeszcze jakiÊ ratunek, zw∏aszcza dla bia∏ej rasy, której byt zdaje si´ nie b´dzie d∏ugi. I pytanie drugie – skàd dla naszej cywilizacji przyjdzie widmo zag∏ady. W ciàgu minionych prastarych okresów dziejów ludzkoÊci pojawi∏y si´ wielkie cywilizacje, które prze˝ywa∏y swój rozwój i upadek bàdê powolny, bàdê nag∏y.
Przesuwa si´ przed naszymi oczami korowód kultur i cywilizacji: Asyrii, Babilonii, Fenicji, Egiptu, Grecji i Rzymu.
Wszystkie prze˝y∏y si´ – znik∏y, po niektórych nie pozosta∏o ˝adnego Êladu prócz ruin przykrytych warstwami ziemi.
Dlaczego tamte wielkie narody znik∏y z powierzchni ziemi, a ich kultura i cywilizacja zgas∏y? Prosta odpowiedê
by∏aby taka. Ka˝dy naród podlega tym samym prawom co pojedyƒcza jednostka ludzka. Rodzi si´, rozwija, starzeje i powoli lub nagle umiera. Naród jest w zasadzie nieÊmiertelny, chyba ˝e zatraci swój instynkt samozachowawczy i stanie si´ dla samego siebie zabójcà. Takie symptomy wyst´pujà na pod∏o˝u rozk∏adu moralnego i ideowego danego narodu. Klasycznym tego przyk∏adem jest staro˝ytny Rzym, którego zag∏ada nastàpi∏a ju˝ prawie
w naszych czasach. Upadek Rzymu dziÊ jeszcze zastanawia historyków i socjologów. Przecie˝ Imperium Rzymskie
reprezentowa∏o najwy˝szà pot´g´ militarnà, paƒtwowà, administracyjnà i terytorialnà. Obejmowa∏o za cesarstwa 16 prowincji, posiadajàcych ∏àcznie z Italià ponad 100,000,000 mieszkanców. Jego granice strzeg∏o oko∏o
400,000 zahartowanych w bojach ˝o∏nierzy. Wola Rzymu by∏a prawem dla ca∏ego ówczesnego Êwiata. I ten kolos stojàcy u szczytu swej pot´gi runà pod naporem dzikich stepowych hord. Tak si´ staç musia∏o. Bowiem ten
rzymski kolos b∏yszcza∏ na zewnàtrz z∏otem, wewnàtrz by∏ dotkni´ty rozk∏adem fizycznym i duchowym. Kiedy
w rou 455 Wandalowie wkroczyli do miasta Rzymu jako stolicy imperium, nie napotkali ˝adnego oporu, miasta
nikt nie broni∏. M´˝czyêni oboj´tnie przypatrywali si´ barbarzyƒcom, a kobiety z balkonów posy∏a∏y do nich
uÊmiechy. Miecze dzikich hord dobija∏y tylko ten nieuleczalnie chory moralnie naród.
Podstawy naszego istnienia na dalszà przysz∏oÊç sà zagro˝one prawie wy∏àcznie przez wspó∏czesnà cywilizacj´. Jest ona najwy˝szà spoÊrod wszystkich kultur i cywilizacji, jakie istnia∏y w dziejach ludzkoÊci, ale zarazem najs∏abszà i najgroêniejszà. Opiera si´ bowiem na chwiejnych, pe∏nych sprzecznoÊci podstawach. Jak straszliwie sà
s∏abe podstawy naszej nad´tej pychà cywilizaji, wykaza∏y ostatnie wypadki zwiàzane z ropà naftowà.
Wystarczy∏o par´ zaledwie tygodni wstrzymania przez Arabów dostarczenia ropy naftowej do Europy i Ameryki, a ju˝ nastàpi∏ w tych krajach niebywa∏y wstrzàs w przemyÊle i zamieszanie w ca∏okszta∏cie ˝ycia w ca∏ym prawie cywilizowanym Êwiecie. Duszà ca∏ego Êwiata jest ropa i w´giel. Niech tylko braknie tych surowców, ludzkoÊç
si´ cofnie do epoki kamiennej. Drzewa bowiem nie wystarczy na wytapianie ˝elaza.
Pompatyczna dzisiejsza cywilizacjia jest nie tylko zbyt krucha, lecz wr´cz ludobójcza. Ka˝dy bowiem naród stojàcy na wy˝szym poziomie techniczym rozdyma u siebie molocha przemys∏u, który po˝era wszystko to, co warunkuje byt cz∏owieka. Po∏yka gleb´, dzikie zwierz´ta, zatruwa wody, powietrze, s∏owem niszczy z poÊpiechem naturalne biologiczne Êrodowisko, w którym jedynie cz∏owiek ˝yç mo˝e. JeÊli zginie flora i fauna – musi zginàç i cz∏owiek.
Wspó∏czesne narody, zw∏aszcza rasy bia∏ej usi∏ujà rozwój techniki wznieÊç do granic cudów, tragicznym kosz-
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tem biosfery ziemskiej oraz swojego zdrowia, mo˝na porównaç do ob∏àkaƒca, który buduje niebosi´˝nà wie˝´,
i kiedy mu zabrak∏o ceg∏y do wydêwigni´cia jà wzwy˝, zaczà∏ wyjmowaç je z fundamentu tej˝e wie˝y, nie baczàc na to, ˝e takim post´powaniem przyspieszy jej upadek.
JeÊli wi´c rozwój techniczny rozwijaç si´ b´dzie nadal bodaj˝e w tym samym t´pie, jak obecnie, a ludzkoÊç
nie znajdzie Êrodków ochronnych przed ˝ar∏ocznoÊcià dzisiejszej cywilizacji, to za lat najdalej 500 cz∏owiek bia∏y
b´dzie rzadkim okazem na Êwiecie, a mo˝e tylko unikatem w gablotce muzeum antropologa. Wprawdzie i kolorowe ludy w przyspieszonym tempie podà˝ajà za nami w rozwoju technicznym, trzeba jednak pami´taç, ˝e rasa
czarna prze˝ywa obenie swà pierwszà m∏odoÊç, rasa ˝ó∏ta pozostaje w okresie swych pe∏ni si∏, rasa natomiast
bia∏a zaczyna prze˝ywaç uwiàd starczy, przyspieszony alkoholizmem, narkomanià i chorobami wenerycznymi.
Zanim czarny cz∏owiek zniszczy swe naturalne Êrodowisko bytowe i siebie zakazi, nas ju˝ nie b´dzie.
Tak tragiczne spojrzenie w przysz∏oÊç mo˝e byç jedynie rezultatem starczego pesymizmu – krzyknà optymiÊci
upojeni post´pem wynalazków i odkryç technicznych. Ju˝ teraz cz∏owiek wylàdowa∏ na ksi´˝ycu, a w najbli˝szej
przysz∏oÊci mo˝e dotrzeç do gwiazd. Umys∏ ludzki opanuje Êwiat ca∏y i pozna wszystkie tajniki przyrody, przez co
ludzkoÊç stanie si´ szcz´Êliwa oraz niemal˝e nieÊmiertelna. Ju˝ dziÊ medycyna przed∏u˝a ˝ycie ludzkie o kilkanaÊcie lat, a mo˝e wnet zlikwiduje si´ wszystkie choroby trapiàce cz∏owieka.
Przed entuzjastami g∏oszàcymi nieograniczone mo˝liwoÊci techniczne, dzi´ki którym Êwiat stanie si´ istnym rajem, staje realna rzeczywistoÊç, która przemawia nieub∏agalnymi liczbami statystyki, jaka mo˝e przeraziç cz∏owieka zdrowo myÊlàcego. Weêmy dla przyk∏adu Stany Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej. Jest to kraj o najwy˝szym
uprzemys∏wieniu i o wysokiej stopie ˝yciowej jego mieszkaƒców. Bogaty ten kraj jest, niestety, tak mo˝na nazwaç,
wielkim szpitalem. OkreÊlenie to usprawiedliwiajà zaczerpni´te z fachowej literatury wykazy statystyczne chorób,
jakie trapià mieszkaƒców USA. Dane podajemy wed∏ug artyku∏u pt. “Choroby cywilizacji”, zamiezczonego w listpadowym numerze z roku 1973 “Panoramy Pó∏noc”.
Wed∏ug danych instytucji ubezpieczeniowych tylko 23% Amerykanów jest ca∏kowicie zdrowych. Na podstawie informacji dyrektora kliniki geriatrycznej w Nowym Jorku, dr. Martina zarejestrowano:
– 20 mln. osób cierpiàcych na choroby alergiczne;
– 16 mln. osób z psychozami i psychoneurozami;
– 5 mln. dzieci umys∏wo niedorozwini´tych;
– 8,5 mln. chorych na wrzody ˝o∏àdka i dwunastnicy.
WÊród innych chorób plagà sta∏y si´ dla Amerykanów choroby nowotworowe. Rocznie umiera w USA 400,000
osób na to schorzenie.
DziÊ w ka˝dym kraju, gdzie wzrasta przemys∏ i motoryzacja, podnosi si´ proporcjonalnie iloÊç i rodzaj chorób
wÊród ludzi. Zjawisko to da si´ zaobserwowaç i w naszym kraju.
Nie mniejsze spustoszenie czyni wspó∏czesna cywilizacja w dziedzinie ducha ludzkiego. Cz∏owiek dzisiejszy odkry∏ ogrom tajemnic przyrody, wyzwoli∏ straszliwe energie z martwej materii, rozp´ta∏ ruch gigantycznych machin
wytwarzanych z ka˝dym rokiem nowych, innych, niezwyk∏ych.
Czy te fantastyczne zdobycze cudów techniki przynios∏y ludzkoÊci upragnione szcz´Êcie? Cz∏owiek dzisiejszy
zaczyna traciç swà w∏adz´ nad rozp´tanymi energiami materii, zaczyna wypuszczaç ze swych ràk kierowniczy
ster, zaczyna si´ baç machin, które sam zbudowa∏. Ju˝ nie cz∏owiek panuje nad materià, lecz materia ufundowana r´kà cz∏owieka zaczyna nad nim górowaç. Cz∏owiek stworzy∏ mózg komputerowy, przed którym staje sam
mocno za˝enowany, gdy˝ ten sztuczny mechanizm mózgu w okreÊlonych warunkach funkcjonuje sprawniej,
szybciej i dok∏adniej ani˝eli mózg istoty rozumnej czyli cz∏owieka. W ruchu i ryku maszyn oraz w labiryncie kombinacji wszelkich cudów technicznych cz∏owiek wspó∏czesny ca∏kowicie si´ zgubi∏. Zatraci∏ na dodatek swoje wewn´trzne ‘JA’, pogmatwa∏ harmoni´ swego ducha, okaleczy∏ swà osobowoÊç, sta∏ si´ niewolniczà cz´Êcià sk∏adowà mechanizmów materii. Techniczne zdobycze przys∏oni∏y sobà wszelkie wartoÊci duchowe, usun´∏y z nauki
wiedz´ humanistycznà, z ˝ycia filozofi´, a samà nauk´ przekszta∏ci∏y w zawód zró˝nicowany na ró˝ne specjalnoÊci. W dobie obecnej horyzont myÊli ludzkiej powszechnie zw´zi∏ si´ do ma∏ego odcinka pracy zawodowej. Praca
ta odbywa si´ w przeraêliwym ha∏asie i w nerwowym poÊpiechu. Codziennie obracamy si´ w szarzyênie jednostajnoÊci i monotonii. Wszystkie budowle miast sà prawie identycznie jednakowe. To wszystko z˝era psychicznie
i fizycznie cz∏owieka.
Post´pu technicznego, budowania fabryk, rozwijania przemys∏u, powstania dalszych wynalazków, ˝adna ju˝
si∏a nie powstrzyma bez nara˝enia ludzkoÊci na katastrofalny wstrzàs. Trzeba wi´c szukaç przynajmniej jakiegoÊ
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sposobu wyjÊcia z b∏´dnego ko∏a. Nad tym w∏aÊnie problemem spróbujemy nieco si´ zatrzymaç.

II
WALKA O ˚YCIE LUDZKIE JEST ROZPOCZ¢TA
Narody Europy w Êredniowieczu i w wiekach póêniejszych by∏y cz´sto n´kane straszliwym widmem przeró˝nych epidemii. D˝uma, cholera, tyfus, czarna ospa k∏ad∏y pokotem mieszkaƒców miast i osiedli ludzkich. Niektóre osiedla ludzkie zosta∏y dos∏ownie przemienione w cmentarzysko, cz´sto si´ zdarza∏o tak wielkie ˝niwo Êmierci,
˝e nie by∏o komu grzebaç ofiar zarazy, którà nazywano wówczas mordowym powietrzem. Kroniki podajà, ˝e
w roku 1347, 1/4 ludzi ca∏ej Europy pad∏a ofiarà zarazy, czyli 33 miliony. Byç mo˝e ta liczba jest przesadzona nieco, Êwiadczy jednak niezbicie o tragicznej prawdzie. Ataki zarazy z mniejszym lub wi´kszym nasileniem powstawa∏y wielokrotnie w ciàgu wieków, ostatni mia∏ miejsce w po∏owie XIX w.
DziÊ ka˝dy wie dobrze, ˝e przyczynà takich plag n´kajàcych ca∏e narody jest bakcyl i to wychodowany bezwiednie przez samego cz∏owieka. Brud, ciasnota, brak podstawowej higieny panujà powszechnie w ludzkich Êrodowiskach. Takie warunki sta∏y si´ wyl´garnià wszelkich groênych zarazków, których nauka ówczesna jeszcze nie
zna∏a. Pierwszy publiczny ust´p miejski wybudowano we Francji dopiero w XIV wieku. Uwa˝ano to wówczas za
tak wielkà zdobycz spo∏ecznego post´pu, ˝e a˝ sam mer miasta przyby∏ na jego otwarcie.
Medycyna dzisiejsza postawi∏a stan higieny oraz profilaktyki na wystarczajàco wysokim poziomie. Pozna∏a
dzi´ki mikroskopowi oraz ofiarnym trudom badaczy wiele rodzajów bakcyli. Wyprodukowa∏a pot´˝nà broƒ w formie leków, za pomocà których prowadzi∏a zdecydowanà walk´ przeciwko wszelkim chorobom. Dzi´ki zdobyczom nauki po∏o˝ono dziÊ kres wielu groênym epidemiom niemal w 100%. W walce z chorobami o ˝ycie ludzkie
ogromnà rol´ odgrywa obecnie chirurgia, która w swej precyzji dosi´ga szczytów.
Wydawa∏oby si´, ˝e medycyna, majàca na swym koncie zapisanych tak wiele sukcesów, ju˝ dochodzi do
opanowania wszystkich chorób n´kajàcych ludzkoÊç zw∏aszcza w dobie obecnej.
I dlatego bezkrytyczni entuzjaÊci g∏oszà na wszystkie strony Êwiata triumf post´pu medycznej wiedzy. Wcià˝ si´
powtarza, ˝e medycyna wspó∏czesna z ka˝dym rokiem przed∏u˝a ˝ycie ludzkie, ˝e podnios∏a wzrost cz∏owieka
u wszystkich narodów o kilkanaÊcie centymetrów, ˝e przesuwa naprzód wyniki w wyczynach rekordowych sportu, ˝e leczy si´ nawet raka. Niektórzy optymiÊci przepowiadajà, ˝e wiedza lekarska w niedalekiej przysz∏oÊci przed∏u˝y wiek ˝ycia ludzkiego do oko∏o 150 lat, bo tyle zasobów energii witalnej przynosi w sobie ka˝dy cz∏owiek na
Êwiecie. Co za szcz´Êliwa przysz∏oÊç naszych pokoleƒ. Mo˝e to kiedyÊ nastàpi?
Trzeba jednak wnikliwiej spojrzeç w oczy obiektywnej prawdzie, a przekonamy si´, ˝e g∏oszone peany o mo˝liwoÊci sztuki medycznej majà w sobie za du˝o optymizmu i z∏udzeƒ, nawet zakrawa to na prawdziwà ironi´.
Niewàtpliwie wiele zrobiono w dziedzinie wiedzy medycznej, ale pozosta∏o jeszcze wiele do zrobienia. Nikt nie
Êmie zaprzeczyç temu, ˝e dzisiejsza wiedza medyczna pozna∏a doÊç dok∏adnie cz∏owieka pod wzgl´dem anatomicznym, morfologicznym, fizjologicznym, biochemicznym i w wystarczajàcym stopniu psychologicznym. JeÊli
natomiast chodzi o skutecznoÊç leczenia, to medycyna staje mocno za˝enowana. Bardzo wiele jest trapiàcych
cz∏owieka chorób, wobec których Êwiatowa medycyna stoi bezradna. Do takich “nieuleczalnych” schorzeƒ nale˝à: rak, stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex), uwiàd i zanik mi´Êni, martwica koƒczyn dolnych, grzybica,
∏uszczyca, alergie i ca∏y zespó∏ chorób psychicznych ze schizofrenià na czele. One kpià z naszych leków.
Nie ma równie˝ uzasadnionych podstaw, na których opieramy tak cz´sto powtarzane twierdzenie o przed∏u˝aniu z biegiem lat ˝ycia ludzkiego. Przed∏u˝amy w czasach dzisiejszych ˝ycie ludzkie. Jak to mamy rozumieç?
Mo˝emy liczyç w ten sposób: tysiàc lat wstecz cz∏owiek ˝y∏ tylko 30 lat, pi´çset ju˝ osiàgnà 40 lat ˝ycia, przed stu
laty ˝y∏ ju˝ 60 lat, dziÊ 70 lat, a za sto lat cz∏owiek ju˝ osiàgnie 100 i wi´cej lat swojego ˝ycia. Takie pojmowanie mija si´ z prawdà.
JeÊli wi´c chodzi o przeci´tnà d∏ugoÊç ˝ycia poszczególnego cz∏owieka, to w tym wzgl´dzie nic si´ nie zmieni∏o od 2000 lat. Weêmy na dowód chocia˝by przedstawicieli sztuk pi´knych, jak d∏ugo oni ˝yli? Staro˝ytny genialny
rzeêbiarz, Fidjasz, ˝y∏ lat 70. Weêmy artystów okresu Renesansu, a wi´c sprzed 400 lat – Micha∏ Anio∏ ˝y∏ lat 89, Rubens – 63, Tycjan osiàgnà∏ a˝ 99 lat ˝ycia.
A wi´c przeci´tny wiek ˝ycia ludzkiego w ubieg∏ych stuleciach zamyka∏ si´ w granicach oko∏o 65 lat. Czy my
dziÊ d∏u˝ej ˝yjemy? Niestety! Nieliczne jednostki dzisiaj przekraczajà 80 lat ˝ycia. Jednostki te pochodzà z koƒca
XIX wieku. Nie wiemy jak d∏ugo b´dà êyç osobniki z drugiej po∏owy XX wieku. JeÊli natomiast chodzi o nasze przysz∏e pokolenia, to wed∏ug wszelkich uzasadnionych prognoz, mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e ich ˝ycie moc-
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no si´ skróci. Twierdzenie o przed∏u˝aniu dzisiaj ˝ycia ludzkiego oparte na wypadkowej ze statystycznie uj´tych
iloÊciowo narodzin i pogrzebów nie jest ˝adnym argumentem.
Owszem, nie da si´ zaprzeczyç, ˝e dzisiejsza medycyna przed∏u˝a znacznie ˝ycie poszczególnych jednostek
w ich krytycznym wieku, zaczynajàcym si´ po szeÊçdziesiàtce w przypadkach ci´˝kich chorób. Jeszcze 50 lat temu cz∏owiek po 60 roku ˝ycia, gdy zapad∏ na zapalenie p∏uc, przyp∏aca∏ swym ˝yciem. Nawet dla takich grypa
ju˝ by∏a niebezpieczna. Dzisiaj te choroby ∏atwo si´ likwiduje. Nawet bardzo stary cz∏owiek przetrzymuje ci´˝kà
operacj´ dzi´ki wzmacniajàcym Êrodkom oraz transfuzji krwi, co dawniej by∏o niemo˝liwoÊcià.
Jest tak˝e sprawà dyskusyjnà, czy wy˝szy wzrost dzisiejszej m∏odzie˝y jest zjawiskiem pozytywnym. Dzisiejsze pokolenie wczeÊniej si´ fizycznie rozwija, lecz jest daleko s∏absze od dawnego i pr´dzej si´ starzeje.
˚yç d∏ugo jest niewàtpliwie pragnieniem ka˝dego cz∏owieka. Ale gdyby go postawiono wobec alternatywy –
˝yç 90 lat w niedo∏´stwie i cierpieniach, czy te˝ ˝yç 75 lat, lecz w pe∏ni si∏ fizycznych i t´˝yzny ducha bez ˝adnych
cierpieƒ, to chyba by ka˝dy wybra∏ t´ drugà mo˝liwoÊç. Nie zawsze choroby czekajà na wiek starczy cz∏owieka,
atakujà one i m∏odych ludzi, nie oszcz´dzajà nawet dzieci, a w dobie obecnej mno˝à si´ w zastraszajàcy sposób.
Niedawno otrzyma∏em z Chicago liÊç takiej treÊci: “ Mam dopiero 26 lat ˝ycia. Od pewnego czasu poczu∏em
stopniowo nasilajàcy si´ bezw∏ad w nogach oraz lekkie zak∏ócanie mowy. Uda∏em si´ w tym stanie do lekarza,
który po zbadaniu mnie orzek∏, ˝e jestem chory na stwardnienie rozsiane, a na to schorzenie nie ma na Êwiecie
dotàd lekarstwa.
Jak˝e to jest – pytam lekarza. Wy uczeni Amerykanie, potraficie zbudowaç maszyn´ tak cudownà, ˝e na niej
dotarliÊcie a˝ na ksi´˝yc, a nie potraficie naprawiç moich nóg, bym móg∏ chodziç po ziemi? I có˝ cierpiàcym po
waszych cudownych wynalazkach. Lekarz za˝enowany roz∏o˝y∏ wymownie i zarazem bezradnie r´ce, spuÊci∏
g∏ow´, popad∏ w zadum´ i nic nie odpowiedzia∏”.
Bolesny wstrzàs prze˝ywa ka˝dy pacjent, gdy us∏yszy z ust lekarza lub drogà poÊrednià przez kogoÊ, ˝e jego
choroba jest nieuleczalna. W oka mgnieniu pryska w nim radoÊç i nadzieja. Bankrutuje wszelka filozofia.
Mo˝na jednak˝e postawiç i odwrotne twierdzenie – nie ma chorób nieuleczalnych. Nie znamy tylko skutecznych Êrodków i metod do ich zwalczania. Zresztà walka z chorobà jest ostatecznà koniecznoÊcià. Chodzi o to, by
nie dopuÊciç wroga do wtargni´cia w mury twierdzy i trzymaç go w szachu od niej z dala, ni˝eli walczyç z nim,
gdy ju˝ jest w niej wewnàtrz i zanim jego obecnoÊç organizm zasygnalizuje bólem, zdà˝y poczyniç w nim nieraz
nieodwracalne spustoszenie. Dlatego zatem wa˝niejszà jest rzeczà nie dopuÊciç do pwstania schorzenia ni˝eli je
leczyç. Jest to fundamentalna zasada medycyny, odwieczna, a w dobie dzisiejszej sta∏a si´ najbardziej aktualna,
nie cierpiàca zw∏oki.
Organizm ludzki sk∏ada si´ z oko∏o 30 bilionów ró˝norodzajowych komórek, a ka˝da z nich zawiera w swej
strukturze tysiàce kombinacji z ultramonekularnych elementów. Z komórek tworzà si´ tkanki, z tkanek organy, z organów zaÊ powstaje uk∏ad czyli system, a te znowu ∏àczà si´ w cudownà strukturalnà ca∏oÊç naszego organizmu.
Na skutek takiej budowy organizm ludzki przedstawia bardzo skomplikowanà, zbyt czu∏à z∏o˝onoÊç. Przeto wystarczy, aby jakiÊ szkodliwy czynnik zak∏óci∏ funkcjonalnoÊç bodaj˝e jednej komórki, ta z kolei wywo∏a∏a zaburzenie w sàsiedniej i w ten sposób proces destrukcyjny obejmie ca∏y organizm. Jest to poczàtek ka˝dego schorzenia. Skoro organizm ludzki jest tak skomplikowany, tak czu∏y i wra˝liwy, musi przez to samo mocno reagowaç na
wszelkie czynniki otoczenia oraz sposobu od˝ywiania. Dlatego na skutek ka˝dej zmiany Êrodowiska i nowych warunków ˝yciowych ludzki organizm musi si´ do nich dostosowaç. Ta akomondacja w dobie obecnej staje si´ bardzo utrudniona, gdy˝ Êrodowisko bytowe staje si´ dla nas wprost katastrofalne.
Chcàc zatem ratowaç ludzkoÊç od zag∏ady totalnej, jaka jej grozi ze strony wspó∏czesnej cywilizacji, musimy
szukaç nowych dróg wyjÊcia, musimy odkaziç zatrute Êrodowisko oraz znaleêç sposoby zabezpiecenia przed dalszym ska˝eniem, musimy równie˝ znale˝ç Êrodki na po∏o˝enie kresu n´kajàcych nas chorób. W poj´ciach – ZAPOBIEGAå – musi si´ w∏o˝yç nowà treÊç profilaktycznà, oprzeç na nowych za∏o˝eniach, na nowych metodach
o daleko wi´kszym zakresie dzia∏ania.
Ochrona cz∏owieka musi si´ ju˝ rozpoczàç od momentu, kiedy on jeszcze znajduje si´ w stanie embrionalnym
w ∏onie matki a˝ do jego urodzenia. Okres ten ˝ycia cz∏owieka jest bodaj˝e najwa˝niejszy, bo warunkuje stan
zdrowia ca∏ego organizmu na ca∏e póêniejsze ˝ycie. Drugim nies∏ychanie wa˝nym warunkiem dla zdrowia i ˝ycia
cz∏owieka jest czas jego urodzenia, ÊciÊlej, miesiàc przyjÊcia na Êwiat. Jest to kluczowe zagadnienie, które nauka
powinna powa˝nie braç pod uwag´.

III
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URODZI¸EÂ SI¢ POD PANNÑ CZY LWEM
Ka˝da sekunda obdarza ziemi´ trzema mieszkaƒcami, ale czy w odpowiednim czasie?
W okresie mi´dzywojennym w wielu naszych czasopismach wcià˝ si´ powtarza∏o og∏oszenie takiej treÊci:
“PrzyÊlij mi swojà dat´ urodzenia i 5 z∏otych w znaczkach, a ja ci powiem kim jesteÊ, jaki masz charakter i co ci´
czeka w przysz∏oÊci“. Nast´powa∏ podpis: Schiller – szkolnik.
Ale nie trzeba si´ cofaç w czasy przesz∏e, skoro i dzisiaj jeszcze, wiele czasopism podaje horoskopy dla ka˝dego w zale˝noÊci pod jakim znakiem zodiaku si´ urodzi∏. I tak : urodzi∏eÊ si´ pod znakiem Lwa, jesteÊ odwa˝ny z natury, wygrasz ka˝dà spraw´ dla siebie korzystnie, los do ciebie b´dzie si´ uÊmiechaç. Urodzi∏eÊ si´ pod Pannà, b´dziesz mia∏ charakter delikatny, wra˝liwy, powodzenie u kobiet, ale niepowodzenia ˝yciowe po drodze b´dziesz
napotyka∏. Skorpion oznacza krótkie ˝ycie. Waga wskazuje chwiejny charakter, itd. A wi´c jaki jest znak, takie jest
oddzia∏ywanie jego na losy cz∏owieka. Dziwne, ˝e takie banialuki w dobie obecnej jeszcze mo˝na drukowaç. Widaç z tego, ˝e tego rodzaju “màdroÊci“ majà powodzenie wÊród naiwniaków.
Trzeba stanowczo podkreÊliç, ˝e przysz∏ego losu ˝adnemu cz∏owiekowi nie da si´ przepowiedzieç, ani z tego
pod jakim znakiem si´ urodzi∏, ani z ˝adnych przes∏anek astrologicznych. Owszem sà okresy, w których wp∏ywy
astroplanetarne, wynikajàce z korzystnego ich uk∏adu oddzia∏ywujà na bujnieszy rozkwit ˝ycia na ziemi, a na rozwój umys∏ów twórczo. Wieki np. XIV, XV i XVI wyda∏y genijalnych twórców architektury oraz niedoÊcig∏ych mistrzów p´dzla i d∏uta. Wiek XX znowu dostarczy wielu narodom równoczeÊnie prawie ca∏à plejad´ poetów, pisarzy i uczonych. W innych natomiast okresach historii rodzà si´ tylko same miernoty.
Wiemy, ˝e na rozwój sztuki, literatury i filozofii pozytywnie wp∏ywajà takie czynniki jak: ogólny pokój, dobrobyt
oraz ustabilizowana sytuacja polityczna i spo∏eczna. Ale wiemy te˝, ˝e wymienione sprzyjajàce warunki w niektórych okresach nie wp∏yn´∏y na pojawienie si´ wielkich ludzi.
JeÊli takie sprzyjajàce okresy dla ˝ycia bardziej produktywnego mieszkaƒców ziemi istotnie zachodzà, to praktycznie i tak tego zjawiska nie da si´ wykorzystaç, gdy˝ nie mo˝na obliczyç, kiedy ten korzystny uk∏ad gwiazd i odpowiednich cia∏ niebieskich ma nastàpiç.
Nam jednak nie chodzi o rozwa˝anie enigmatyczne o ruchach cia∏ niebieskich, lecz o naukowe zagadnienia
dotyczàce daty urodzenia cz∏owieka, na podstawie której mo˝na wyciàgnàç praktyczne wnioski dla naszego
i naszych pokoleƒ zdrowia.

Data urodzenia a zdrowie cz∏owieka
“Powiedz, w którym miesiàcu si´ urodzi∏eÊ, a uÊwiadomi´ ci´, na jakie schorzenia jesteÊ podatny, byÊ móg∏
uniknàç tej choroby, jaka ci zagra˝a“.
To nie to samo, co przepowiadanie losu cz∏owieka wyczytane ze znaku pod jakim si´ urodzi∏eÊ, ani te˝ dziwaczny horoskop determinujàcy bezwzgl´dnie ˝ycie i Êmierç cz∏owieka, lecz prawo oparte na przes∏ankach dowodowych w odniesieniu do zdrowia fizycznego i cz´Êciowo psychicznego ka˝dego cz∏owieka. Rozpatrzmy to
zagadnienie szczegó∏owo.
S∏oƒce jest oddalone od ziemi 149.000.000 km. Pomimo tak zawrotnego oddalenia wysy∏a ono z siebie na ziemi´ taki ogrom energii nie tylko termicznej, ale wszelkiego rodzaju innej, nam jeszcze nie znanej, ˝e gdyby nie by∏o ochronnej atmosfery ziemi, ziemia by w jednej sekundzie zmieni∏a si´ w martwà bry∏´ bez ˝ycia i wkrótce zosta∏aby spalona. Przez warstw´ atmosfery przedziera si´ na ziemi´ zaledwie 48% energii s∏onecznej i niewiele kosmicznej. IloÊç tej energii warunkuje wszelkie ˝ycie na ziemi – jego poczàtek, rozwój, egzystencj´. Im wi´cej jej dociera na ziemi´, tym jest korzystniej dla wszelkiego ˝ycia organicznego. Wiemy, ˝e najwi´cej i wcià˝ równomiernie
energii sp∏ywa na ziemi´ w sferze mi´dzyzwrotnikowej, stàd ˝aden miesiàc nie wykazuje ró˝nicy klimatycznej
przez ca∏y rok. O rejonach podbiegunowych nie mamy prawie nic do powiedzenia. Nam chodzi g∏ównie o stref´ o klimacie umiarkowanym, gdzie my ˝yjemy.
Ziemia krà˝àc po swej elipsowej orbicie dooko∏a s∏oƒca, znajduje si´ na ka˝dym odcinku swej drogi, czyli
w ka˝dym miesiàcu, na ró˝nej odleg∏oÊci i pod ró˝nymi kàtami nachylenia swej osi wzgl´dem niego. Stàd ziemia
w ka˝dym miesiàcu otrzymuje iloÊciowo, cz´Êciowo i jakoÊciowo ró˝ne porcje s∏onecznej energii, co powoduje
w strefie umiarkowanej czterorodzajowy klimat, o wielkiej skali ciep∏oty i zimna. Te w∏aÊnie ró˝nice klimatyczne
najbardziej szarpià naszym organizmem, zmuszajàc go ciàgle do akomondacji coraz innej energii.
Weêmy dla przyk∏adu dwa kraƒcowo ró˝ne miesiàce – grudzieƒ i czerwiec. W grudniu wp∏yw s∏oƒca na ziemi´
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i jego mieszkaƒców jest minimalny, w czerwcu natomiast maksymalny. W grudniu nat´˝enie energii elektromagnetycznej jest minimalne, dlatego nie ma wy∏adowaƒ w atmosferze w postaci piorunów, w czerwcu zaÊ maksymalne i burze z piorunami sà cz´stym zjawiskiem. W obu tych miesiàcach jest tak˝e inna jonizacja w atmosferze.
Na skutek wymienionych ró˝nych odmiennych czynników spo∏eczno-kosmicznych, majàcych swój wp∏yw na
ziemi´, powstaje na niej ró˝norodny uk∏ad: ciep∏a, wilgoci, rozmieszczenia gazów, cyrkulacji pràdów powietrza,
ciÊnieƒ atmosferycznych, co powoduje znowu z kolei zmiennoÊç oraz odmiennoÊç transpiracji i biofermentacji
gleby, rozwoju mikroorganizmów, fotosyntezy roÊlin i dynamizmu ˝ycia przyrody w miesiàcach zimowych i letnich.
Tak˝e przeró˝ne rodzaje bakterii rozmna˝ajà si´ – inne w miesiàcach zimowych, a inne w letnich. Nale˝y jeszcze
dodaç i to, ˝e ziemia w swym biegu dooko∏a s∏oƒca w ka˝dym miesiàcu znajduje si´ w ró˝nym po∏o˝eniu wzgl´dem pewnych gwiazd i planet, których przypuszczalnie promieniowanie astroplanetarne wywiera swój wp∏yw
w jakiÊ sposób na ziemi´ na ˝ycie roÊlin, zwierzàt a zw∏aszcza cz∏owieka. Wszak wiemy, ˝e nawet taka martwa
bry∏a, jakà jest nasz ksi´˝yc powoduje w swej pe∏ni bezsennoÊç wra˝liwych ludzi. I przypuszczaç nale˝y tak˝e, ˝e
w zimie inaczej, a w lecie inaczej, wp∏ywajà na ˝ycie prominiowania cia∏ niebieskich.
Z przytoczonych przes∏anek wynika logicznie, ˝e ka˝dy miesiàc ma inne warunki dla rozwoju ˝ycia cz∏owieka
na ziemi: jedne sà korzystne, drugie sà niekorzystne. Otó˝ cz∏owiek w chwili swego urodzenia, czyli kiedy opuszcza
swe dotychczasowe Êrodowisko, odizolowane od zewn´trznego Êwiata zamkni´ciem w ∏onie matki i wkracza
w Êrodowisko nowe, a˝eby w nim ju˝ zaczàç ˝ycie samodzielne, styka si´ nagle po raz pierwszy w nim z przeró˝nymi nowymi, czynnikami, które na niemowl´cym organiêmie wyciskajà swe jakby niezatarte pi´tno, jak piecz´ç na
wosku dobre lub z∏e, i to na zawsze. Ca∏y ten splot warunków pochodzàcych od Êwiata zewn´trznego pozytywnych lub negatywnych wciska si´ w g∏àb dzieci´cego organizmu, wytwarzajàc w nim predyspozycje ogólnej,
lub przeciw danej chorobie odpornoÊci, albo podatnoÊci, zale˝nie jakiemu schorzeniu dany miesiàc sprzyja. Nie
jest wi´c rzeczà oboj´tnà w jakim miesiàcu cz∏owiek si´ rodzi, jeÊli chodzi o jego prawdziwy rozwój i t´˝yzn´ ˝yciowà. Prawo to wyst´puje jedynie w strefie klimatycznej o czterech porach roku, w którym istnieje cyklicznoÊç powstawania i obumierania ˝ycia przyrody.
W strefie – jak ju˝ wzmiankowaliÊmy – mi´dzyzwrotnikowej prawo to nie wyst´puje. Dlatego miesiàc urodzenia
w krajach tropikalnych nie ma znaczenia tego co u nas, chyba mo˝e cz´Êciowo mieç wp∏yw pora deszczowa
lub sucha.
Powtarzam raz jeszcze i akcentuj´, miesiàc urodzenia w naszym klimacie rzutuje na stan zdrowia i prawid∏owy
jego rozwój na ca∏e ˝ycie. Trzeba zatem koniecznie to zagadnienie braç pod uwag´ w planowaniu swej rodziny.
Wyl´gi ptaków, mioty zwierzàt odbywajà si´ w naszym kraju w miesiàcach najkorzystniejszych – na wiosn´
i w lecie. Do takiego post´powania zwierz´ta sà zmuszone przez warunki klimatyczne i w pewnym stopniu ich instynkt. Cz∏owiek natomiast powinien i musi sam decydowaç o wyborze miesiàca, w którym ma zrodziç swoje potomstwo, by by∏o zdrowe i odporne na niektóre zw∏aszcza groêne choroby. Musi wi´c wybraç miesiàce najkorzystniejsze. Sà to miesiàce letnie: czerwiec, lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ. Najfatalniejszymi miesiàcami dla zdrowia
ludzkiego sà paêdziernik, listopad, grudzieƒ i styczeƒ. Osobne zagadnienie stanowià miesiàce wiosenne: marzec,
kwiecieƒ i maj.
Powtrzam raz jeszcze, ˝e miesiàc urodzenia ka˝dy swoiÊcie rzutuje na predyspozycje cz∏owieka do schorzeƒ
z danym miesiàcem zwiàzanych. Nie jest to jakaÊ determinacja absolutna, lecz zasada o wielkiej sprawdzalnoÊci.
Przeprowadzi∏em badania na kilku tysiàcach chorych, przekona∏em si´ ˝e zasada ta w 90% potwierdza si´.
Wydaç si´ mo˝e, ˝e podzia∏ na miesiàce korzystne lub niekorzystne urodzenia jest pozbawiony sensu, skoro
cz∏owiek, oboj´tnie w którym miesiàcu si´ rodzi na ka˝dà chorob´ ∏àcznie z rakiem mo˝e zapaÊç. Jest to prawda, ale z du˝ym zastrze˝eniem. Wprawdzie ka˝dy noworodek jest potencjalnie podatny na ka˝dà chorob´, to
jednak choroby u urodzonych w miesiàcach korzystnych daleko rzadziej wyst´pujà, sà mniej groêne i bez porównania ∏atwiej wyleczalne, nie powodujà powik∏aƒ, nie przechodzà w stany chroniczne. Ludzie urodzeni w miesiàcach letnich sà bezwzgl´dnie odporniejsi na zapadalnoÊç chorób, bardziej regeneratywni od urodzenych w misiàcach jesiennych i zimowych.
Weêmy dla przyk∏adu dwóch osobników: jeden z nich urodzi∏ si´ w listopadzie czyli w miesiàcu najbardziej
sprzyjajàcym powstawaniu powik∏aƒ reumatyczno-goÊçcowych, a drugi w czerwcu, czyli w miesiàcu antyreumatycznym. I okazuje si´, ˝e czerwcowiec zapad∏ na ci´˝ki przypadek reumatyzmu, podczas gdy listopadowiec
jest zdrowy jak tur. Ale reumatyzm u zrodzonego w czerwcu zosta∏ nabyty, jest nast´pstwem albo przezi´bienia,
albo przez d∏u˝szy czas przebywania w wilgotnym miejscu, nie jest zwiàzany z organizmem, wi´c ∏atwo wyleczalny. Podczas gdy listopadowiec zachoruj´ na t´ chorob´, trudno go b´dzie wyleczyç, poniewa˝ schorzenie to jak
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gdyby zosta∏o wszczepione w jego organizm w chwili urodzenia, czyli w pierwszych dniach jego ˝ycia.
Nie b´d´ wyszczególniaç, który miesiàc do jakiej choroby, zw∏aszcza groênej, stwarza u cz∏owieka predyspozycj´ na jej zapadalnoÊç, by nie siaç wÊród ludzi wra˝liwych paniki. Niejeden móg∏by przy lada niedyspozycji
wmawia w siebie choroby Êmiertelne, zw∏aszcza nowotworowe. Zresztà co innego jest potencjalna sk∏onnoÊç do
zapadniecia na danà chorob´, a co innego faktycznie zachorowanie. Urodzony w miesiàcu niekorzystnym mo˝e do˝yç do póênej staroÊci w pe∏ni zdrowia i si∏ i na odwrót, ka˝dy, mimo ˝e si´ urodzi∏ w miesiàcu bardzo korzystnym, umrze m∏odo. A jeÊli ktoÊ zacznie ho∏dowaç alkoholizmowi, narkotykom i rozpuÊcie, niech si´ po˝egna ze
zdrowiem swym i ˝yciem zawczasu. I na odwrót, ka˝dy mimo ˝e si´ urodzi∏ w korzystnym miesiàcu, umrze m∏odo,
jeÊli b´dzie ho∏dowa∏ alkoholizmowi i rozpuÊcie, prowadzàc niew∏aÊciwy tryb ˝ycia.
Chcia∏bym jeszcze zwróciç specjalnà uwag´ na dwa miesiàce wiosene – maj i kwiecieƒ. Wydawa∏oby si´, ˝e
maj, w którym s∏oƒce – poza czerwcem, zsy∏a na ziemi´ najwi´cej dobroczynnych promieni, dzi´ki którym dynamicznie rozwija si´ ˝ycie w ca∏ej przyrodzie, powinien byç bardzo korzystny dla ludzi w nim urodzonych. Tymczasem urodzeni w maju majà sk∏onnoÊç do zapadania na gruêlic´ i przypad∏oÊci oskrzelowe p∏uc.
Zjawisko to mo˝na wyt∏umaczyç nast´pujàco. W maju kwitnà masowo drzewa i wi´kszoÊç roÊlin ∏àkowych.
Dojrza∏e py∏ki z pe´kajàcych puszek pr´cików kwiatowych przepe∏niajà powietrze i zostajà wdychane w p∏uca.
Mo˝liwe, ˝e py∏ki niektórych kwiatów zawierajà w sobie substancje toksyczne, które wch∏oni´te w p∏uco dzieci´ce, jeszcze zbyt delikatne, stwarzajà podatne pod∏o˝e dla rozwoju laseczników gruêlicznych i u s∏abszych osobników mogà istotnie wywo∏ywaç stan chorobowy. Wiemy, ˝e astmatycy czujà si´ najgorzej w maju. Nieuleczalnie
chorzy na gruêlic´ w tym miesiàcu najcz´Êciej umierajà.
Drugim ciekawym miesiàcem jest kwiecieƒ. Rodzi si´ w nim najwi´cej dzieci p∏ci ˝enskiej. JeÊli si´ urodzi ch∏opak, b´dzie mia∏ w swym uk∏adzie organicznym cechy podobne jak w organizmach kobiecych i sk∏onnoÊci do
niektórych chorób na jakie zapadajà kobiety.
Z tego by wynika∏o, ˝e o stanie zdrowia decyduje kwiecieƒ, tak jak ka˝dy inny miesiàc urodzenia, a ˝e
w kwietniu rodzi si´ najwi´cej osobników p∏ci ˝enskiej, nasuwa to przypuszczenie, ˝e na determinacj´ p∏ci miesiàca kwietnia, wp∏ywa miesiàc zap∏odnienia, jakim jest sierpieƒ.

IV
UWA˚AJ GDZIE MIESZKASZ
Cz∏owiek posiada trzy Êwiaty: swoje mieszkanie,
wn´trze w∏asnej duszy i Êwiat zewn´trzny.

Nawet zwierz´ta trzymane w niehigienicznych pomieszczeniach chorujà, karlejà i cz´sto ginà. najwy˝szej rasy
kury, chocia˝by by∏y najracjonalniej karmione, jeÊli pozostanà w zimie w budynku ciemnym, zimnym i wilgotnym,
nie b´dà si´ nios∏y. A cz∏owiek tym bardziej w mieszkaniu nieodpowiednim nigdy nie b´dzie si´ prawid∏owo rozwjaç i cieszyç pe∏nym zdrowiem. Ju˝ od stu przesz∏o lat lekarze g∏oszà, ˝e dla zdrowia cz∏owieka mieszkanie musi
byç suche, s∏oneczne, obszerne i czyste. Okazuje si´ jednak, ˝e wyliczone walory jeszcze w pe∏ni nie warunkujà
zdrowotnoÊci mieszkania. Sà jeszcze inne niezb´dne czynniki zdrowotne, których nasi projektodawcy budowlani
nie znajà i nie chcà znaç o nich na nieszcz´Êcie dzisiejszego czlowieka.
Chcàc zatem omówiç te nieznane czynniki, zacznijmy od klasycznego przyk∏adu.
W jednym domu w Bydgoszczy nad kana∏em mieszka∏y razem cztery kobiety – matka i jej trzy córki. Wszystkie
równoczeÊnie chorowa∏y na nad˝erki trzeciego stopnia i na anemi´ wraz z innymi przypad∏oÊciami. Na ich usilne
proÊby pewnego dnia wstàpi∏em do nich. W ich mieszkaniu odczu∏em dra˝niàce pràdy w nogach. Ale˝ wasze
mieszkanie jest dla zdrowia zabójcze – powiedzia∏em. Musicie stàd uciekaç. W odpowiedzi us∏ysza∏em takie s∏owa: w tym mieszkaniu siedzi naprawd´ jakieÊ z∏o, albo wisi nad nim czyjeÊ przekleƒstwo. Wszystkie chorujemy, jesteÊmy wcià˝ rozdra˝nione bez powodów. Sàsiedzi nam powiedzieli, ˝e kto wejdzie do tego mieszkania na sta∏y
pobyt, wnet zostanie wyniesiony w trumnie.
Po roku faktycznie kobiety te przenios∏y si´ do nowego mieszkania – o dziwo, – wszystkie zacz´∏y powracaç do
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zdrowia. To nie jest jakaÊ bajeczka, lecz fakt oczywisty, za którego prawdziwoÊç bior´ na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç.
Jak˝e cz´sto dajà si´ s∏yszec narzekania ludzi, odkàd tutaj zamieszkaliÊmy, zacz´∏y na nas waliç nieszcz´Êcia
w postaci ró˝nych chorób. Chorujà dzieci nasze, my sami czujemy si´ jakoÊ nieswojo. Ludzie ci majà mieszkania
ze wszech miar wygodne, jasne, obszerne, czyste. gdzie zatem le˝y przyczyna rozdra˝nienia, bezsennoÊç i ró˝nych chorób u mieszkaƒców komfortowego mieszkania. Otó˝ przyczyny choroby i cz´sto nawet Êmierci kryje si´
pod fundamentami domu i w Êcianach mieszkania. Kardynalnym warunkiem zdrowotnoÊci ka˝dego domu jest
pod∏o˝e czyli grunt, zapromieniowanie, oraz materia∏ z jakiego dom zostaje zbudowany.

Pod∏o˝e gruntu
Przy planowaniu osiedli ludzkich oraz gmachów u˝ytecznoÊci publicznej bierze si´ pod uwag´ wzgl´dy urbanistyczne oraz warunki sanitarne, nie zwa˝ajàc na to, ˝e nie ka˝dy teren pod budow´ domów mieszkalnych si´ nadaje, w∏aÊnie ze wzgl´dów zdrowotnych. Projektodawcy nie wiedzà o tym, ˝e istniejà pewne partie terenu, szersze lub w´˝sze, które oddzia∏ywujà geopatologicznie na ludzkie organy przez tak zwane zapromieniowanie gruntu.
Zagadnieniem o szkodliwoÊci promieniowania podziemnych ˝y∏ wodnych dla ˝ywych organizmów czyli radiestezjà zajmuje si´ ca∏y szerg zast´pów uczonych na Zachodzie, zw∏aszcza w Niemczech, gdzie osiàgni´to powa˝ne rezultaty praktyczne.
Co to jest promieniowanie i na czym ono polega.
Podobnie jak w organiêmie ludzkim rozchodzà si´ w ró˝nych kierunkach ˝y∏y i t´tnice doprowadzajàce krew
do wszystkich komórek tak w wewn´trznej skorupie ziemskiej znajduje si´ szereg sieci podziemnych ˝y∏ wodnych
w formie rzek i strumyków zasilajàcych w wod´ rzeki naziemne, utrzymujàce wilgotnoÊç gleby, a tym samym równowag´ mi´dzy biosferà i atmosferà. Sà owe ˝y∏y, jak widzimy, celowe i konieczne dla naszej gleby, jednak˝e
wytwarzajà one pewne punkty niebezpieczne dla cz∏owieka, co wykaza∏y liczne doÊwiadczenia.
P∏ynàce ˝y∏y wodne pod ziemià, na skutek tarcia wody o ska∏y i przeró˝ne warstwy ziemi, wytwarzajà ∏adunki
elektryczne. One zaÊ zapromieniowujà w jakiÊ sposób po∏o˝onymi nad ˝y∏ami wodnymi gleb´ w∏aÊciwoÊciami
bardzo szkodliwymi dla zdrowia ˝ywych istot. Promienie te specjaliÊci radiestezji nazywajà bez ogródek rakotwórczymi. Pewien hydrolog zarzuci∏ mi, ˝e taki termin jak ˝y∏a wodna nie istnieje. W radiestezji tylko tym terminem si´
pos∏ugujà: ˝y∏a wodna. èród∏a i strumyki podziemne chyba najbardziej mo˝na nazwaç ˝y∏ami ni˝ ˝y∏à z∏ota lub
miedzi.
W Niemczech i u nas by∏y przeprowadzone nast´pujàce doÊwiadczenia. Na gruntach najsilniej zapromieniowanych sadzono drzewka ró˝nego rodzaju w kilku rz´dach. Poczàtkowo drzewka te ros∏y szybciej ni˝eli te same
gatunkowo posadzone na gruncie niezapromieniowanym. Szybko jednak nast´powa∏o zahamowanie. Drzewka
zapromieniowane zacz´∏y karleç i usychaç. Stwierdzono naukowo, ˝e u ludzi mieszkajàcych na terenach zapromieniowanych nast´puje powolny rozpad krwi, koƒczàcy si´ leukemià i typowym rakiem. Najbardziej rakotwórcze zapromieniowanie wyst´puje w punktach przeci´cia si´ ˝y∏ wodnych. W ten punkt najcz´Êciej uderzajà pioruny. ˚aden piorunochron nie uchroni od piorunu budynku, stojàcego na punkcie skrzy˝owania podziemnych ˝y∏
wodnych. ˚aden bocian nie buduje gniazda na taki budynku.
Wobec niewàtpliwego stwierdzenia szkodliwoÊci zapromieniowania pewnych terenów, nie wolno dopuszczaç do budowy na nich mieszkalnych budynków, a tym bardziej szpitali, jak równie˝ do zamieszkania w budynkach zapromieniowanych.
W jaki sposób mo˝na zbadaç budynek zapromieniowany? Bardzo prosto i ∏atwo. Do tego s∏u˝y tak zwana
ró˝d˝ka, zrobiona z ˝ywej leszczyny lub wierzby, albo z metalu w formie wide∏ek. Specjalnie uzdolniony ró˝d˝karz
trzyma oba koƒce ró˝d˝ki w r´kach skierowanych d∏oni do góry i powoli si´ posuwa na danym terenie lub mieszkaniu. W momencie kiedy ró˝d˝karz si´ znajduje nad podziemnà ˝y∏à wodnà, ró˝d˝ka w jego r´ku zareaguje nagle silnym skr´tem wolnego koƒca w dó∏. Badajàc budynek ju˝ stojàcy na miejscu zapromieniowania, trzeba pami´taç o jednym takim zjawisku. Promienie radiestezyjne od do∏u do góry rozchodzà si´ jakby po bokach sto˝ka
odwróconego podstawà do góry. Mo˝e wi´c w skutek tego si´ zdarzyç, ˝e jedno pi´tro b´dzie zapromieniowane, a inne nie. Równie˝ na tym samym pi´trze jedne mieszkania mogà byç obj´te rakotwórczymi promieniami,
a drugie zupe∏nie bezpieczne.
Czasami zwierz´ta mogà nam wskazaç bezb∏´dnie miejsce zapromieniowania. Wszystkie zwierz´ta na ogó∏
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przezornie unikajà miejsc zapromieniowanych. Kot natomiast i pszczo∏y lgnà do takich miejsc. Pszczo∏y na nich
ch´tnie siadajà ca∏ym rojem, koty rozkosznie si´ wylegujà.
Czy wobec zabójczych wp∏ywów podziemnych ˝y∏ wodnych mamy staç bezradni? ˚adnà miarà! MyÊl ludzka
potrafi wyciàgnàç z ka˝dej trudnej sytuacji. Z pomocà przychodzi równie˝ historia powszechna, ta najstarsza mistrzyni ˝ycia. Z wielu danych historycznych wiemy, ˝e staro˝ytni Rzymianie znali radiestezj´ i umieli si´ przed zabójczymi wp∏ywami zapromieniowaƒ terenowych skutecznie zbezpieczyç. ˚o∏nierze rzymscy sp´dzili wi´kszà cz´Êç
swego ˝ycia w polu. Musieli zak∏adaç obóz nieraz na czas d∏u˝szy, zw∏aszcza nad Renem, który by∏ granicà mi´dzy Galià a Germanià. Musieli wi´c dbaç o swoje zdrowie. Âlad po jednym takim obozie wyjaÊni∏ nam wiele
spraw z radiestezji.
W miejscowoÊci Steinau po∏o˝onej nad Renem, w Niemczech, podczas badania terenu mocno zapromieniowanego, gdzie cz´sto wyst´powa∏y zaburzenia w liniach elektrycznych wysokiego napi´cia, natrafiono na teren
o kszta∏cie du˝ego prostokàta, nad którym ró˝d˝ka przestawa∏a reagowaç. Zacz´to w tym miejscu kopaç, natrafiono na du˝à betonowà p∏yt´ o powierchni prostokàtnej. Po ˝mudnych badaniach uczeni doszli do wniosku, ˝e
odkopana p∏yta by∏a posadzkà koszar legionów rzymskich. Kawa∏ek tej p∏yty wzi´to do analizy i okaza∏o si´, ˝e
jest ona odlana z krystalicznego piasku rzecznego i wapna z domieszkà zwierz´cego bia∏ka. Przypuszcza si´, ˝e
Rzymianie do zado∏owanego wapna gaszonego wrzucali padlin´. Taka prosta kombinacja zaprawy murarskiej
nieweluje wszelkie promieniowanie. Mo˝na przypuszczaç, ˝e Êredniowieczni mistrzowie u˝ywali do wznoszenia
monumentalnych katedr i pa∏aców takiej samej zaprawy co i Rzymianie. I byç mo˝e dlatego, te gigantyczne budowle sà tak mocne, trwa∏e i suche oraz korzystne dla zdrowia. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e mieszkaƒcy
dzisiejszego Kamerunu w Afryce znajà zjawiska radiestezyji i za pmocà prymitywnych przyrzàdów potrafià neutralizowaç zaproieniowanie terenów tam, gdzie zamierzajà kleiç w∏asne sza∏asy.
Drugim podstawowym czynnikiem zdrowotnoÊci mieszkania jest materia∏ z jakiego si´ je buduje.

Materia∏ budowlany
Kwestia mieszkaniowa jest tak naglàca w ca∏ym cywilizowanym Êwiecie, ˝e si´ buduje szybkoÊciowce z tworzyw sztucznych bez zwracania baczniejszej uwagi na to, czy tworzywa te wszystkie sà odpowiednie dla zdrowia
cz∏owieka. Ka˝dy gospodarz wie, ˝e trzoda chlewna w pomieszczeniu zbudowanym z pustaków betonowych
choruje, nie daje ˝adnego przyrostu.
Bezkonkurencyjnym pod wzg∏´dem zdrowotnym materia∏em na budow´ mieszkaƒ dla ludzi, pozostanie po
wsze czasy jedynie drzewo. Reguluje ono nie tylko ró˝nic´ temperatur zimy i lata, ale nadto zasila organizm ludzki
w zbawienne stymulatory, dok∏adnie w biostyminy.
Stymulatory biogenne, o których b´dzie mowa szczegó∏owiej w dalszym rozdziale, sà to chemiczne, nieznane
substancje, które dostarczone organizmowi ludzkiemu nadajà mu t´˝yzn´, odpornoÊç przeciw wszelkim schorzeniom i w przypadku choroby – leczà. Wyst´pujà one w du˝ym skumulowaniu w tkankach przede wszystkim aloesu
i w mniejszych iloÊciach w roÊlinach, a szczególnie w drzewach doÊç d∏ugo po oderwaniu od ziemi. Drzewo Êci´te nie traci od razu ˝ycia, jak cz∏owiek czy zwierz´, lecz szybko wytwarza w sobie biostyminy, czyli pewne zasoby
energii, przed∏u˝ajàce na jakiÊ czas ˝ycie. Topola np. i wierzba po Êci´ciu zatrzymujà ˝ycie na jakiÊ czas. Wystarczy ich ga∏àê po kilku nawet miesiàcach wsadziç do ziemi, a od˝yje i zacznie rosnàç. Âciany mieszkania z drzew
iglastych, mimo ich obróbki, przez kilkadziesiàt lat jeszcze promieniujà nie tylko ˝ywicà, ale i biostyminà.
Niestety, budowanie domów z drzewa w czasach obecnych jest w praktyce nieziszczalne. Wed∏ug obliczeƒ,
ca∏y drzewostan naszego kraju wystarczy∏ by zaledwie dla budowania domów mieszkalnych dla jednego województwa.
Po drzewie jeszcze najzdrowszym materia∏em jest ceg∏a palona, ale niestety i jej dzisiaj nie starcza. Pozosta∏y
jedynie tworzywa sztuczne. Powstaje w zwiàzku z tym pytanie, czy te tworzywa nie sà czasami szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Pytanie to dopiero w ostatnich czasach sta∏o si´ problmem w Ameryce i u nas. Niech te problemy zdrowego budownictwa rozstrzygajà specjaliÊci technolodzy i doÊwiadczeni chemicy.
My jedynie mo˝emy przypomnieç o tym, ˝e powinno si´ Êciany mieszkania wy∏o˝yç fornierami z drzewa szpilkowego. Mi´dzy nimi a Êcianà powinna byç cienka izolacja z trocin drzewnych. Forniery majà Êi´gaç od pod∏ogi
po parapety okien. Pod∏ogi w mieszkaniach bezwzglednie powinny byç z drzewa, nigdy sztuczne i pokryte dywanem, a w ˝adnym wypadku linoleum. JeÊli zaÊ musimy budowaç z pustaków, to powinny one byç mieszaninà zaprawy murarskie z ˝u˝lami lub suchymi trocinami z drzewa.
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Urzàdzenia wewn´trzne
W pokoju mieszkalnym okna powinnym byç umieszczone po stronie wschodniej i po∏udniowej. Najwi´kszy dynamizm twórczy w przyrodzie ˝ywej wyst´puje w godzinach rannych od wschodu s∏oƒca do godziny 10:00
W tych bowiem godzinach roÊliny wykazujà najwi´kszà aktywnoÊç swego rozwoju. Chodzi wi´c o to, aby ranne
s∏oƒce, zw∏aszcza w lecie, wnosi∏o do pokoju ˝yciodajnà energi´ do p∏uc i do obiegu krwi w organiêmie ludzkim.
¸ó˝ko w sypialni czy w pokoju samotnym powinno byç ustawione w kierunku pó∏noc-po∏udnie, tak aby w czasie snu g∏owa cz∏owieka by∏a skierowana na po∏udnie, nogi na pó∏noc, a ca∏y korpus i jego pràdy biologiczne
pokrywa∏y si´ z kierunkiem ig∏y busoli, czyli w kierunku linii mi´dzybiegunowej ziemi. Tak˝e jeÊli uk∏ad pomieszczenie na to pozwala, ∏ó˝ko powinno staç na Êrodku podczas spania na nim, a przynajmniej na metr oddalone od
Êciany, po to, aby cyrkulacja powietrza obejmowa∏a Êpiàcego ze wszystkich stron. Tak praktykujà W∏osi, Szwajcarzy i w niektórych rejonach Francuzi.
Nie wolno nam bezkarnie zapomnieç i o potrzebach naszego ducha. DziÊ zapanowa∏a bezmyÊlna moda
mieszkaƒ go∏ych, jednokolorowych Êcian, bez obrazów i ozdób. Chyba doÊç ju˝ mamy monotonii i szarzyzny naszego otoczenia na co dzieƒ. Widzimy jednakowe szare domy na ka˝dej ulicy miast, obracamy si´ w tych samych przedmiotach codziennej pracy, oglàdamy te same twarze w najbli˝szym naszym otoczeniu.
A przecie˝ wszelka monotonia, szaroÊç, jednostajnoÊç, ja∏owoÊç otoczenia i Êrodowiska szybko wyja∏awia
i upoÊledza naszà psychik´, rodzi w niej konflikty, napi´cia apati´. Marynarze, kiedy przez d∏u˝szy czas przebywajà na dalekich morzach popadajà w jakàÊ dziwnà psychoz´ i ca∏kowite rozkojarzenia psychiczne. Bez powodu
stajà si´ êli, nerwowi, skorzy do bójki, buntu i k∏ótni. Niewàtpliwie ten ich stan psychiczny powstaje na skutek
ogromnej szarzyzny morza, nieba i jednostajnoÊci otoczenia na co dzieƒ. Równie˝ cz∏onkowie ekspedycji naukowych, mimo ˝e sà ludzmi powa˝nymi, màdrymi, z wielkà trudnoÊcià znoszà d∏u˝szy pobyt w szarej krainie podbiegunowej, Êci´tej wiecznym lodem.
JeÊli zatem chcemy zapewniç sobie harmonijne, bezkonfliktowe warunki rozwoju psychicznego, musimy urzàdzaç nasze mieszkania tak, aby czuç si´ w nich jak najlepiej. Pi´kne obrazy, estetyczne ustawienie mebli, ˝ywe
postawione umiej´tnie kwiaty, wszystko to wzbogaca nasze uczucie, oddzia∏ywuje dobroczynnie, umys∏ nastawia twórczo. Ma∏y jednak fragment obrazu, ma∏y kwiatek, mo˝e staç si´ bodêcem do powstania epopei lub genijalnego wynalazku.
U pod∏o˝a naszj zdrowej psychiki le˝y silny pociàg do ˝ywej przyrody, zw∏aszcza do drzew i kwiatów. Szwajcaria np. pomimo posiadania ogromu lasów alpejskich, tonie dos∏ownie w kwiatach hodowanych ludzkà r´kà.
Wszystkie zamieszka∏e domy miast i osiedli sà udekorowane tak od wewnàtrz jak i na zewnàtrz kwiatami. Nawet
niektóre odcinki brzegów Renu sà obsadzone ogrodowymi kwiatami. Dlatego w naszych mieszkaniach,
w oknach na balkonach powinno znajdowaç si´ wiele kwiatów, ale tylko takich, które dobroczynnie wp∏ywajà
na naszà psychik´ i zdrowie cia∏a. Do takich nale˝à: araukaria, palmy, aloesy, ró˝e. Zimà i latem powinno si´ trzymaç ˝ywe ga∏àzki brzozy we flakonach z wodà oraz witki sosny lub Êwierka w doniczkach bez wody. One bowiem wydzielajà z siebie i roztaczajà po mieszkaniu bakcylobójcze olejki eteryczne.

V
JAKI JEST TWÓJ UBIÓR

Radbym wiedzieç jak s∏oƒce i wiatr wi´cej waszej skóry
bezpoÊrednio dotyka, bowiem w Êwietle s∏onecznym
tchnienie ˝ywota si´ tai, d∏oƒ ˝ycia w wietrze.
(K. Gibran, “Prorok“)
Zacytowne s∏owa pisarza libaƒskiego jako motto, nie sà propagowaniem jakiegoÊ nudyzmu, lecz jedynie
przypomnieniem, ˝e jesteÊmy integralnà czàstkà ˝ywej przyrody, w której nurt zostaliÊmy w∏àczeni, i nie powinniÊmy dla naszego zdrowia od niej byç odizolowani obuwiem i ubraniem. Nie we wszystkich niestety krajach Êwiata mo˝na si´ obejÊç bez ubrania i obuwia, lub zredukowaç je do biodrowej opaski. W zimnym klimacie cz∏owiek
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musi ubraniem siebie chroniç przed zabójczym ch∏odem i mrozem. Ale nale˝y te˝ wiedzieç, ˝e rola ubioru nie
ogranicza si´ tylko do ochrony cia∏a ludzkiego przed wp∏ywami klimatu, lecz obejmuje psychik´ cz∏owieka, si´ga w jej g∏àb, kszta∏tuje osobowoÊç spo∏ecznà, warunkuje nasz stan zdrowotny. W zwiàzku z tym, w omawianiu
ubioru musimy braç pod uwag´ znaczenie materia∏u, formy i koloru stroju.

Materia∏ ubrania
W Stanach Zjednoczonych od kilkunastu lat g∏oÊno si´ przestrzega przed szkodliwoÊcià nylonowej bielizy. CoÊ
musi byç prawdy w tym ostrze˝eniu. Spróbujmy to zagadnienie rozpatrzyç. Wspó∏czeÊni uczeni wypowiadajà coraz Êmielej swój poglàd, ˝e we wszechÊwiecie oprócz si∏ elektromagnetycznych i promieni radioaktywnych istniejà jescze jakieÊ nieuchwytne si∏y, które sà zdolne w pewnych warunkach do wywo∏ywania zjawisk, czasem niezwyk∏ych w znaczeniu twórczym lub niszczycielskim. Si∏y te tkwià zarówno w ˝ywych organizmach, jak te˝ w przyrodzie martwej. Na potwierdzenie tej hipotezy przeprowadêmy takie proste doÊwiadczenie.
Weêmy trzy ró˝nej wielkoÊci i wieku ma∏e araukarie. Zasadêmy je w tej samej ziemi, o tej samej godzinie, jednà
w doniczce glinianej drugà w skrzynce drewnianej, a trzecià w baniaku ˝elaznym i postawmy wszystkie w tym samym pomieszczeniu. Co si´ oka˝e. Najlepiej b´dzie ros∏a w doniczce glinianej, doÊç dobrze w drewnianej skrzynce, tylko cz´Êciej musi byç podlewana, w ˝elaêniaku natomiast, jeÊli nie uschnie, to b´dzie n´dznie tylko wegetowaç. Jeszcze wyraêniej mo˝na wykazaç to zjawisko na przyk∏adzie chiƒskiej ró˝y. Zak∏adajàc, ˝e ˝elazo nie dopuszcza transpiracji powietrza do ziemi, mo˝na boki baniaka podziurkowaç. Nic to nie pomo˝e, ró˝a zmarnieje.
Wyp∏ywa stàd prosty wniosek, ˝e materia∏ naczyƒ w jakiÊ sposób wp∏ywa dodatnio lub ujemnie na rozwój i ˝ycie
roÊlin.
Je˝eli zatem bliskoÊç wymienionych materii, gliny, drewna i ˝elaza wywiera korzystny lub szkodliwy wp∏yw na
roÊlin´, to chyba przez bezpoÊredni kontakt materii ubrania z cia∏em cz∏owieka powstaje wi´ksze oddzia∏ywanie
na niego. Wiemy bowiem, ˝e prymulki, pio∏un, poziomki majà wp∏yw alergiczny na wielu ludzi, promieniujà na organizm nawet ze znacznej odleg∏oÊci. Stàd logiczny wniosek, ˝e bielizna sporzàdzona z tworzyw sztucznych, nie
jest oboj´tna dla zrowia cz∏owieka, skoro styka si´ bezpoÊrednio ze skórà.
Pod tym w∏aÊnie wzgl´dem zaobserwowa∏em mimowolnie ciekawe zjawisko. Na pla˝y nad Adriatykiem po∏o˝y∏em obok siebie na kocu nylonowà koszul´ i jedwabne kalesonki. Dzieƒ by∏ parny, przesycony ci´˝kim powietrzem. Zbiera∏o si´ na burz´. Po godzinie chc´ si´ ubieraç. Bior´ kalesonki, sà suche, mocno nagrzane, ale bior´
koszul´ i ze zdziwieniem spostrzegam, ˝e ca∏a jest wilgotna i wcale nie nagrzana. A przecie˝ nawet guma by∏aby
sucha i ciep∏a. Stàd widaç, ˝e wszelkie nylony Êciàgajà, niby gàbka, par´ wodnà z powietrza.
Wydaje si´, ˝e wszelkie nylony, stylony, perlony i inne “lony“ nie tylko hamujà transpiracj´ ciep∏a i izolujà je od
dost´pu swie˝ego powietrza, ale oddzia∏ywujà na ludzki ustrój niekorzystnie, jeÊli nie wr´cz szkodliwie. Nasuwa si´
uparcie podejrzenie, ˝e te wszystkie sztuczne tworzywa, z których si´ robi bielizn´, zw∏aszcza kobiecà, mogà promieniowaç na ˝ywe organizmy rakotwórczo. Czy te tak liczne u dzisiejszych kobiet wyst´pujàce nad˝erki i guzy
przymaciczne oraz nowotwory sutek, nie sà wywo∏ywane nylonowymi koszulkami, bluzeczkami i “reformami“?
Wiele przemawia za tym, ˝e powinna byç noszona bielizna jedynie z surowego jedwabiu, lnu i bawe∏ny oraz
z kombinacji tych˝e surowców, gdy˝ te materia∏y sà zgodne z biopràdami ustroju cz∏owieka. Ludy staro˝ytne,
zw∏aszcza w ciep∏ych krajach u˝ywa∏y ubraƒ wy∏àcznie jedwabnych i lnianych. Ubrania natomiast wierzchnie od
zarania dziejów ludzkich noszono z we∏ny i skóry zwierz´cej.

Forma stroju
Ubiór zabezpiecza nas nie tylko przed surowoÊcià zimna, ostrych promieni s∏onecznych i chroni ludzkà naturalnà wstydliwoÊç przed oczyma ciekawskich, lecz nadto odzwierciedla psychik´ ludzkà, kszta∏tuje osobowoÊç jednostki, wywiera wp∏yw na obyczajowoÊç spo∏ecznà, poniewa˝ ubiór towarzyszy cz∏owiekowi we wszystkich jego
etapach ˝ycia od urodzenia a˝ po grób i poza grób. Przeto powinieƒ przydawaç uroku pi´kna i dostojeƒstwa.
Wszak nie na darmo bogaty i pi´kny ubiór nazywa si´ strojem. Na pi´kno stroju sk∏adajà si´ forma, delikatnoÊç
materii i barwa.
Strój bogaty, wykwintny i o specjalnej formie wyró˝nia∏ i odró˝nia∏ klasy spo∏eczne w ka˝dym narodzie. By∏
cz´st symbolem w∏adzy i dostojeƒstwa. Na przyk∏ad przywdziewanie stroju królewskiego wed∏ug zwyczajowego
prawa obowiàzywa∏o ka˝dego monarch´ przynajmniej w dniu jego koronacji, podczas pierwszej udzielonej au-
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diencji i przy przyjmowaniu ho∏du od poddanych dygnitarzy. Obowiàzywa∏y i nadal sà przestrzegane zasady
w∏aÊciwych strojów dyplomatycznych, Êlubnych, balowych, generalsich. Od wielu wieków nie ulegajà one wi´kszym zmianom. Tej niezmiennoÊci uroczystego stroju w niektórych sytuacjach ˝yciowych domaga si´ nasza psychika. Czy czu∏a by si´ dobrze para królewska, gdyby król w czasie swej koronaji siedzia∏ na tronie w krótkich
spodenkach i w swetrze, a królowa w szortach i bluzce? Równie˝ nie bardzo czu∏aby si´ m∏oda panna stojàca
na Êlubnym kobiercu, albo taƒczàca na balu w stroju kàpielowym lub w grubej szarej spódnicy.
W staro˝ytnym Êwiecie, w tych krajach, w których szanowano godnoÊç kobiety, okazywano respekt, stroje kobiece by∏y pow∏óczyste, bogate w draperie, z materii mi´kkiej, barwnej i pi´knej. Stroje te by∏y zgodne z subtelnà
strukturà psychosomatycznà kobiety i zaspakaja∏y jej pragnienie estetyczne. Ile jeszcze dzisiejsze kimona, przypominajàce stroje kobiet staro˝ytnych nadajà wdzi´ku i uroku kobietom japoƒskim. Nic dziwnego, ˝e Chiƒczycy nazywali kobiet´ kwiatem i ozdobà Êwiata. Jedynie u ludów pó∏dzikich, koczowniczych, g∏ównie mongolskich, ubiór
kobiety nie ró˝ni si´ wiele od m´skiego. By∏ gruby, brzydki, upoÊledzajàcy kobiet´. Bo te˝ sama kobieta u tych
szczepów by∏a w pogardzie i poni˝eniu. Kobieta u nich nie mog∏a si´ wyzwoliç spod brutalnych zwyczajów i obyczajów swych wspó∏plemienców. Nie mog∏a ona rozwijaç swej osobowoÊci, nie by∏a w stanie wykorzystaç kultury swego stroju.
Strój, jak zaznaczyliÊmy, jest odzwierciedleniem charakteru i osobowoÊci cz∏owieka. Jaki strój, taki jego w∏aÊciciel. Od zarania dziejów ludzkich wÊród wszystkich narodów cywilizowanych wyst´powa∏a ró˝nica mi´dzy strojem kobiecym, a m´skim. Ró˝nica ta wynika∏a z odwiecznego prawa kontrastu, jaki zachodzi mi´dzy anatomià
i psychikà kobiety i m´˝czyzny. Prawo to zobowiazuje tak kobiet´ jak m´˝czyzn´ do dzisiaj i nie wolno go bezkarnie naruszaç. I kiedykolwiek t´ istotnà ró˝nic´ p∏ci coÊ pomiesza∏o, pociàga∏o to w konsekwencji pewne zamieszanie w psychice i obyczajowoÊci spo∏ecznej. Ubiór m´ski, noszony przez kobiet´ stale, poza koniecznoÊcià wykonywania wyjàtkowej pracy, gruby, ekstrawagancki, sk∏adajàcy si´ z szarych, ordynarnych w kroju spodni i dziwacznego swetra, przemienia jà doÊç szybko w wykoÊlawione maskalinizmu i heteryzmu. Doprowadza to do zatarcia w kobiecie subtelnoÊci uczuç i charakteru kobiecego, czyniàc z niej kandydatk´ do bandy hippisów. tak
samo strój kobiecy noszony przez m´˝czyzn, karykaturuje osobowoÊç m´˝czyzny.
Strój kobiecy w ciàgu wieków ulega∏ tylko dwukrotnie niekorzystnej pod wzgl´dem wyglàdu i higieny zmianie.
Raz w Êredniowieczu pod wp∏ywem przesadnej surowoÊci obyczajów, zmieniono pi´kny strój kobiecy w jakiÊ
owadzi kokon, który spowija∏ postaç kobiety ca∏kowicie z wyjàtkiem twarzy, przemieniajàc jà w ˝ywà mumi´. Drugi raz w wiekach póêniejszych w okresie baroku z kobiety zrobiono chocho∏a wt∏aczajà jà w krynolin´.
W ostatnich czasach znów jesteÊmy Êwiadkoami wyraênych anomali, przejawiajàcych si´ w sposobie ubierania m∏odzie˝y. Dziwewcz´ta ma∏pujà ubiór i styl zachowania si´ ch∏opców, a ch∏opcy nak∏adajà nawet wisiorki
na szyj´ i kolczyki do uszu. Ch∏opak usi∏uje staç si´ pstrokatym pawiem, a dziewczyna szarà kuropatwà. Z anomalnoÊcià ubioru idzie w parze anomalnoÊç osobowoÊci.

Wielostronne znaczenie stroju
Kobieta od wieków by∏a, jest i pozostanie taka sama. Pary˝anka jak i mieszkanka d˝ungli zawsze kocha pi´kno, barwnoÊç i Êwiecide∏ka, którymi si´ ozdabia. Bo i cel jest ten sam – podobanie si´ m´˝czyênie. Ale nie tylko
cel podobania si´ i wabienia wzajemnego przdstawiciela p∏ci odmiennej jest celem strojenia si´. Pi´kny strój kobiet, a tak˝e i m´˝czyzn ma g∏´bsze znaczenie, g∏ównie w realizacji biologicznego prawa zachowania gatunku.
Potwierdzenie tego znajdujemy w Êwiecie zwierz´cym.
Nie kiedy indziej, lecz w okresie godów sama natura przystraja samców. W królestwie ptaków ich pióra nabierajà t´czowych barw; w gatunku owadzim – lÊniàcych blaskiem skrzyde∏; u zwierzàt po∏owych uroku samcom dodajà wspania∏e, majestatyczne rogi. Czy zatem ta samoczynna u samców zmiana stroju zwyczajnego, powiedzmy codziennego na uroczysty, galowy, ma na celu tylko zwabienie samicy i jej zdobycie? Wydaje si´, ˝e nie tylko
to. Przecie˝ samców w Êwiecie zwierz´cym z wielu przyczyn jest mniej zasadniczo ni˝ samic, nie ma wi´c a˝ takiej
trudnoÊci dla nich zdobyç samic´. W tym okresowym stroju musi si´ kryç jakiÊ sens g∏´bszy, istotniejszy. Natura nigdy nie dzia∏a bezcelowo. Mo˝e ten wystrój czasowy u samca pot´guje wi´kszy, bardziej korzystny dynamizm na
zap∏odnienie i zdrowie potomstwa. Wiemy np., ˝e robaczki Êwi´tojaƒskie w okresie godów zostajà na∏adowane
dodatkowymi energiami, dzi´ki którym Êwiecà fosforyzujàcym blaskiem widocznym z daleka. Z tego wynika wniosek, ˝e zwierz´ta w czasie zap∏odnienie ulegajà czasowo zmianom.
JeÊli chodzi o ludzi, to zarówno wspó∏˝ycie konwencjonalne jak i p∏ciowe opiera si´ na innych prawach natu-
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ralnych i zwyczajowych. U ludzi nie wyst´puje okresowa cyklicznoÊç dynamizmu p∏ciowego w celach wy∏àcznie
rozrodczych. Nikt te˝ nie potrafi roztrzygnàç, która p∏eç jest pi´kniejsza – ˝eƒska czy m´ska. Dla m´˝czyzn zawsze
b´dzie pi´kniejsza kobieta, dla kbiety przystojniejszy jest m´˝czyzna. Obiektywnà ocen´ uniemo˝liwia nam patrzenie na siebie przez pryzmat p∏ci. Kobiety nazywamy p∏cià pi´knà jedynie przez kurtuazj´, a nie z uwagi na
prawd´ obiektywnà.
Do odgrywania roli wiecznej kusicielki – Ewy, zmusza kobiet´ odmiennoÊç jej psychofizycznego charakteru.
M´˝czyzna jest fizycznie silniejszy, bardziej wytrzyma∏y na trudy, ∏atwiej zdobywa majàtek, stanowisko, kierownictwo. Kobieta natomiast jest s∏absza, bardziej bierna, potrzebuje silnej opieki, jest wi´c spragniona uczucia. Musi
w skutek tego dbaç o swój wyglàd zewn´trzny, o dodanie swej postaci powabu, uroku i pi´kna. Elegancjà stroju
i b∏yskotkami bi˝uteryjnymi stara si´ zwróciç na siebie uwag´ m´˝czyzny i zdobyç go dla siebie.
Czy jednak ca∏y ten kunszt strojenia si´ kobiety, równie˝ w pewnym stopniu i m´˝czyzny ma rzeczywiÊcie na
celu tylko zapewnienie kobiecie sta∏ego bytu u boku m´˝czyzny, a m´˝czyênie wy∏àcznie posiadanie kobiety?
A mo˝e poza wymienionymi wzgl´dami wystrój przynoszàcy radoÊç i zadowolenie kobiece rzutuje równie˝ dobroczynnie na jej w tym czasie powstajàce potomstwo? Przemawia∏by za tym poglàdem uroczysty strój weselny
i ceremonie nocy poÊlubnej, w której si´ zaczyna∏o ˝ycie p∏ciowe. Zwyczaj ten jeszcze panuje w ca∏ym Êwiecie
nawet u dzikich szczepów.
Bi˝uteria
Od wieków uzupe∏nieniem stroju kobiecego jest nieod∏àczna bi˝uteria. Sà to dodatkowe akcesoria podnoszàce pi´kno stroju i dajàce kobietom niezwyk∏e zadowolenie i radoÊç. W Muzeum Miejskim u Zurychu oglàda∏em wÊród licznych eksponatów grób sprzed trzech tysi´cy lat. W kamiennym grobie w kszta∏cie prostokàta, znajduje si´ szkielet jakiejÊ m∏odej damy celtyckiej. Na jej zmursza∏ych r´kach i nogach widniejà bransolety, a na szyi
okaza∏y, du˝ej wartoÊci artystycznej d∏ugi naszyjnik bràzowy. Patrzàc na te pi´kne akcesoria, odczuwa si´ jakiÊ
dziwny patos, unoszàcy si´ nad grobem, w którym zamyka w sobie spróchnia∏e zw∏oki ogniÊ ˝ywej kobiety, co
chcia∏a, po swej Êmierci byç pi´knà.
Podobnych uczuç doznaje si´ rownie˝ na widok bogatej, z∏otej bi˝uterii w formie sygnetów i naszyjników kobiecych, znajdujàcych si´ w muzeum, wÊród tragizmem owianych ruin Pompei. W Êmiertelnym dramacie miasta
zagrzebanego popio∏em wulkanicznym, niewiasty pompejskie nie zapomnia∏y jeszcze siebie wystroiç, na w∏asny
swój pogrzeb w bogatà bi˝yuteri´ w postaci sygnetów z drogimi kamieniami, z∏otych bransoletek i naszyjniów.
Przy noszeniu bi˝uterii zwracaç nale˝y uwag´ na materia∏ z jakiego jest zrobiona, aby nie by∏a szkodliwa dla
zdrowia noszàcego. Kolczyki, kolie, bransoletki, naszyjniki i pierÊcienie winny byç bezwzgl´dnie wykonane ze szlachetnych metali np. z platyny, z∏ota, ewentualnie ze srebra, nigdy zaÊ z innych. Z o∏owi np. sà wr´cz zabójcze.
Wskazane sà równie˝ wszelkie ozdoby bursztynowe. Trzeba przypomnieç koniecznie o tym, ˝e w zwiàzku z noszeniem na szyi srebrnego ∏aƒcuszka wyst´puje cz´sto takie zjawisko, ˝e w przeciàgu kilku dni ∏aƒcuszek nagle
szczernieje. Co si´ sta∏o skàd taka zmiana? Jest to sygna∏, ˝e w organiêmie cz∏owieka pojawi∏o si´ jakieÊ schorzenie. Srebro jest dobrym sanometrem rejestrujàcym chorobowà zmian´ w ustroju cz∏owieka. W takim wypadku
trzeba udaç si´ do lekarza celem zbadania swego stanu zdrowia.
Niektórzy ludzie dotkni´ci reumatyzmem majà zwyczaj nosiç na biodrach drut miedziany w formie opaski albo
miedziane bransolety na r´kach. Przedmioty te muszà byç bezwzgl´dnie obszyte cieƒkim p∏ótnem, aby miedê
bezpoÊrednio nie dotyka∏a skóry cia∏a, inaczej bowiem przyniosà organizmowi wi´cej szkody ani˝eli zdrowia.

Obuwie
Integralnà cz´Êcià stroju pozostaje jeszcze obuwie. Wprawdzie wspominany na wst´pie pisarz libaƒski zach´ca do chodzenia boso – “ nie zapominaj te˝, i˝ ziemia cieszy si´ dotkni´ciem twoich stóp bosych, a wiatr z luboÊcià igra rozwianym w∏osem“, to jednak ró˝ne przyczyny zmuszajà nas do zabezpieczenia stóp. Problem obuwia
g∏ównie dotyczy wspó∏czesnego obuwia damskiego, poniewa˝ w nim wyst´puje najwi´cej anomalii.
Jest rzeczà wiadomà, ˝e s∏aboÊcià ka˝dej kobiety i marzeniem jest mieç pi´kne buciki. Jest to ca∏owicie uzasadnione. Pi´kne buciki dodajà kobiecie wiele uroku i elegancji jako element pi´knego stroju. Ale czy pi´kne wyszukane buciki sà zawsze wygodne? To w∏aÊnie g∏ówne zagadnienie warto poruszyç. Jest to dylemat wywo∏ujàcy wiele nieporozumieƒ. W myÊl podstawowej zasady, bucik kobiecy winien byç pi´kny, wygodny i higieniczny,
jeÊli ma spe∏niaç swojà w∏aÊciwà rol´. Ca∏y bowiem ci´˝ar cia∏a ludzkiego spoczywa na stopie. Ci´˝ar ten musi
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byç proporcjonalnie roz∏o˝ony na ca∏à powierzchni´ stopy. A wi´c stopa ma staç na odpowiedniej p∏aszczyênie.
Higieniczny bucik powinien zatem mieç obcas najwy˝ej od czterech do pi´ciu centymetrów wysokoÊci,
a w czubku takà samà szerokoÊç, a˝eby palce mog∏y obok siebie wygodnie spoczywaç na podeszwie bucika,
nie zgniecione i nie spi´trzone jeden na drugim. Taka forma buta u∏atwia nodze mo˝noÊc resorowania, które zabezpicza od wstrzàsów ca∏e cia∏o w czasie chodu, a chód czyni lekkim, swobodnym, elastycznym, pi´knym.
Cz´sto, niestety, dla dogodzenia modzie, kobiety n´ci bucik na ci´˝kich, grubych, przesadnie wysokich obcasach, majàcy nosek, czyli szpic, ostry jak dziub ptasi. Taki bucik jest wrogiem zdrowia ka˝dej kobiety.
Kr´gos∏up ka˝dego cz∏owieka jest tak anatomicznie zbudowany, ˝e mimo esowatej linii wszystkie jego kr´gi le˝à jeden na drugim ca∏à swà powierzchnià i sà tak równomiernie u∏o˝one, aby ci´˝ar cia∏a jednakowo opiera∏
si´ na ca∏ej powierzchni ka˝dego kr´gu. Przesadnie wysokie obcasy i ciasnota buta przenoszà przymusowo ca∏y
ci´˝ar ca∏ego korpusu na przednià tylko cz´Êç stopy, czyli na palce, co deformuje stop´, palce i ca∏à nog´. Wywo∏uje napi´cie mi´Êni stopy, ∏ydki i ca∏ej nogi, przez nast´pujàce zak∏ócenia krà˝enia krwi, co doprowadza do
powstania ˝ylaków goleni, obrz´ków nóg i ca∏ego szeregu innych schorzeƒ. Co wi´cej, chodzenie i stanie w obuwiu na wysokich obcasach przesóuwa pion linii kr´gos∏upa z jego w∏aÊciwego po∏o˝enia na po∏o˝enie nowe nie
dostosowane do ustroju cz∏owieka i równowagi, czego organizm nie mo˝e tolerowaç. W nast´pstwie takiego
przesuni´cia linii pionu kr´gos∏upa powstaje nacisk tylko na same kraw´dzie oÊrodkowe kr´gów, co pociàga za
sobà szereg chorób. S∏yszy si´ powszechnie skargi kobiet na bóle w krzy˝u, w ca∏ym kr´gos∏upie, zw∏aszcza
w starszym wieku. Nie chcà one jednak wiedzieç o tym, ˝e bóle zosta∏y spowodowane przez noszenie modnych
bucików.
Czy te przestrogi sà zdolne dotrzeç do umys∏ów kobiet? Raczej nale˝y wàtpiç! Pewien m´drzec z Tybetu tak
si´ na ten temat wypowiedzia∏: “¸atwiej jest go∏ymi r´kami wyjàç zàb z paszczy ˝ywego krokodyla i wycisnàç
palcami z piasku oliw´, ni˝eli zwalczyç w danym czasie mod´ panujàcà wÊród kobiet”. Niech licho weêmie zdrowie, byle bym by∏a m∏oda i elegancka. — Oto zasada, której ho∏dujà kobiety na ca∏ym Êwiecie .

VI
ENERGIA ˚YCIA KRYJE SI¢ W POKARMIE
Pokarm jest warunkiem ˝ycia ludzkiego
iloÊç i jakoÊç pokarmu warunkuje jego przed∏u˝enie.

Od pewnego czasu ekonomiÊci coraz cz´Êciej alarmujà o zbli˝ajàcej si´ g∏odowej kl´sce ludzkoÊci na skutek
przeludnienia ziemi. Technolodzy natomiast pocieszajà nas zapewnieniem, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci cz∏owiek
b´dzie móg∏ si´ od˝ywiaç planktonami morskimi odpowiednio spreparowanymi. Mo˝na zatem spokojnie patrzeç
w przysz∏oÊç.
Po której stronie jest prawda? Wydaje si´, ˝e po ˝adnej. W obecnej chwili nie chcemy ani siebie ani naszego
potomstwa od˝ywiaç pigu∏kami z planktonu, lecz wolimy pokarmy tradycyjne: chleb, jarzyny, mi´so, owoce
z dodatkiem ryb. A poniewa˝ tych podstawowych Êrodków ˝ywnoÊciowych w obecnej dobie ju˝ nie wystarcza
dla zaspokojenia g∏odu ca∏ej ludzkoÊci, a i wartoÊci zdrowotne niektórych z nich sà problematyczne, przeto stajà
przed nami do rozwiàzania trzy aktualne zagadnienia, a mianowicie: uprawa roÊlin pokarmowych, konserwacja
produktów rolnych i ich racjonalna konsumpcja.

Uprawa zbó˝ i roÊlin pokarmowych
Wed∏ug matematycznych obliczeƒ ca∏a ludzkoÊç kuli ziemskiej, liczàca w sumie blisko cztery miliardy, wraz ze
wszystkimi zwierz´tami domowymi potrafi si´ zmieÊciç w przestrzeni 1 km szeÊc., podczas gdy drzewa i roÊlinnoÊç
ca∏ej ziemi potrzebuje do pomieszczenia a˝ 60 km szeÊc. A wi´c stosunek wynosi 1:60. Przy takim uk∏adzie produkty roÊlinne ziemi plus ryby i skorupiaki morskie powinny wystarczyç dla wy˝ywienia ludzkoÊci nie tylko aktualnie, ale
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i zapewniç Êrodki spo˝ycia na wiele setek lat w przysz∏oÊci.
Tymczasem rzeczywistoÊç przedstawia si´ inaczej. Miliony ludzi ju˝ dzisiaj nie od˝ywiajà si´ wystarczajàco z braku ˝ywnoÊci. Dalsza przysz∏oÊç ludzkoÊci pozostaje faktycznie pod znakiem zapytania. Obszary ziemi uprawnej
z ka˝dym rokiem si´ kurczà z powodu rozbudowy miast i przemys∏u, a pustynie i wszelkiego rodzaju nieu˝ytki nie sà
wykorzystywane.
Poniewa˝ konsumpcja w skali Êwiatowej przewy˝sza mo˝liwoÊci wydajnoÊci ziemi, kultura agralna zamiast nawadniaç bezkresne pustynie, zmusza aktualnà gleb´ u˝ytkowà do maksymalnej wydajnoÊci produktów ˝ywnoÊciowych za pomocà nawozów zw∏aszcza sztucznych. Wobec faktu, ˝e sprawa jakoÊci nawozu stanowi odr´bne
i to bardzo wa˝ne zagadnienie, musimy je szczegó∏owo omówiç.
Dwa sà g∏ówne rodzaje nawozów: nawóz sztuczny, czyli chemiczny i naturalny, sk∏adajàcy si´ z obornika ,
zbutwia∏ych roÊlin i szlamów bagiennych.
W obecnej chwili mamy ju˝ wiele dowodów na to, ˝e cz∏owiek wynalaz∏ sztuczne nawozy na swojà w∏asnà
zgub´. Czynià one bowiem wielkie spustoszenie w glebie, zmieniajà naturalnà jakoÊç w roÊlinach i niewàtpliwie
nie sà korzystne dla organizmów ludzkich. Postarajmy si´ to uzasadniç.
Gleba nie jest martwà bry∏à ziemi, lecz bogatà biosferà. Kryje ona w sobie ogromne królestwo mikroorganizmów, dobroczynnych bakterii i zarodników grzybni. W ka˝dym centymetrze szeÊciennym urodzajnej gleby ˝yje
oko∏o 7 miliardów mikroorganizmów, które wywierajà olbrzymi , bo a˝ 90% wp∏yw na rozwój roÊlinn uprawnych.
Od pracy ˝yjàcych w glebie bakterii, grzybów i wielu innych mikroorganizmów zale˝y stopieƒ rozk∏adu szczàtków
roÊlinnych oraz stopieƒ mineralizacji próchnicy i jej u˝yêniania. Butwiejàce w glebie szczàtki organiczne tak roÊlinne jak i zwierz´ce zawierajà organiczne zwiàzki azotowe bàdê w postaci bia∏ek, aminokwasów, bàdê innych, które nie sà bezpoÊrednio pobierane przez korzenie roÊlinne. Zwiàzki te podlegajà fermentacji przez dzia∏anie ró˝nych bakterii. W wyniku tego procesu uwalnia si´ z nich amoniak, a ten znowu dzi´ki utlenianiu przez bakterie
zwane nitryfikacyjnymi, wytwarza ∏atwo przyswajalne przez roÊliny azotany. Bakterie azotowe, jedne z wa˝niejszych w glebi ∏àcznie z bakteriami zwanymi korzeniami, ˝yjàcymi w symbiozie, z korzeniami roÊlin motylkowych,
przyswajajà glebie azot z powietrza. (St. To∏pa i J. Radomski. Botanika. Wroc∏aw 1964)
Ârodki chemiczne robià straszliwe spustoszenie w królestwie bakterii glebowych. Gleba w krótkim czasie staje
si´ ja∏owà, martwà ziemià. Plony w pierwszym roku na sztucznym nawozie b´dà bogate, w drugim ju˝ s∏absze,
a w trzecim i nast´pnych ju˝ nic nie wyroÊnie. Gleba raz nasycona sztucznym nawozem, musi ju˝ nadal byç nim
stale zasilana, przez co naturalna gleba przemienia si´ w chemicznà przetwórni´, przestaje byç naturalnà karmicielkà cz∏owieka i jego ˝ywego inwentarza.
Jest niemo˝liwoÊcià, aby gleba mog∏a przez par´ miesi´cy czy nawet krócej przetworzyç wszelkie azotaniaki,
superfosfaty i inne chemikalia na zwiàzki u˝ytkowe dla roÊlin bez udzia∏u wspó∏pracy ˝ywych mikroorganizmów ju˝
nie istniejàcych. RoÊliny w tej sytuacji czerpià z gleby wszelkie chemikalia ˝ywcem prawie i w pokarmie przekazujà organizmowi cz∏owieka jako ponikàd obce cia∏a. A tego nasz organizm nie toleruje. Przeciwnie, walczy z nimi
nie zawsze skutecznie.
Zbyt brutalnie na∏adowujemy uprawnà ziemi´ chemicznymi Êrodkami. Masowo rzucamy na jej powierzchni´
przeró˝ne Êrodki owadobójcze, przez to zabijamy ˝ycie w wodach i ptactwo w powietrzu. Wszystko to powoduje
zachwianie równowagi w biosferze. A˝ na dalekiej Antarktydzie znaleziono w ˝o∏àdku pingwina owadobójczy
proszek, pochodzàcy, jak wynika∏o z analizy, z pól i ugorów europejskich. Coraz liczniej odzywajà si´ g∏osy uczonych, ˝e sztuczne nawozy powodujà raka u ludzi. Czy takie g∏osy mo˝na bezkarnie ignorowaç?
Drugà kategorià nawozów jest od dawna stosowany obornik. Sà cztery rodzaje obornika: koƒski, krowi, Êwiƒski
i ptasi. Ka˝dy z nich ma nieco inne, odmienne w∏aÊciwoÊci i wartoÊci. Najgorszy jest nawóz Êwiƒski. Jest zimny,
kwaÊny, ma∏oprocentowy, êle przez roÊliny przyswajalny. Powszechnie w gospodarstwach rolnych u˝ywa si´
obornika mieszanego, czterorodzajowego.
A˝eby jednak nawóz obornikowy móg∏ spe∏niç swà nale˝ytà rol´ i by∏ pe∏nowartoÊciowy, musi bezwzgl´dnie
byç dojrza∏y, to znaczy ca∏kowicie sfermentowany i zmacerowany. Inaczej b´dzie szkodliwy. Zbo˝a i warzywa rosnàce na Êwie˝ym oborniku nie majà ˝adnego smaku, a nawet ich wartoÊci sà podejrzane. Pod tym wzgl´dem
przeprowadzi∏em pouczajàce doÊwiadczenie.
Ten sam gatunek ziemniaków posadzi∏em na tym samym gruncie i w tym samym czasie, cz´Êç na zgonie nawo˝onym obornikiem, a reszt´ posadzi∏em bez nawozu. Jaki by∏ z tego rezultat? Ziemniaki z gruntu ja∏owego by∏y drobne, ale bardzo smaczne. Z zagonu z jesiennym nawozem by∏y oczywiÊcie wi´ksze, ale smak mia∏y daleko
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gorszy, a te które wyros∏y na nawozie wiosennym nie mia∏y ˝adnego smaku. Przy przechowywaniu by∏y mniej odporne na gnilnoÊç. Czy zatem ró˝nice smakowe doÊwiadczonych ziemniaków nie wskazujà równie˝ na ró˝nice
zdrowotne? Wiemy, ˝e ˝adne roÊlino˝erne zwierz´ domowe nie tknie trawy wyros∏ej na Êwie˝ym ∏ajnie, chocia˝by
by∏o najbardziej g∏odne. Niewàtpliwie zwierz´ciu nie o sam smak tylko chodzi, lecz instynktownie wyczuwa szkodliwoÊç takiej trawy.
Wiemy z doÊwiadczenia, ˝e ogórki, cebula, marchew nie udajà si´ na wiosennym nawozie. Âwie˝y nawóz nie
jest nawozem, lecz gnojem, nie mo˝e byç od razu przyswojony przez roÊliny. Obni˝a równie˝ zdrowotnoÊç takich
roÊlin. Ziemia potrzebuje przynajmniej rok czasu na przetworzenie nawozu na odpowiedni pokarm dla zbó˝, warzyw i zió∏ leczniczych.
Najbardziej wartoÊciowym i bezkonkurencyjnym nawozem jest nawóz ptasi. Jest ona bardzo zasobny w wapno, fosfor i azot i wiele innych pierwiastków potrzebnych dla ˝ycia roÊlin. Jest on zarazem najzdrowszy, nie ma
w nim bowiem ˝adnych paso˝ytów. Jednà ma tylko wad´, ˝e jest go bardzo ma∏o. Sàdz´, ˝e na ten temat warto przypomnieç autentycznà sensacj´ ubieg∏ego wieku. W drugiej po∏owie XIX wieku sensacjà, która spowodowa∏a na Zachodzie ekonomiczny przewrót w rolnictwie, sta∏o si´ tzw. guano. By∏ to nawóz ptasi znaleziony na
podzwrotnikowych wyspach peruwiaƒskich w 1853 r. Na bezludnych, skalistych wysepkach Lobo de Aurea, ptaki
morskie obficie od˝ywiajàce si´ rybami z najbli˝szej zatoki, przez tysiàce lat sk∏ada∏y swe odchody. Na ska∏ach
w ciàgu wieków powsta∏a z tych odchodów warstwa gruboÊci 12 m, a na wyspie Chanacha a˝ 55 m. Stanowi∏o
to setki tysi´cy metrów szeÊciennych najwy˝szego gatunku nawozu. Wed∏ug dok∏adnych obliczeƒ da∏o to w sumie 8,600,000 ton. Oryginalny ten nawóz, jak si´ okaza∏o, podniós∏ plon pi´ciokrotnie i wi´cej w stosunku do
uprzedniej wydajnoÊci, hektar wydawa∏ 50-60 kwintali zbo˝a.
Zaczà∏ si´ wówczas mi´dzynarodowy wyÊcig importu guano do krajów europejskich. Na przyk∏ad w listopadzie 1872 r. ∏adowano go a˝ na 50 statków równoczeÊnie. Guano jest 30 razy bogatsze w zasoby u˝yêniajàce od
zwyk∏ego obornika i równie˝ nie zawiera ˝adnych niebezpiecznych tak dla zbo˝a i warzyw jak i dla cz∏owieka zarazków.
Omawiajàc wysi∏ki cz∏owieka podejmowane w celach zmuszenia gleby do maksymalnej wydajnoÊci plonów,
pomineliÊmy milczeniem nieprzebrane zasoby samej przyrody, konkretnie – flory. Cz∏owiek tworzy tylko mechanizmy, ale przyroda stwarza organizmy. Flora potrafi wy˝ywiç nie tylko siebie, ale ca∏à faun´ i ca∏à ludzkoÊç istniejàcà na ziemi. Jest ona niewyczerpana w swych zasobach, niezrównana w swej hojnoÊci. Cz∏owiek wi´c powinien zasobami ˝ywej przyrody umiej´tnie kierowaç dla dobra swojego w∏asnego, nie naruszajàc w niej biologicznej równowagi.
Gleby, na której rosnà odwieczne, bezkresne puszcze, nikt nie ubogaca ˝adnymi nawozami. Drzewa w naszym klimacie zrzucajà z siebie corocznie w jesieni ca∏e ogromne tony liÊci i suchych ga∏àzek, które w Êció∏ce leÊnej pod wp∏ywem wilgoci, bakterii i grzybów butwiejà, utleniajà si´ i rozk∏adajà, przemieniajàc si´ w nawóz dla
tych˝e drzew i roÊlin. Przyroda daje ziemi wiele, ale i odbiera, nie naruszajàc odwiecznej, cudownej, biologicznej
równowagi.
Cz∏owiek mo˝e i powinien korzystaç z darów przyrody, zw∏aszcza z jej nadmiaru bez szkody dla niej, a z wielkà
dla siebie korzyÊcià. Mo˝na po prostu z miejsc nizinnych, gdzie si´ zbiera najwi´cej Êció∏ki, przewieêç jà poddawszy jeszcze dalszemu przegniciu, na swojà gleb´. Jakie ogromne zapasy naturalnych nawozów le˝à bezu˝ytecznie w b∏otach bagiennych, w torfowiskach i na dnie zamulonych stawów i jezior. B∏ota, szlamy, torfy, zawierajà
sole mineralne, flor´ bakteryjnà. Mogà nawet ja∏owà gleb´ u˝yêniç na wiele lat. Jest to najodpowiedniejszy nawóz, bo najbardziej naturalny.
Dla podniesienia iloÊci i jakoÊci produktów rolnych ma jeszcze ogromne znaczenie dobór ziarna wyprodukowanego drogà selekcji i skrzy˝owaƒ najlepszych odmian ze sobà i dostosowanego do odpowiednich gruntów.
Wymownym przyk∏adem tego sà Indie, gdzie przez dobór ziarna pszenicy po∏o˝ono kres tradycyjnej kl´sce g∏odowej.

Konserwacja produktów ˝ywnoÊciowych
Mieszkaƒców d˝ungli bez ich wysi∏ku sama przyroda wy˝ywi swoimi ju˝ gotowymi produktami. Wystarczy cz∏owiekowi tylko si´gnàç r´kà po dojrza∏y owoc, mià˝sz, sok, korzeƒ. Pokarmy te sà zawsze Êwie˝e, wyros∏e w s∏oƒcu,
pe∏nowartoÊciowe, spo˝ywane przy ca∏oÊci tkanek. Nie majà one “nic z trupa”, jak mówià Tybetaƒczycy, przeciwnie – kryjà w sobie substancje biostyminowe i energie twórcze.
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Nie wszystkich jednak mieszkaƒców ziemia matka przyrody ˝ywi bezpoÊrednio bez ich wysi∏ków. Wszystkie narody cywilizowane, bez wzgl´du na stopieƒ cywilizacji muszà w trudzie uprawiaç i hodowaç produkty ˝ywnoÊciowe dla siebie. Mieszkaƒcy krajów goràcych ˝yjà w sytuacji o tyle lepszej, ˝e zbiór zbo˝a mogà mieç dwa razy
w ciàgu roku, a innych produktów nawet cz´Êciej. W ich sytuacji magazynowanie ˝ywnoÊci na d∏u˝szy czas jest
niepotrzebne. Inaczej jest w krajach o klimacie zimnym, w którym wszystkie zasiewy i zbiory sà dokonywane tylko
jeden raz w roku. Powstaje wi´c koniecznoÊç przechowywania zbó˝ i warzyw przez ca∏y rok. Wy∏ania si´ wi´c
kwestia racjonalnego ich konserwowania, aby nie straci∏y swych wartoÊci smakowych i od˝ywczych. Jest to
w obecnej dobie problem o niezwyk∏ej donios∏oÊci.
Zanim przejdziemy do sedna poruszonego zagadnienia, musimy wyjaÊniç pewne wa˝ne dane dotyczàce niektórych zbó˝ podstawowych uprawianych dziÊ w ca∏ym Êwiecie.Chodzi mianowicie o pszenic´ i j´czmieƒ. Te
dwa rodzaje zbó˝ pochodzà z krajów ciep∏ych z po∏udniowo-zachodniej Azji i pó∏nocno-wschodniej Afryki. Sà to
najstarsze zbo˝a, jakie cz∏owiek zaczà∏ uprawiaç i konsumowaç. Ju˝ w epoce kamiennej cz∏owiek wypieka∏ dla
siebie placki z pszenicy i j´czmienia. Mimo up∏ywu tysi´cy lat od rozpocz´cia uprawy tych zbó˝ we wszystkich
strefach klimatycznych, pozosta∏y one do dzisiaj bardzo wra˝liwe na s∏oty i zimno, zw∏aszcza w okresie swojego
dojrzewania i lubià nadal klimat ciep∏y. W ciep∏ych s∏onecznych krajach po∏udnia wszystkie owoce, jarzyny i zbo˝a sà bez porównania daleko smaczniejsze ni˝ te same wyhodowane u nas. W Hiszpanii, po∏udniowych W∏oszech, nawet we Francji po∏udniowej, bu∏ki pszenne sà naprawd´ smako∏ykiem. O wartoÊciach smakowych i od˝ywczych produktów decyduje iloÊç s∏oƒca, a ÊciÊle energii s∏onecznej, odbieranej przez Êwiat roÊlinny, co wià˝e
si´ po∏o˝eniem kraju. Dla lepszej ilustracji warto przytoczyç dane statystyczne. Na wyspie Hwar, po∏o˝onej u wybrze˝a po∏udniowej Jugos∏awi, iloÊç godzin s∏onecznych rocznie wynosi 2715, a w Palermo i na Sycylii – 2272,
w Grecji ponad 2000, a wi´c przeci´tnie w tych krajach w skali rocznej jest oko∏o 2000 godzin s∏onecznych. U nas
i dalej na pó∏noc godzin s∏onecznych b´dzie zaledwie oko∏o 1000, a w Skandynawii zaledwie kilkaset. W takim
uk∏adzie warunków klimatycznych, pszenica, j´czmieƒ, a nawet ˝yto uprawiane dopiero od 2000 lat potrzebujà
stojàc na pniu d∏u˝szego czasu, aby dojÊç do pe∏nej wymaganej dojrza∏oÊci. Dlatego pe∏nia dojrza∏oÊci zbó˝
w zimnym klimacie nast´puje dopiero w k∏osach Êci´tych i z∏o˝onych w sterty. Tam ziarno si´ maceruje, nabiera
wartoÊci smakowych i od˝ywczych.
Tymczasem wbrew prawom, które tutaj omawiamy, w USA, w Kanadzie i zw∏aszcza w krajach pó∏nocnej Europy, powsta∏ od kilkudziesi´ciu lat jakiÊ ob∏´dny, bezsensowny, szkodliwy dla zdrowia ludzkiego poÊpiech Êcinania, m∏ócenia i magazynowania zbó˝. Jeszcze nie ca∏kiem dojrza∏e ziarno wydziera si´ z k∏osa na si∏´ kombajnem, ∏aduje si´ masowo Êwie˝e i wilgotne do olbrzymich magazynów i jest si´ zadowolonym, post´powym gospodarzem.
Kultura agralna szczyci si´ post´pem technicznym, ˝e maszyna tnie i równoczeÊnie m∏óci zbo˝e na polu. Wy˝szoÊç kultury rolnej oceniajà paƒstwa na podstawie iloÊci posiadanych kombajnów. Có˝ z tego, ˝e maszyna przyspiesza prac´ rolniczà, ale jakim kosztem. Niedojrza∏e jeszcze ca∏kowicie ziarno, wydarte doÊç brutalnie z k∏osa
i zmagazynowane ulega jeÊli nie st´chliênie, to zaparzeniu, co nie wp∏ywa ani dodatnio na smak ani na zdrowotnoÊç pieczywa. A w Ameryce zauwa˝ono, ˝e nawet trzoda chlewna karmiona zbo˝em nieco st´ch∏ym marnieje
i cz´sto masowo ginie na farmach.
Omawiane zjawisko dotyczy wszystkich rodzajów zbó˝ w jednakowym stopniu. Wiemy na przyk∏ad, ˝e orzech
laskowy czy w∏oski, chocia˝ wydaje si´ byç dojrza∏y i wypadnie ze swej torebki, to jednak nie ma dobrego smaku.
Dopiero przetrzymany kilka miesi´cy w suchym miejscu nabiera pe∏nej wartoÊci smakowej.

Racjonalne od˝ywianie si´
Sens racjonalnego od˝ywiania si´ obejmuje dwa g∏ówne poj´cia: jakoÊç i iloÊç pokarmów. Pragn´ zaznaczyç, ˝e w zakresie tych kwestii nie chcia∏bym powtarzaç rzeczy ogólnie znanych z prasy, podr´czników i wskazaƒ lekarskich. Pragn´ poruszyç te problemy, na temat których nie ma dotychczas ˝adnej wzmianki w ˝adnej
ksià˝ce, w ˝adnej publikacji. Nie przestrasza mnie to, ˝e moje wskazania nazwie ktoÊ szarlanterià. Przypuszczam,
˝e gdyby ktoÊ si´ odwa˝y∏ mówiç przed pó∏ wiekiem o witaminach, zanim je odkry∏ w roÊlinach nasz rodak, Kazimierz Funk, nazywanoby go tak˝e szarlatanem i oszustem. Taki ju˝ jest ten ludzki Êwiat.
Ze wzgl´du na rodzaj spo˝ywanych pokarmów dzielimy zwierz´ta na mi´so˝erne i roÊlino˝erne. Z ssaków jedynie cz∏owiek, pies i Êwinia sà wszystko˝erne, a dwa pierwsze wszystko pijàce.
Uz´bienie cz∏owieka wskazuje, ˝e cz∏owiek jest raczej roÊlino˝erny. Nale˝y przypuszczaç, ˝e do spo˝ywania po-
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karmów mi´snych pierwotnego cz∏owieka zmusi∏a s∏aba znajomoÊç roÊlin i ostroÊç klimatu, w pewnych zaÊ rejonach niedostatek pokarmów roÊlinnych. Skoro dzisiejszy cz∏owiek sta∏ si´ bardziej mi´so- ni˝ roÊlino˝erny, powstaje
zasadnicze pytanie, który pokarm jest bardziej odpowiedni dla niego roÊlinny czy zwierz´cy. Odpowiedê na to
znajdziemy w obserwowaniu zwierzàt, zw∏aszcza dzikich. Wszystkie zwierz´ta mi´so˝erne, nawet te, co si´ ˝ywià
Êwie˝ym, ciep∏ym mi´sem i ciep∏à jeszcze krwià jak: tygrysy, lwy, lamparty, wilki, lisy, z ptaków – or∏y, s´py, jastrz´bie sà zawsze chude, ˝yjà krócej od zwierzàt roÊlino˝ernych. Cz´sto te˝ podlegajà zwyrodnieniom chorobowym.
Wszelkie bowiem t∏uszcze zwierz´ce, ∏àcznie z t∏ustym mi´sem, potrzebujà bardzo wiele energii trawiennej,
przez co szybciej organizm ludzki zu˝ywajà. Powodujà powstanie takich chorób jak skleroza czyli stwardnienie t´tnic, zak∏ócenie krà˝enia krwi, zwyrodnienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego, przyspieszajà staroÊç i skracajà ˝ycie.
Stàd chyba wyp∏ywa czysty wniosek, ˝e ludzie – poza ci´˝ko pracujàcymi fizycznie, powinni w minimalnej iloÊci spo˝ywaç mi´so i ci´˝kie t∏uszcze zwierz´ce. Po skoƒczeniu pi´çdziesi´ciu lat ˝ycia, ka˝dy cz∏owiek powinien
ograniczyç spo˝ywanie mi´sa, a po 60 latach ˝ycia wziàç ca∏kowity rozbrat z mi´sem za wyjàtkiem i to rzadko
ciel´ciny, królika, m∏odego kurczaka. Mi´so i t∏uszcze zwierz´ce nale˝y zastàpiç mi´sem Êwie˝ych ryb, nie w´dzonych, lecz gotowanych i duszonych w piekarnikach kuchennych. Z t∏uszczów najzdrowsza jest dla starszych ludzi
oliwa z oliwek, olej s∏onecznikowy lub z konopii albo z siemienia lnianego. Godnym po˝ywieniem dla ka˝dego
bez wzgl´du na wiek pozostaje zawsze mleko, kefir, zsiad∏e mleko. To ostatnie wspaniale reguluje flor´ bakteryjnà, odtruwa z jadów organizm, przed∏u˝a ˝ycie, neutralizuje w starszym ustroju nieprzyjemny zapach.
Wi´kszoÊç pokarmów jakimi si´ cz∏owiek od˝ywia jest pochodzenia roÊlinnego. W ich segregacji trzeba bezwzgl´dnie mieç dobre rozeznanie. RoÊliny dzielimy g∏ównie na jednoliÊcienne i dwuliÊcienne. Do pierwszych nale˝à wszystkie zbo˝a jak: ˝yto, pszenica, j´czmieƒ, owies i trawy. Do dwuliÊciennych nale˝y wi´kszoÊç roÊlin uprawnych. Do najbli˝szych nam nale˝y: groch, fasola, dynia, ogórki, owoce itd.
Istnieje mi´dzy jednoliÊciennymi i dwuliÊciennymi zasadnicza, ogromna ró˝nica, co do przyswajalnoÊci ich
w spo˝yciu przez nasz organizm. Ka˝dy bowiem pokarm roÊlinny, chocia˝ by nam najbardziej smakowa∏, spo˝ywany jednolicie przez d∏u˝szy czas, zacznie przynosiç nam szkod´, zacznie degenerowaç poszczególne organa
i ca∏y ustrój. Dlatego organizm sam si´ broni, bo ulubiony pokarm zaczyna nam nie smakowaç lub wr´cz wywo∏ywaç wstr´t.
Produkty natomiast pochodzenia z jednoliÊciennych roÊlin nie uprzykrzajà si´ nigdy, bo organizm wcià˝ je przyjmuje, gdy˝ one nie powodujà szkody w naszym ustroju. Dlatego podstawowym pokarmem bia∏ego cz∏owieka
na ca∏ym Êwiecie jest chleb. Zaczyna on byç pokarmem i kolorowych ludów. Najbardziej spo˝ywany, najzdrowszy jest chleb ˝ytni, w miar´ mo˝noÊci z razowej grubej màki, nigdy pytlowy. A jeÊli zmuszeni jesteÊmy spo˝ywaç
chleb pytlowy, to spo˝ywajmy przynajmniej ˝ytni. O chlebie pytlowym znany uczony, A. Carrel, wypowiada si´
nast´pujàco: “Otr´bami, jako cz´Êciami najwartoÊciowszymi karmimy trzod´ chlewnà, a sami spo˝ywamy bezwartoÊciowy mià˝sz ziarna”. A jeÊli ktoÊ musi si´ od˝ywiaç chlebem pszennym, bezwzgl´dnie taki chleb musi byç
z grubej màki, inaczej obcià˝amy bezwartoÊciowym balastem nasz przewód pokarmowy. Co potwierdza s∏usznoÊç takiego stanowiska?
Wiadomo, ˝e wszelkie substancje od˝ywcze znajdujà si´ w skórze ziarna, w jego kie∏ku i w warstwie mià˝szu,
przylegajàcego bezpoÊrednio do skórki ziarnka. Mià˝sz prawie, ˝e nic z tych substancji nie posiada, jeÊli tak, to
niewiele. Do tego dochodzi jeszcze inna racja. Oto niektórzy uczeni zupe∏nie s∏usznie twierdzà, ˝e organizm ludzki
dla trawienia i równowagi flory bakteryjnej oraz usprawnienia funkcjonalnoÊci enzymów w procesach ˝ycia ustroju, potrzebuje pewnej dozy alkoholu, by si´ go odczuwa∏o, lecz minimalnà, nieodczuwalnà. W∏aÊnie chleb ˝ytni,
zw∏aszcza razowy, t´ dawk´ alkoholu dostarcza organizmowi. Natomiast chleb pszenny, pytlowy, tego u∏amka
jednego procentu alkoholu nie posiada. Ponadto chleb ˝ytni w przewodzie pokarmowym ulega swoistej fermentacji, która pobudza jelita do sprawniejszego trawienia. Chleb pszenny zaÊ zamula ca∏y przewód pokarmowy.
Mieszkaƒcy krajów po∏udniowej Europy, spo˝ywajà wy∏àcznie chleb pszenny, wszelkie jego mankamenty wyrównujà piciem codziennie wina. Z jarzyn godnym polecenia spo˝ywania w ró˝nej formie zw∏aszcza zupy i kaszy
jest kukurydza. Ona chroni organizm nawet przed nowotworami.
Wed∏ug najnowszych opinii uczonych, spo˝ywanie dziennie p6∏ ziarenek migda∏ów, zabezpiecza w du˝ym
stopniu przed owrzodzeniem ˝o∏àdka i dwunastnicy oraz przed zapadalnoÊcià na przypad∏oÊci nowotworowe,
zw∏aszcza przewodu pokarmowego.
Ludziom w m∏odym wieku radzi si´ spo˝ywaç du˝o fasoli i grochu. One bowiem zasilajà w fosfor koÊci i kor´
mózgowà.

19

O koniecznoÊci spo˝ywania surówek z marchwià na czele, zbyteczne jest powtarzaç, gdy˝ ka˝dy wie o ich
wielkich wartoÊciach zdrowotnych. Pragn´ jedynie zasygnalizowaç o wartoÊciach niektórych Êrodków ˝ywnoÊciowych nieznanych lub nie docenianych. Na czo∏owym miejscu wÊród nich stawiam grzyby.
Dziwne to, ˝e podr´czniki tak kucharskie jak i medyczne nie wyznaczajà wartoÊci od˝ywczych, metabolicznych i leczniczych grzybów. Trzeba zawsze pami´taç, ˝e wszystkie roÊliny, jarzyny, owoce, zio∏a majà poza bia∏kiem, w´glowodanami, t∏uszczami, zwiàzkami mineralnymi, witaminami i biostyminà, jeszcze ca∏y szereg substancji nieznanych, które oddzia∏ywujà na nasz ustrój ochronnie i regeneratywnie. Grzyby majà w sobie grom si∏ dobroczynnych. Sà one równie˝ naturalnymi antybiotykami, bez dzia∏aƒ ubocznych oraz “naprawiaczami”, ˝e tak
powiem, systemu nerwowego, zw∏aszcza nerwów wzrokowych.
Przez 25 lat zaleca∏em bardzo delikatnà kuracj´ grzybami tym chorym, których organizmy by∏y do ostatecznoÊci wycieƒczone ró˝nymi schorzeniami, osiàgajàc prawie zawsze dobre wyniki. O dobroczynnej mocy grzybów
jadalnych mo˝emy sobie wyrobiç sàd chocia˝by z nast´pujàcego przyk∏adu – analogii. Na pewnym odcinku terenu leÊnego rosnà grzyby szatan i muchomór. Oba sà silnie trujàce. W ich pobli˝u, dla równowagi biocenozy, roÊnie grzyb szlachetny, borowik. JeÊli szatan i muchomór majà w sobie Êmiertelnà trucizn´, to w przeciwieƒstwie do
nich grzyb borowik musi posiadaç wielkie si∏y dobroczynne, pozornie nieodczuwalne, ale tak mocne, jak trucizna
tamtych. W ca∏ej bowiem przyrodzie panuje równowaga wartoÊci biologicznych.
Poleca si´ zatem spo˝ywanie grzybów o ka˝dej porze roku, cz´Êciej ni˝ to czynimy i to pod ka˝dà postacià.
Nawet dla chorych na przewód pokarmowy, mo˝na gotowaç grzyby zarówno suszone jak i surowe, albo przynajmniej zupy grzybowe. W hierarhi wartoÊci gatunkowych postawiliÊmy grzyby w nast´pujàcej kolejnoÊci: borowik,
rydz, maÊlak, pieczarka, smardz, kania, opieƒka, surojadka itd.
Ze wszystkich europejskich owoców jakie znamy, granat nale˝y postawiç na naczelnym miejscu pod wzgl´dem od˝ywczym i regeneratywnym nawet na kor´ mózgowà. Masowo go u˝ywali Maurowie w Afryce i Hiszpanii
w pierwszych wiekach naszej ery. Od tego owocu powsta∏a nazwa miasta w Hiszpanii – Grenada. Na drugim
miejscu mo˝na uwa˝aç grejpfruty. Potem idà migda∏y. Migda∏y powinny byç spo˝ywane codziennie po 6 sztuk –
czyli 2 razy dziennie po 3 sztuki.
JeÊli chodzi o owoce to chcia∏bym podkreÊliç wartoÊci od˝ywcze, a zw∏aszcza lecznicze czarnych borówek
i czarnej po˝eczki. Czarne jagody czyli borówki (nie mieszaç ich z brusznicami, które powszechnie kobiety nazywajà borówkami) usprawniajà w naszym organiêmie przemian´ materii, regulujà system trawienia, odtruwajà
i oczyszczajà krew, regulujà ˝o∏àdek. W pewnym stopniu odm∏adzajà. Czarne borówki spo˝ywane na surowo
dzi´ki dwustronnemu dzia∏aniu zadziwiajàco regulujà . Przy chronicznej lub czasowej obstrukcji surowe borówki
zwalniajà masy ka∏owe, a przy biegunkach zatrzymujà je. Gotowane natomiast jagody dzia∏ajà tylko zatrzymujàco, a wi´c jednostronnie. Usuwajà one z jelit wszelkie gnilne z∏ogi, kasujà nieprzyjemny zapach skóry i jamy ustnej.
Dlatego w sezonie letnim ka˝dy powinieƒ codziennie spo˝yç przynajmniej dwie szklanki surowych czarnych jagód, bez ˝adnych dodatków, najwy˝ej mo˝na dodaç troch´ s∏odzonej Êmietany. W zimie nie zapominaç o kompotach i sokach borówkowych. Z du˝ym przybli˝eniem mo˝na to samo powiedzieç o czarnych porzeczkach.
Skoro jest mowa o znaczeniu spo˝ywania wszelkich rodzajów owoców, to przede wszystkim trzeba je zapewniç dzieciom. Dla starszych wskazne jest spo˝ywaç codziennie przed spaniem jedno jab∏ko. Praktyka tego rodzaju zabezpiecza organizm ludzki od mia˝d˝ycy naczyƒ krwionoÊnych i cz´Êciowo od zawa∏ów, nadto reguluje
przemian´ materii.
Chcia∏bym w tym miejscu przypomnieç i poleciç rodzicom, aby nie ˝a∏owali swym dzieciom jednego smako∏yku, którym sà pestki dyni. Mià˝sz pestki dyni zabija wszelkie paso˝yty jelitowe ∏àcznie z tasiemcami, na przysz∏oÊç zabepiecza jelita przed wszelkà robacznicà.
Z szeÊçdziesi´ciu gramów pestek dyni mià˝sz rozetrzeç lub st∏uc w moêdzie˝u na papk´, dodaç ∏y˝k´ miodu
i 5 gramów kwiatu wrotycz (Flos Tanaceti) wszystko wymieszaç i spo˝yç na czczo. Po trzech godzinach wypiç ∏y˝k´ oleju rycynowego, trzy godziny potem spo˝yç sa∏atk´ z niemoczonego Êledzia z chrzanem i surowà kapustà.
Dla dzieci iloÊç wszystkich sk∏adników zmniejszyç o po∏ow´. Jest to sposób niezawodny.
Trzeba te˝ wspomnieç o przyprawach do naszych potraw. Z wszelkich przypraw bezwzgl´dnie na pierwszym
miejscu trzeba postawic chrzan i pietruszk´, obie w stanie surowym. Chrzan jest silny antybiotykiem, po˝ywka bogatà w sole mineralne i witaminy. Pietruszka znowu jest zasobna w witamin´ C i nieznane bli˝ej substancje, chroniàce cz∏owieka przed wirusami, zw∏aszcza grypy, oraz w substancje wybitnie przed∏u˝ajàce ˝ycie ludzkie. Plemiona zakaukaskie jedzà sporo zielonych liÊci wraz z ogonkami pietruszki, co im mi´dzy innymi czynnikami zapewnia przecietny wiek ˝ycia oko∏o stu lat.
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Warto jeszcze podaç praktyczne wskazówki odnoÊnie spo˝ywania miodu, bo w tej sprawie panuje ba∏agan.
Spo˝ywanie samego miodu w wi´kszej iloÊci jest raczej niewskazane. Najlepiej jest ∏y˝eczk´ miodu rozpuÊciç
w szklance letniej lub ca∏kiem zimnej wody, lecz przegotowanej i wypiç na czczo przed Êniadaniem. Robiç to
dwa razy w tygodniu. Dobrze jest ∏y˝eczkà miodu posmarowaç kromk´ chleba z mas∏em, a miód na∏o˝yç na
cieƒkà warstwà Êwie˝ego twarogu lub bia∏ego sera. Takie menu na Êniadanie mo˝na stosowaç tak˝e dwa razy
w tygodniu.
O wszelkiego rodzaju napojach od wody mineralnej do napojów wyskokowych nie sposób pisaç. Wspomn´
tylko o piwie i winie. O piwie mo˝na tyle powiedzieç – chcesz zniszczyç sobie nerki, wàtrob´, ˝o∏àdek, pij piwo
“po polsku” na ulicy, duszkiem z butelki prosto na pusty ˝o∏àdek. Pomijajàc nawet ten wzglàd, ˝e to jest zwyczaj
nieaktualny, takie picie piwa jest wr´cz samobójstwem. O wiele wi´cej od nas pijà piwa Niemcy i Holendrzy, ale
robià to bez szkody dla zdrowia, gdy˝ pijà po obiedzie, przy kolacji, powoli, spokojnie, z pauzami, nie “na dziko“.
Podobnym nagminnym i niebezpiecznym dla zdrowia zwyczajem jest u nas picie kawy. Zwyczaj ten zapanowa∏ u nas w ostatnich czasach. Jest on niewàtpliwie rezultatem snobizmu, szczególnie wÊród kobiet. Picie kawy
nale˝y do dobrego tonu. Wszelkie towarzyskie spotkania odbywajà si´ przy kawie. W ten sposób niejedna amatorka kawy ani si´ nie spostrze˝e, kiedy wpadnie w na∏óg. Wprawdzie nie jest on szkodliwy spo∏ecznie, ale dzia∏a
ujemnie na zdrowie fizyczne i psychiczne pijàcego.
Nadmierne picie kawy rozkojarza system nerwowy, os∏abia serce, powoduje apati´, niech´ç do pracy. Kawa
jest narkotykiem, dlatego trzeba jej u˝ywaç ostro˝nie i umiej´tnie. Nie chodzi o to, by wogóle nie piç kawy, ale
o to, by jà piç rozwa˝nie. Nigdzie w ca∏ym Êwiecie nie pij´ si´ kawy tak nierozmyÊlnie jak u nas. Wszystkie narody
europejskie pijà kaw´ po ma∏ej fili˝ance i zawsze ze Êmietanà lub skondensowanym mlekiem. Mleko bowiem
neutralizuje w du˝ym stopniu kofein´. A je˝eli pijà czarnà kaw´ i bez mleka, to w tak ma∏ej iloÊci, ˝e a˝ dziwne si´
to nam, Polakom wydaje. IloÊç czy proporcja takiej kawy dos∏ownie wynosi jeden ∏yk i to zawsze z cukrem. Picie
czarnej kawy ca∏ymi szklankami, to naprawd´ jest bezmyÊlnoÊç i skracanie w∏asnego ˝ycia.
Dla normalnego funkcjonowania naszego organizmu wa˝nà jest rzeczà nie tylko jakoÊç, ale tak˝e iloÊç spo˝ywanych pokarmów. Cz∏owiek rasy bia∏ej prze∏adowuje swój ˝o∏àdek stanowczo ponad mo˝liwoÊci trawienne.
W przesadzie tej celujà Niemcy i Polacy, z tà tylko ró˝nicà, ˝e Niemcy jedzà i pijà systematyznie, planowo, regularnie, a Polacy doraênie i a˝ do przesady. Zastanówmy si´, jakie sà konsekwencje nadmiernego prze∏adowania
ustroju.
W Belgii przed ostatnià wojnà przeprowadzono pouczajàce doÊwiadczenia na pajàkach. Dla kilku pajàków,
siedzàcych w swych sieciach, nap´dzano muchy w takiej iloÊci, ˝e zaledwie potrafi∏y je zjeÊç. Innà parti´ pajaków odizolowano delikatnà siateczkà utrudniajàc wpadanie much do sieci paj´czej. Tylko bardzo rzadko wpuszczano g∏odomorom po jednej muszce. I co si´ okaza∏o. Pajàki nadmiernie karmione ˝y∏y daleko krócej od pajàków g∏odzonych. Podobny eksperyment przeprowadzono tak˝e w USA na Êwinkach morskich, skutek by∏ podobny. Zjawisko to jest po prostu oparte na prawach mechaniki. Maszyna im d∏u˝ej wykonuje prac´ produktywnà,
tym szybciej si´ zu˝ywa. Musi si´ jà na jakiÊ czas zatrzymaç, naoliwiç, oczyÊciç. Sam proces trawienia zmusza ca∏y
ustrój cz∏owieka do ci´˝kej pracy, wydobywa z niego wiele energii. A˝eby mi´so, jakim jest nasz ˝o∏àdek, strawi∏o
drugie mi´so, a samo nie zosta∏o strawione, musi zmobilizowaç niema∏e si∏y do tego. A gdy si´ zmusza przewód
pokarmowy do pracy ponad jego mo˝liwoÊci, rzecz jasna, ˝e ca∏y organizm szybko si´ zu˝ywa i koƒczy swój byt
przedwczeÊnie.
Prze∏adowany nadmiarem pokarmu ˝o∏àdek nie zdo∏a tego pokarmu strawiç i przemieniç go w substancje ˝yciodajne, musi nadmiar z siebie wyrzuciç dodatkowym kosztem swych si∏ w po∏àczeniu z samozatruciem. Sybaryta ma nie tylko os∏abione przecià˝eniem swe cia∏o, co si´ przejawia w s∏oniowatych ruchach, s∏abej reakcji, ma∏ej odpornoÊci, ale i myÊli bez polotu, bez zapa∏u do wznioÊlejszych idei. Sybaryta i pijak nigdy nie b´dzie geniuszem. Przerost materii dokonuje si´ kosztem walorów ducha. Sà wprawdzie wyjàtki od tej zasady, ale nie liczne
i zawsze b´dà tylko wyjàtkami.
Prowadzenie wstrzemi´êliwoÊci trybu ˝ycia gwarantuje zdrowie i przed∏u˝enie ˝ycia. Asceci chrzeÊcijaƒscy
ubieg∏ych wieków, tak˝e jogowie hinduscy i tybetaƒscy, celem osiàgni´cia sublimacji swego ducha, wstrzymli si´
nie tylko od wszelkich rozkoszy zmys∏owych, ale nadto bardzo skàpo si´ od˝ywiali. Pomimo to ˝yli bardzo d∏ugo
w pe∏ni si∏ duchowych i fizycznych. ˚ywym przyk∏adem takiego trybu ˝ycia by∏ nam wspó∏czesny wielki Gandhi,
który oprócz wielu innych çwiczeƒ ascetycznych, uprawia∏ bardzo cz´sto ca∏kowità g∏odówk´. Post´pujàc
w ten sposób nie zawsze mia∏ na celu tylko interes narodu, protest przeciw Anglikom, lecz tak˝e regeneracje swego w∏asnego ducha. Francuzi majà zwyczaj raz w miesiàcu braç Êrodki przeczyszczajàce, w tym dniu absolutnie
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nic nie jedzà za wyjàtkiem wypicia paru szklanek wody z sokiem owocowym lub herbaty bez cukru. Praktyka
godna naÊladowania. Jest to racjonalna odnowa ustroju. Ogólnie rzecz bioràc, winniÊmy si´ trzymaç twardo jednej zasady, która brzmi – lepszy jest lekki niedosyt ni˝eli ci´˝ki przesyt w codziennym od˝ywianiu si´.

Kultura od˝ywiania si´
W Êredniowieczu wielu moralistów w imi´ ascezy, majàc w pogardzie ludzkie cia∏o, g∏osi∏o, ˝e spo˝ywanie pokarmu jest czynnoÊcià przymusowà i poni˝eniem cz∏owieka. Jest to czynnoÊç zwierz´ca, którà trzeba pogardzaç,
poniewa˝ przeszkadza w dà˝eniu do doskona∏oÊci duszy. DziÊ ju˝ takiego poglàdu ˝aden, nawet najsurowszy
asceta, nie podziela.
W ca∏ej przyrodzie energia si´ przemieszcza tam, gdzie pró˝nia istnieje. Spo˝ywanie pokarmu jest w∏aÊnie tym
przmieszczenim pierwiastków twórczych oraz energii z przyrody ˝ywej do organizmu ludzkiego. Jest to odwieczne
prawo, na którym opiera si´ porzàdek i byt Êwiata organicznego. Cz∏owiek aby móg∏ ˝yç, musi si´ od˝ywiaç. Ale
˝eby spo˝yty pokarm przyniós∏ cz∏owiekowi wymagane, istotne korzyÊci, muszà zaistnieç odpowiednie czynniki,
które pragn´ omówiç.
Ka˝demu si´ zdaje, ˝e gdy jest g∏odny, wystarczy dobrze si´ najeÊç i na tym jego udzia∏ jest skoƒczony. Reszta
to ju˝ czynnoÊci organizmu, który za pomocà swych mechanizmów fizycznych i chemicznych przetwarza pokarm
w ostateczne substancje ˝yciodajne i rozprowadza je po ca∏ym organiêmie. Jest w takim mniemaniu tylko cz´Êç
prawdy. RzeczywistoÊç inaczej si´ przedstawia.
Akcja spo˝ywczo-trawienna anga˝uje ca∏ego cz∏owieka, wszystkie prawie zmys∏y; wzrok, smak, w pewnej
mierze dotyk i ca∏y szereg czynników psychicznych. Wszystkie te czynniki muszà byç w pe∏nej harmonii zaanga˝owane w samej akcji jedzenia, przygotowania do przyj´cia jad∏a przez organizm.
G∏ównymi i najwi´kszymi przeszkodami w spo˝ywaniu jad∏a sà napi´cia nerwowe i stany chorobowe ustroju.
Wiemy z codziennego doÊwiadczenia, ˝e cz∏owiek prze˝ywajàcy napi´cie nerwowe, ci´˝kie zmartwienia, cierpienie moralne, l´ki, nie potrafi tknàç ˝adnego jad∏a, nie zdo∏a niczym pobudziç apetytu. Nawet taka ma∏a
podnieta, jaka u niektórych wyst´puje przed zamierzonà podró˝à (Reisefieber) odbiera ch´ç do jad∏a. W takim
stanie napi´cia nerwowego lub psychicznej depresji, nie powinno si´ zmuszaç siebie ani innych do jedzenia, ani
te˝ jeÊç na si∏´, bo takie jedzenie nie daje organizmowi nic po˝ytecznego, przeciwnie – obarcza go dodatkowym
balastem.
W takich sytuacjach cz∏owiek powinien siebie zmobilizowaç do odzyskania spokoju, ca∏à swà si∏à woli przywo∏aç siebie do równowagi psychicznej. Gdy mu si´ to nie udaje, mo˝e zmniejszyç napi´ie nerwowe i pobudziç gruczo∏y oraz soki trawienne do funkcjonowania kieliszkiem nalewki sporzàdzonej z mieszanki zio∏owej “Diegestosan”
na spirytusie rozcienczonym wodà. I ostatecznie trzeba wyczekaç a˝ stan krytyczny minie.
Ale nawet ka˝dy zdrowy cz∏owiek musi mieç normalnie niczym niezak∏ócone dyspozycje do jedzenia. Wielu
si´ przechwala, ˝e jedzà Êniadanie w biegu, a obiad na stojàco. Nie ma si´ czym chwaliç. Wszelki chaos, poÊpiech w spo˝ywaniu, rujnuje z czasem system trawienny. Czytanie gazety, studiowanie, za˝arte dyskusje filozoficzne, uk∏adanie aktualnych planów, wszystko to wykonywane w czasie posi∏ku nie daje cz∏owiekowi nic zgo∏a
po˝ytecznego z wartoÊci, jakie daje i daç powinien pokarm. Nie ma na Êwiecie celowej czynnoÊci cz∏owieka, wykonywanej bez udzia∏u jego Êwiadomej myÊli. Utrzymywanie siebie w ciàg∏ej odnowie w∏adz tak fizycznych jak i
psychicznych przez jedzenie musi si´ odbywaç wed∏ug wypróbowanych zasad. Zanim si´ przystàpi do spo˝ywania pokarmów, trzeba siebie do tej zbawiennej czynnoÊci przygotowaç. Trzeba najpierw odrzuciç wszelkie dr´czàce myÊli i uÊwiadomiç sobie, ˝e si´ ma spe∏niç akt regeneracji cia∏a i si∏, i ze spokojem w skupieniu przystàpiç
do spo˝ywania darów natury. Niemcy majà pi´kny zwyczaj zachowywania ca∏kowitego milczenia podczas posi∏ku. Dopiero po jedzeniu przechodzà do drugiego pokoju, gdzie przy kawie rozmawiajà sobie o wszystkim swobodnie. Taki sam zwyczaj ustawowo obowiàzuje wszystkie klasztory na Êwiecie, nie tylo chrzeÊcijaƒskie ale i buddyjskie.
Jednym z podstawowych warunków kulturalnego i równoczeÊnie zdrowego od˝ywiania si´ jest niewàtpliwie
higiena. CzystoÊç przyrzàdzania pokarmu, sto∏u, naczyƒ i ca∏ego otoczenia, usposabia cz∏owieka pozytywnie do
jedzenia. Wszelki brud nie tylko odstrasza od jad∏a, ale mo˝e w niektórych wypadkach spowodowaç chroniczny
uraz, wstr´t do jedzenia. Jako przyk∏ad takiego przypadku podaj´ zdarzenie, którego sam sta∏em si´ ofiarà.
W restauracji po∏o˝onej w centrum Rzymu postanowiliÊmy zjeÊç obiad. Mój przyjaciel, chcàc mi zrobiç niespodziank´, zamówi∏ flaczki po polsku. Pech chcia∏, ˝e podczas zajadania flaczków w∏oskich spostrzeg∏em w kàcie
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obok bufetu wstr´tny kube∏, a w nim pe∏no flaków z wypatroszonych kogutów. To wystarczy∏o! By∏em tym widokiem wstrzàÊni´ty, odechcia∏o mi si´ nie tylko flaków, ale nawet wina. Musia∏em przerwaç obiad i szybko uciec
z tego lokalu. Jeszcze do dzisiaj wspomnienie tego wypadku obudza we mnie wstr´t do flaków rzymskich.
Na marginesie chc´ dodaç, ˝e ze wszystkich krajów Êwiata najwspanialszym wzorem czystoÊci w ka˝dej dziedzinie ˝ycia jest Szwajcaria. Tam w ka˝dym lokalu gastronomicznym bez ˝adnej obawy mo˝na si´ z apetytem po˝ywiç.
Posi∏ki powinny byç spo˝ywane w ÊciÊle okreÊlonych godzinach, tego bowiem potrzebuje organizm.

VII
DOZGONNE PRZYMIERZE Z WODÑ
Chcesz byç m∏ody i zdrowy,

nie stroƒ nigdy

od wody.
Nieodzownym elementem i warunkiem wszelkiego ˝ycia na ziemi, obok powietrza jest woda. “W organiêmie
ludzkim gospodarka wodna stanowi jedno z zasadniczych zagadnieƒ ˝ycia ustroju”. Wszystkie procesy ˝yciowe
naszego ustroju przebiegajà w roztworach wodnych. W ustroju doros∏ego cz∏owieka znajduje si´ Êrednio oko∏o
65% wody, przy czym iloÊç ta jest doÊç Êcis∏a, znaczniejsze odchylenie od niej jest zjawiskiem chorobowym. Woda
wchodzi w sk∏ad wszystkich komórek naszego cia∏a. Dobowe zapotrzebowanie wody u doros∏ego cz∏owieka
wynosi oko∏o 2500ml, z tego 1200 ml cz∏owiek pobiera na dob´ z wypijanych p∏ynów, oko∏o 1000ml z pokarmów,
a reszt´ z procesów utleniania si´ w naszym ustroju. Bardzo i nies∏ychanie precyzyjny jest w naszym organiêmie
mechanizm gospodarki wodnej, regulujàcy dop∏yw do ka˝dej komórki niezb´dnych p∏ynów i odprowadzajàcy
przez nerki, p∏uca i skór´ z ustroju na zewnàtrz ju˝ zu˝yte. W tym mechaniêmie biorà swój udzia∏ wszystkie organa
z nerkami i wàtrobà na czele“
Sà to ogólne wiadomoÊci o znaczeniu wody wewnàtrz naszego ustroju. Nie chodzi jeszcze o wykazanie wp∏ywu, jaki wywiera na nasz organizm woda od zewnàtrz. To zagadnienie dotyczy higieny balneologicznej, to znaczy kàpieli i mycia oraz hydroterapii czy wodolecznictwa.

Balneologia higieniczna
Któ˝ nie wie dziÊ o tym, jak donios∏e znaczenie ma w ˝yciu ludzkim higena. CzystoÊç cia∏a jest zasadniczym
warunkiem harmonijnego wspó∏˝ycia ma∏˝onków, kontaktów towarzyskich w spo∏eczeƒstwie, zadowolenia osobistego oraz zachwania czerstwego zdrowia. Niestety, pomimo rozumienia znaczenia czystoÊci w ˝yciu tak osobistym jak i zbiorowym, istnieje jeszcze ca∏y legion ludzi, nawet wÊród przedstawicielek p∏ci pi´knej, ho∏dujacych
poglàdom pewnej góralki, która si´ chwali∏a przede mnà, ˝e od czasu kiedy jà matka przesta∏a kàpaç w balii,
dopiero raz si´ wykàpa∏a i to w potoku w dzieƒ przed swoim Êlubem. PodkreÊlajàc, ˝e mimo to jest zdrowa. Co
prawda grubo si´ pomyli∏a, co do swojego zdrowia, bo par´ lat po Êlubie zmar∏a na gruêlic´ p∏uc.
Utrzymywanie higieny osobistej przez regularne kàpiele i dok∏adne mycie si´ daje cz∏owiekowi nie tylko zadowolenie i u∏atwia ˝ycie towarzyskie, lecz nadto chroni jego zdrowie przed chorobami. Pozwala zachowaç t´˝yzn´ cia∏a na d∏u˝szy okres ˝ycia. Na ten ostatni aspekt chc´ g∏ównie po∏o˝yç nacisk.
Ka˝dy wspó∏czesny cz∏owiek chyba ju˝ powinien wiedzieç o tym ˝e znajduje si´ on nieustannie dniem i nocà
w kr´gu walki o jego ˝ycie mi´dzy mikroskopijnymi wrogami a jego organizmem. W ka˝dym metrze szÊciennym
przeci´tnego pod wzgl´dem czystoÊci powietrza znajduje si´ kilkaset, a w zanieczyszczonym kilka tysi´cy bakterii. Nie wszystkie one sà groêne dla cz∏owieka, ale jest wÊród nich wystarczajàca liczba bakcyli takich, które
powa˝nie zagra˝ajà ludzkiemu ˝yciu. Atakujà one gromadnie ze wszystkich stron organizm, usi∏ujàc si´ dostaç do
jego wn´trza, aby go zniszczyç. Jedynie nieprzenikniony pancerz, jakim jest nasza skóra, chroni nasz ustrój przed
wtargni´ciem wroga do jego wn´trza. Ale bakcyl jest nieust´pliwy. Uparcie szuka na ca∏ej powierzchni cia∏a
ludzkiego s∏abych miejsc, przez które móg∏by wtargnàç do wn´trza ustroju. Takimi punktami s∏abymi sà: usta, odbyt, a u kobiet dochodzi jeszcze narzàd rodny, ÊciÊle pochwa.
Poniewa˝ brud jest sprzymierzeƒcem bakcyla i jego wyl´garnià, trzeba wi´c z nim knsekwentnie walczyç.
Miejscem, gdzie brud si´ gromadzi sà pory potowe na skórze cia∏a, ∏ojotoki we w∏osach na g∏owie, okolice narzàdów p∏ciowych, otoczenie z´bów. Przeto chcàc zniszczyç wroga naszego zdrowia trzeba niszczyç jego Êrdo-
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wisko, czyli brud. Najskuteczniejszà bronià na brud jest naturalna woda. Dlatego cz∏owiek winien cz´sto si´ kàpaç, nawet codziennie, jeÊli warunki na to pozwolà i myç si´ bezwzgl´dnie dwa razy na dzieƒ, zwlaszcza w porze
letniej. Trzeba g∏ównie uwzgl´dniaç najbardziej delikatne organa. Po ka˝dym g∏ównym jedzeniu myç z´by,
zw∏aszcza przed spaniem. Codziennie myç narzàdy rodne, g∏ównie kobiece i odbyt. Myç dok∏adnie g∏ow´ przynajmniej dwa razy w tygodniu. Kobietom poleca si´ przynajmniej raz w tygodniu solidne plukanie pochwy odwarem z rumianku, sza∏wi i k∏àczy tataraku, przy pomocy irygatora. Raz w roku ka˝dy powinien przeprowadziç w zak∏adzie zdrojowym p∏ukanie jelit. Zabieg ten odnawia ca∏y organizm przez wyp∏ukanie z jelit ognisk gnilnych i zestarza∏ych z∏ogów. Albowiem jak mówià m´drcy wschodniej nauki, cz∏owiek nie mo˝e mieç w sobie nic z trupa.
Dla normalnego cz∏owieka nie mogà byç wzorem kudlarze, hippisi, którzy nie myjà si´ wcale i fetorem potu zatruwajà powietrze w lokalach, bo sà to w wi´kszoÊci psychopaci.

Wodolecznictwo
Nie zamierzam pisaç o leczeniu zdrojowym i wodami mineralnymi. Wiele zresztà chorób nie nadaje si´ do leczenia nimi.
Chodzi jedynie o wykazanie pozytywnej roli w leczeniu ró˝nych schorzeƒ i wzmacnianiu s∏abych organizmów
przy pomocy wody zwyczajnej – kranowej, rzecznej, morskiej. Trzeba zaznaczyç, ˝e nie ma na ziemi wody ca∏kowicie ja∏owej, pozbawionej wszelkich pierwiastków i soli mineralnych. W ka˝dej wodzie znajduje si´ zawsze coÊ,
co skwapliwie nasz organizm dla siebie wy∏awia i wykorzystuje. Stosujemy wi´c kàpiele, nacierania i natryski.
Zasadnicze znaczenie kuracyjne wody polega na jej wp∏ywie na skór´ i znajdujàce si´ w niej zak∏ócenia nerwów, a tak˝e na przenikaniu cia∏ przez skór´ w g∏àb ustroju, gdzie podlegajà one najrozmaitrzym przemianom.
Hydroterapia regeneruje g∏ównie system nerwowy, za poÊrednictwem którego usprawnia funkcjonalnoÊç ca∏ego ustroju. Proces regeneracji rozpoczyna si´ na powierzchni skóry naszego cia∏a.
Skóra nie jest mechanicznà zas∏onà oddzielajàcà nasze cia∏o od Êrodowiska, lecz jest ∏àcznikiem ze Êrodowiskiem i narz´dziem spe∏niajàcym zasadniczà rol´ w ˝yciu ustroju, stanowiàcym w nim nieprzerwanà ca∏oÊç dzi´ki
licznym po∏àczeniom nerwowo-hormonalnym. Na ca∏ej powierzchni skóry cz∏owieka sà liczne receptory rozsiane
na wewn´trznych organach, sygnalizujàce bólem o powsta∏ej chorobie.
Receptory sà ∏àcznikami mi´dzy systemem nerwowym a Êwiatem zewnetrznym. Mo˝na przez nie przekazywaç
regulujàce energie mechaniczne, elektryczne i bimagnetyczne na uk∏ad nerwowy i ca∏y ustrój cz∏owieka. Doskona∏ym Êrodkiem do tego celu sà: natryski, nacierania i kàpiele. Spróbujmy ten proces wyjaÊniç.
Najskuteczniejsze dzia∏anie lecznicze wywiera, nie woda spadajàca cienkimi stru˝kami z sitka prysznica, lecz
masa wodna ma∏ego wodospadu, jakie si´ znajdujà w naszych górach. Woda w jednolitej masie spadajàca
z pewnà si∏à na skór´, przede wszystkim mi´dzy ∏opatki i kark oraz na ca∏y grzbiet, powoduje przez uderzenie jakiÊ
bli˝ej nieznany proces, dzi´ki któremu powstajà na ca∏ym ciele energie elektryczne i biostymulatory, które przez
receptory przenikajà do wn´trza i aktywizujà ca∏y ustrój. Energie te docierajà do ka˝dej komórki i jej struktur, czyli
organoidów ca∏ego organizmu.
Oryginalnie i doÊç przekonywujàco mówi si´ o zbawiennym wp∏ywie hydroterapii na ustrój cz∏owieka nauka
tybetaƒska. Wed∏ug niej w ciele eterycznym, które jest jakoby otoczkà naszego cia∏a, znajdujà si´ oÊrodki energii
kosmicznej, zwane czakramami. Zadaniem ich jest czerpanie energii ze s∏oƒca i ca∏ego kosmosu czyli najwy˝szej
energii ˝yciowej i przekazywanie jej na ca∏y system nerwowy i na ca∏y ustrój cz∏owieka. Czakramy sà umiejscowione w sàsiedztwie zwojów nerwowych, gruczo∏ów dokrewnych i w´z∏ów ch∏onnych. Jest ich siedem, a rozmieszczone sà nast´pujàco. Pierwszy – najwa˝niejszy – o najwi´kszej energii znajduje si´ na szczycie g∏owy, drugi
na czole, trzeci w okolicach tarczycy, czwarty na sercu, piàty na p´pku czyli w splocie s∏onecznym, szósty nad
Êledzionà, siódmy u podstawy kr´gos∏upa. Ka˝dy czakram sk∏ada si´ z trzech elementów:
a) z przewodnika elektromagnetycznego biopràdów,
b) z przewodnika Êwiat∏a i rozdzielnika promieni s∏onecznych,
c) z substancji elektromagnetycznej, równowa˝àcej prawa biologiczne.
Niektórzy znawcy Jogi dodajà jeszcze czwarty element, którym jest substancja pràdow telepatycznych.
DziÊ ju˝ zaczynamy wiedzieç czym jest to cia∏o astralne, o którym tak szeroko mówi nauka Wschodu, i czym jest
substancja eteryczna czakramów, których istoty si´ domyÊlamy.
Cia∏o astralne jest programatorem cia∏a fizycznego, jakimi energiami je na∏adujemy, takie materjalizujà si´ w
ciele fizycznym.
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Ale je˝eli przyjmiemy ich istnienie, to uznamy je za transformatory rozdzielajàce energie kosmiczne na system
nerwowy i ca∏y ustrój, pot´gujàc jego dynamizm, t´˝yzn´, wytrzyma∏oÊç, odpornoÊç i d∏ugoÊç ˝ycia ludzkiego,
wówczas ∏atwiej pojmiemy i odczujemy na sobie ich dobroczynny wp∏yw na nas, gdy sami u∏atwimy ich dzia∏anie.
Jednym z wielu czynników pot´gujàcych dobroczynne odzia∏ywnie na nasz ustrój i stany psychiczne jest wodolecznictwo natryskowe. W letniej porze wyszukaç sobie w górach ma∏y wodospadzik i jego strumieƒ skierowaç
na odpowiednià pozycj´ swego cia∏a; na kark, plecy i ca∏y kr´gos∏up, jak równie˝ na kolana i stopy. Ju˝ wkrótce
da si´ odczuç pozytywne dzia∏anie wody w odczuciu przep∏ywu ciep∏a, uspokojenia i pewnego b∏ogostanu. Kuracjà takà mo˝na wyleczyç wszelkie newice i schorzenia z nimi zwiàzane, odzyskaç ch´ç i radoÊç ˝ycia.
Nieco s∏absze dzia∏ane lecznicze majà natryski prysznicowe. Majà one natomiast t´ zalet´, ˝e mogà byç stosowane wsz´dzie, nawet w prywatnym domu i o ka˝dej porze. Skoro jest mowa o prysznicu, trudno pominàç milczeniem wynalazc´. By∏ nim Winzenz Priessnitz, ur. w roku 1799 w Graefenbergu. Jako syn ubogiej wdowy by∏ cz´sto niedo˝ywiony, obdarty, chodzi∏ samopas po polach i ∏àkach. Najcz´Êciej przesiadywa∏ w ma∏ym lasku nad
ma∏ym strumieniem, w którym si´ kàpa∏ i którego wod´ popija∏. By∏o to w∏aÊciwie wi´ksze êród∏o, którego wod´
uzna∏ intuicyjnie za zdrowà i leczniczà, o czym niebawem sam si´ przekona∏ w tragicznych okolicznoÊciach.
Spad∏ bowiem z fury na∏adowanej sianem pod ko∏a, wskutek czego z∏ama∏ kilka ˝ebr. Dwa ˝ebra, jak wykaza∏a
sekcja po jego Êmierci, wbi∏y si´ w p∏uca. Stan ch∏opaka by∏ krytyczny i prawie beznadziejny. Nikt nim si´ nie zajà∏, sam musia∏ sobie radziç. Doczo∏ga∏ si´ nieszcz´sny ch∏opak do swego ulubionego êród∏a i zaczà∏ jego zbawiennà wodà si´ leczyç. Popija∏ jà, a zmoczony w niej wór przyk∏ada∏ ciàgle jako kompres na piersi. Wkrótce poczu∏ si´ lepiej. I dzi´ki takiej swoistej kuracji ch∏opak szybko wyzdrowia∏. W ten sposób Priessnitz utwierdzi∏ si´
w swym przekonaniu co do zbawiennego dzia∏ania êród∏a. Zaczà∏ wi´c polecaç chorym na wszystkie schorzenia
kuracj´ wodnà i sam jà stosowa∏, najcz´Êciej za pomocà kompresów. Powoli zacz´li nap∏ywaç do niego chorzy,
którym skutecznie pomaga∏. PopularnoÊc jakà zyska∏ nie podoba∏a si´ miejscowemu pastorowi, który cudownego lekarza uzna∏ za wspólnika diab∏a i rzuci∏ publicznie z ambony na niego klàtw´. Ostrzeg∏ surowo wiernych, aby
si´ nikt nie wa˝y∏ mieç z wykl´tym kontaktu. Los jednak sp∏ata∏ pastorowi paskudnego figla. Jego syn zapad∏ na
jakàÊ zagadkowà chorob´, bardzo niebezpiecznà dla ˝ycia. Lekarze orzekli, ˝e stan chorego jest beznadziejny.
Pastor zmuszony tragicznà koniecznoÊcià uda∏ si´ do wykl´tego z proÊbà o ratowanie syna. Priessnitz kompresami
i nacieraniem wodà ze znanego êróde∏ka przywróci∏ zdrowie dziecku pastora. Klàtwa zosta∏a odwo∏ana. Priessnitz sta∏ si´ s∏awny i otoczony szacunkiem ze strony spo∏eczeƒstwa.
Zdobyty majàtek pozwoli∏ mu rozszerzyç wodolecznictwo na wi´kszà skal´. Za∏o˝y∏ ko∏o Frewalu prywatne senatorium, gdzie leczy∏ swoimi metodami w oryginalny sposób. Metoda ta mniej wi´cej tak si´ przedstawia∏a. Na
g∏os pobutki ka˝dy kuracjusz, tak m´˝czyzna jak i kobieta, musia∏ szybko zrywaç si´ z ∏ó˝ka i w kàpielowym stroju
boso po trawie biec do êród∏a. Wypija∏ tam szklank´ zimnej wody, my∏ si´ do pasa i znowu biegiem wraca∏ do
zak∏adu, wyciera∏ nogi i k∏ad∏ si´ na pó∏ godziny do ∏ó˝ka. Dopiero potem by∏o Êniadanie i lekki spacer, znowu
boso. Przed obiadem i kolacjà obowiàzywa∏a taka sama praktyka.
Skutki takiego leczenia okaza∏y si´ nadzwyczajne. Nap∏yw kuracjuszy w ka˝dym miesiàcu si´ powi´ksza∏. Rozg∏os sanatorium i jego kierownika dotar∏ a˝ do Wiednia. Sam cesarz austriacki zainteresowa∏ si´ tà sprawà. Wys∏a∏
specjalnà komisj´ lekarskà celem zbadania metody leczenia Priessnitza na miejscu. Komisja Êledzi∏a przez ca∏y tydzieƒ specyficzne metody leczenia w tym dziwnym sanatorium i w swoim sprawozdaniu orzek∏a obiektywnie, ˝e
wszystkie praktyki lecznicze, stosowane w sanatorium sà godne polecenia i poparcia.
Od nazwiska tego ciekawego cz∏owieka, natryski wodne przyj´∏y nazw´: prysznic, prysznik.
DziÊ wi´kszoÊç mieszkaƒców miast ma w swoim mieszkaniu ∏azienk´ z prysznicem. Mo˝e wi´c bez ˝adnych k∏opotów stosowaç natryski wodà nawet codziennie. Takie polewanie cia∏a natryskiem wzmacnia ca∏y organizm,
usprawnia krà˝enie krwi. Nie wskazane jest tylko dla chorych na os∏abienie mi´Ênia sercowego i wrodzone wady
serca.
Trzecim sposobem kuracji wodnej jest kàpiel i nacieranie, oba sà proste, dost´pne i ∏atwe.

Kàpiele i nacieranie
Kàpiele w wodach terenowych jak: rzeka, jeziora i morza, nie tylko regenerujà cz∏owieka, ale i leczà niektóre
schorzenia skuteczniej ani˝eli leki apteczne. Niech o tym zaÊwiadczy chocia˝by nast´pujàcy przyk∏ad.
Mój znajomy mistrz szewski J.D., mieszkaniec ma∏ej mieÊciny bia∏ostockiej, chorowa∏ d∏u˝szy czas na jakàÊ przy-
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pad∏oÊç skórnà. Na jego ca∏ej twarzy wyst´powa∏y ropne bàble, po jakimÊ czasie p´ka∏y i na tej samej wkl´s∏ej
bliênie pojawia∏y si´ nowe, drà˝àc skór´ coraz g∏´biej. Ten proces niszczàcy w g∏àb tkanki, grozi∏ przedziurawieniem gard∏a i Êmiercià. ˚adne leki na to schorzenie nie pomog∏y. Antybiotyki nie by∏y jeszcze znane. Biedny ten
cz∏owiek, straciwszy wszelkà nadziej´ na swoje wyzdrowienie, porzuci∏ prac´ i ca∏ymi dniami przesiadywa∏ nad
ma∏à rzeczkà, w której co par´ godzin si´ kàpa∏, reszt´ czasu le˝a∏ na s∏oƒcu na trawie. Czeka∏ powoli na Êmierç.
Pod wp∏ywem kàpieli i s∏oƒca choroba wyraênie doÊç szybko zacz´∏à si´ cofaç wnet ca∏kiem zanik∏a, pozostawiajàc jedynie po sobie liczne blizny na szyi.
Jednak˝e warunkiem zdrowotnej i logicznej kàpieli jest czystoÊç wody. Niestety w ca∏ej Europie ju˝ niewiele jest
takich wód. Czyta∏em broszur´, wydanà przez Mi´dzynarodowà Komisj´ Zdrowia w Niemczech, w której jest
przedstawiony tragiczny bilans pod wzgl´dem zanieczyszczenia wód terytorialnych. Wed∏ug opinii specjalistów
prawie wszystkie rzeki, jeziora i szerokie pasy przybrze˝nych mórz zanieczyszczone sà do tego stopnia Êciekami, ˝e
absolutnie nie nadajà si´ do kàpieli. Jeszcze pozosta∏y czyste wody niektórych jezior w Szwajcarii i êród∏a rzek
w Alpach i Pirenejach.
W takiej sytuacji pozosta∏a do dyspozycji woda wodociàgowa, chocia˝ i do niej mo˝na mieç zastrze˝enie.
W obecnym stanie rzeczy, miejscem naszej kàpieli muszà byç wanny w ∏azienkach prywatnych. ˚eby kàpiel
w wannie by∏a profilaktyczna i zdrowotna, trzeba odpowiednio przygotowaç wod´ kàpielowà.
Zrobiç to mo˝na w ten sposób. Przygotowaç mieszank´ z nast´pujàcych zió∏: skrzyp, pokrzywa, liÊç mi´ty pieprzowej, kora wierzby, liÊcie brzozy i k∏àcz tataraku. Wszystkie te sk∏adniki zio∏owe w jednakowej iloÊci razem zamieszaç. Na ka˝dà kàpiel wziàç po 50g. tej mieszanki, zalaç jà dwoma litrami wody i gotowaç 10 minut. Nast´pnie odstawiç pod przykryciem na 30 minut. Przecedziç i wlaç ten odwar do ciep∏ej wody kàpielowej w wannie.
W tej wodzie kàpaç si´ 20 minut. Nie wolno u˝ywaç do tej kàpieli myd∏a. Dopiero pod koniec kàpieli mo˝na si´
namydliç i szybko sp∏ukaç czystà wodà z sitka czy kranu.
Jest jeszcze inny sposób kuracji wodnej, dost´pny nawet dla tych, co nie posiadajà ∏azienki lub wanny.
Czystà, grubà, lnianà szmat´ zamoczyç dobrze w zimnej wodzie, nieco jà wykreciç, po∏o˝yç na kark na 10 sekund, potem silnie nacieraç nià kark, szyj´, plecy i ca∏y grzbiet. Na drugi dzieƒ czyniç to samo, mo˝na ju˝ trzymaç
szmatk´ 20 sekund i tak codziennie przed∏u˝aç. Robiç to najcz´Êciej wieczorem. Po ka˝dym natarciu trzeba si´
oczywiÊcie mocno wytrzeç suchym r´cznikiem. Kuracja taka wzmacnia mó˝d˝ek, który jest czynnikiem równowagi, utlenia ca∏à kor´ mózgowà, hartuje organizm przeciw zazi´bieniom, chroni w pewnym stopniu przed stwardnieniem t´tnic.
W lecie bardzo jest wskazana praktyka chodzenia boso rano i wieczorem po rosie 20 minut przynajmniej, oddychajàc przy tym g∏´boko nosem. W ten sposób czerpiemy z kropelek rosy liczne elementy lecznicze, a z powietrza ˝yciodajnà energi´.

VII
CHCESZ ˚Yå, RUSZAJ SI¢
Lepszy osio∏ przy ˝∏obie,

ni˝ filozof

w grobie.
(Sentencja ˝aków)
“Mia∏em nocny dy˝ur. Na jednej z sali znajdowa∏ si´ ci´˝ko chory, którego godziny ˝ycia by∏y policzone. Da∏em mu silny, wzmacniajàcy zastrzyk w przekonaniu, ˝e przynajmniej chory do˝yje do rana. Sta∏o si´ inaczej. Za
chwil´ chory si´ wypr´˝y∏, wyda∏ charczàcy wydech, znieruchomia∏, zmar∏. W jednej chwili w jego organiêmie
usta∏ wszelki ruch: stan´∏a praca serca, zatrzyma∏o si´ ca∏kowicie krà˝enie krwi w t´tnicach i ˝y∏ach, p∏uca znie-
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ruchomia∏y, cudowna aparatura mózgu zamar∏a. Straszliwa, szarpiàca cisza zapanowa∏a dooko∏a. ˚ycie zgas∏o.
By∏em tà scenà wstrzàÊni´ty do g∏´bi”. Tak swe prze˝ycie opowiada∏ mi pewien m∏ody lekarz.
Jednak˝e w wypadku Êmierci ruch si´ nie koƒczy, jedynie przeistacza si´ w destruktywnà, rozk∏adowà, unicestwiajàcà definitywnie organizm ludzki si∏´. O tym lekarz dobrze wiedzia∏, tylko ˝e w tej chwili myÊl jego by∏a zaskoczona wypadkiem ustania ˝ycia ludzkiego. Nie ma absolutnie w ca∏ym wszechÊwiecie ani jednej moleku∏y,
ani jednego elementu, w którym by ruch nie istnia∏. Ruch jest nieziszczalny, wieczny ruch w przeró˝nych jego
przejawach.
JeÊli chodzi o cz∏owieka, to on jest ze wszystkich bytów ca∏ego wszechÊwiata najbogatrzà, najbardziej precyzyjnà strukturà, wobec której wszystkie maszyny, fabryki, przyrzàdy, aparaty, ∏àcznie z elektronowym mózgiem sà
nieudolnymi, dzieci´cymi zabawkami. W nim bowiem wspó∏istnieje dziewi´ç oddzielnych uk∏adów, spe∏niajàcych ró˝ne, im w∏aÊciwe funkcje, które nipodzielnie w powiàzaniu ze sobà podtrzymujà ruch czyli ˝ycie i rozwój
ca∏ego organizmu ludzkiego. Ka˝dy z tych systemów czyli uk∏adów rzàdzi si´ swoimi automatycznymi prawami
i w∏asnà organizacjà, a wszystkie razem ∏àczà si´ w integralnà ca∏oÊç. W zwiàzku z tym, w naszym organiêmie istniejà wszystkie rodzaje ruchów, jakie tylko mogà istnieç w martwej i ˝ywej przyrodzie Êwiata. Nasz organizm jednak˝e dla prawid∏owego funkcjonowania i rozwoju oraz przed∏u˝enia swego bytu ˝yciowego prócz twórczego
ruchu, niezale˝nie od nas, jeszcze dodatkowo potrzebuje naszego wspó∏dzia∏ania. Potrzebuje on z naszej strony
bodêców zewn´trznych, potrzebuje byÊmy go sami wprowadzili w ruch w jego pe∏nej ca∏oÊci. Ruch taki jest niezb´dny do normalnego ˝ycia naszego ustroju.
Dzisiejszy tryb ˝ycia i rodzaj pracy zmusza cz∏owiek do bezruchu, przykuwa go na kilka lub kilkanaÊcie godzin
do biurka lub ∏awy przy warsztacie pracy poszczególnych specjalnoÊci. Na skutek takiego bezruchu powstajà
u ludzi poza wieloma innymi dwie g∏ówne choroby: wadliwa przemiana materii i z∏e krà˝enie krwi, koƒczàce si´
najcz´Êciej mia˝d˝ycà i zawa∏em serca.
Najskuteczniejszym Êrodkiem dla utrzymania zdrowia k˝dego cz∏owieka jest praca fizyczna. Pracownicy fizyczni, a zw∏aszcza pracujàcy na Êwie˝ym powietrzu, ponad wszelkà wàtpliwoÊç ˝yjà d∏u˝ej, cieszà si´ pe∏nià si∏ i dobrym samopoczuciem. Spróuj i ty. Piszesz traktat naukowy, siedzisz godzinami nad kolumnami cyfr, komputerem,
wyk∏adasz w szkole, gdy poczujesz zm´czenie, pójdê do ogrodu, chwyç szpadel i zacznij kopaç ziemi´. Ju˝ po kilkunastu minutach takiej pracy poczujesz wyraênie odpr´˝enie nerwowe, Êwie˝oÊç umys∏u i popraw´ samopoczucia.
Ka˝da praca fizyczna przyspiesza obieg krwi, reguluje jej ciÊnienie, wzmacnia wybitnie mi´sieƒ sercowy, dotlenia serce i mózg, usprawnia czynnoÊç wàtroby, odnawia ca∏y ustrój cz∏owieka. Je˝li cz∏owiek przez podniesienie
kilkukilogramowego kamienia na wysokoÊç swej piersi zu˝ywa wi´cej energii, ani˝eli przez godzin´ ci´˝kiej pracy
umys∏owej, to ile˝ si∏ witalnych wyczerpie godzina pracy fizycznej. Ale taka strata jest bardzo po˝àdana, bo zmusza ona organizm do powetowania poniesionej straty z wielkà nadwy˝kà, a o to w∏aÊnie nam chodzi. Brak ruchu
fizycznego hamuje przemian´ materii, powoduje zw∏aszcza u kobiet, nadmiernà tusz´, prowadzi szybko do zniedo∏´˝nienia i przedwczesnej staroÊci.
Poniewa˝ nie wszyscy majà mo˝noÊç wykonywania dorywczej pracy fizycznej dla celów leczniczych, przeto
poleca si´ wszystkim ogólne çwiczenia gimnastyczne, niektóre dyscypliny sportu , Êcie˝k´ zdrowia i specyficzne
praktyki jogi.

Gimnastyka
Wszelkie çwiczenia gimnastyczne, wykonywane na komend´, wspólnie, jak to si´ odbywajà na boiskach lub
koszarowych placach niewiele dajà korzysci, a nawet wed∏ug opinii niektórych psychologów sà wr´cz szkodliwe.
Ka˝dy bowiem cz∏owiek jest odr´bnà indywidualnoÊcià. Ka˝dy zatem ma swój odr´bny refleks, odmienne od innych reakcje, swoje indywidualne tempo ruchów i odruchów. Musi zatem ka˝dy swój w∏asny ruch, jego tempo
wykonywaç zgodnie ze swoimi dyspozycjami. Nakazy narzucone mu przez kogoÊ wywo∏ujà pewne zamieszanie
dyspozycyjne równowagi.
Ka˝dy zresztà nakaz, chocia˝by by∏ dobrowolnie przyjmowny, w pewnych momentach w psychice ludzkiej
wywo∏uje pewne opory. Dlatego ka˝dy gimnastykujàcy si´ powinien poznaç wiele zasad, sposobów i wariantów
gimnastycznych, ale wykonaç powinien wszelkie çwiczenia sam dla siebie. Wydaje mi si´, ˝e nawet w sportach
wyczynowych sposób wykonania danych çwiczeƒ wed∏ug w∏asnego programu daleko wi´kszà mia∏by wartoÊç,
ni˝eli wykonywane w myÊl programu narzuconego. Program narzucony zbyt mocno zacieÊnia obowiàzujàcymi
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przepisami sposób wykonania przez sportowca danego çwiczenia. Nie dopuszcza do wi´kszej swobody wykonania w skali szerszej. Wi´ksza iloÊç w∏asnych pomys∏ów osobiÊcie opracowanych zapewnia∏aby z racji swej rozmaitoÊci wi´kszà atrakcyjnoÊç dla widzów i u∏atwia s´dziom ocen´.
W sprawie sportów wyczynowych nie chc´ zabieraç ˝adnego g∏osu. Chc´ raczej omówiç te çwiczenia, które
sà dla ka˝dego korzystne, ∏atwe i dost´pne oraz zdrowe dla cia∏a i psychiki ka˝dego cz∏owieka

åwiczenia Hata Jogi
Tytu∏ mo˝e nieco za Êmia∏y w stosunku do ni˝ej przedstawionej treÊci. Hata Joga obejmuje tak wielki zakres
çwiczeƒ o tak ogromnej iloÊci wariantów dla uj´cia ich wszystkich w jednà ca∏oÊç, trzeba by∏oby napisaç du˝à
ksià˝k´. Wi´kszoÊç zresztà çwiczeƒ bez osobistego kierownictwa doÊwiadczonego mistrza, zwanego guru, nie
mo˝e byç na w∏asnà r´k´ praktykowana. åwiczenia Hata Jogi wymagajà du˝o czasu, ogromu trudów, wyrzeczeƒ, napi´cia woli, a niektóre z nich sà nawet niebezpeczne dla cz∏owieka, bo nieumiej´tnie stosowane mogà
spowodowç zaburzenia psychiczne.
Hata Joga praktykowana fachowo przynosi cz∏owiekowi nieosiàgalnà w inny sposób t´˝yzn´ cia∏a, moc ducha i radoÊç ˝ycia. Dla naszych celów podaj´ kilka çwiczeƒ lekko zbli˝onych do wskazaƒ Jogi, dost´pnych dla
ka˝dego i ∏atwych do wykonania.
åwiczenie kocie – tak wypada je nazwaç, poniewa˝ ˝ywcem zosta∏o wzi´te z praktyki kota. Kot ledwie ze snu
si´ obudzi, staje na czterech ∏apach, za chwil´; wyciàga przednie ∏apy jak najdalej do przodu, tylne do ty∏u,
ziewnie przeciàgle, chwyta pazurami za dywan lub innà materi´, napr´˝a w ten sposób mi´Ênie, potem podnosi
w gór´ w formie ∏uku napr´˝ony grzbiet, po którym falowym ruchem przerzuca szybkie skurcze od g∏owy a˝ do
koƒca kr´gos∏upa. Nast´pnie prostuje si´ i raz jeszcze ca∏ym korpusem lekko cofa si´ w stecz; po czym wstaje,
przybiera normalnà pozycj´ i rusza w pochód przed siebie.
Po co kot w ten sposób zawsze post´puje? Czynià zresztà zawsze tak samo i inne czworono˝ne zwierz´ta. Nietrudno to jest zrozumieç. W czasie snu w organiêmie zwierzàt o wy˝szej strukturze a tak˝e w ustroju wszystkich ludzi
praca systemu zostaje znacznie zmniejszona. Akcja serca w swej intensywnoÊci jest s∏absza, krà˝enie krwi powolniejsze, mi´Ênie i nerwy rozluênione, ca∏y ustrój pozostaje jakby przychamowany w ruchu. Musi zatem, w myÊl
praw mechaniki nastàpiç powolny a kolejny rozruch wszystkich mechanizmów organizmu. Organizm ludzki, jeszcze bardziej ni˝ zwierz´cy nie mo˝e nagle nabieraç pe∏nego biegu. Jak nie mo˝e tego dokonaç ˝aden pojazd
mechaniczny.
W ten sam koci sposób ka˝dy z nas mo˝e i powinien codziennie przeprowadzaç çwiczenia. Obudziwszy si´ rano, stanàç na czworakach na ∏ó˝ku, kanapie lub dywanie na pod∏odze i wykonaç takie same kolejne ruchy kocie. A poniewa˝ w ca∏ym Êwiecie zwierz´cym jedynie cz∏owiek ma pionowà lini´ swej postaci, przeto çwiczenie
kocie mo˝e wykonaç w ludzki sposób. Po obudzeniu si´ zejÊç z ∏ó˝ka, stanàç prosto na bacznoÊç, tylko na dwóch
koƒczynach, rozciàgnàç r´ce w formie krzy˝à, napr´˝yç je, szeroko i mocno palce ràk rozczapierzyç, wciàgnàç
g∏´boko powietrze, wypuÊciç, zgiàç si´ do przodu maksymalnie, potem si´ zgiàç do ty∏u. Nale˝y uÊwiadomiç sobie równie˝, ˝e przepuszcza si´ przez ca∏y system nerwowy Êwie˝y pràd energii ˝ycia. Nast´pnie mo˝na si´ umyç
i zaczàç normalne zaj´cia dnia. åwiczenia te majà na celu przede wszystkim usprawnienie krà˝enia krwi, regulacj´ rytmu serca, wzmocnienie wszystkich mi´Êni.
åwiczenie psychofizyczne – ma ono donios∏e znaczenie dla zdrowia cia∏a i psychiki oraz radoÊci ˝ycia. Dlatego tak je nazwa∏wm, bo mam uzasadnione przeÊwiadczenie o jego skutecznoÊci i ch´tnie wszystkim zalecam. Wykonuje si´ je w sposób nast´pujàcy.
Po przebudzeniu si´ trzeba bez ˝adnego wahania zejÊç energicznie z ∏ó˝ka, bez bielizny, prócz kàpielówek lub
majtek zbli˝yç si´ do okna, je˝eli jest lato, w zimie nieco z dala od okna. Przedtem wywietrzyç dobrze pokój. Stanàç na dywanie, skupiç si´ w duchu i powiedzieç sobie: chce si´ zmierzonymi çwiczeniami wyleczyç z nerwicy
lub z innej choroby. Od dzisiaj zaczynam si´ leczyç. Teraz stanàç na bacznoÊç, r´ce opuÊciç w dó∏, nogi w kolanach i stopach przytuliç jednà do drugiej, zamknàç pi´Êci bez zaciskania, energicznym, ale nie gwa∏townym kolistym ruchem wyrzuciç zamkni´te pi´Êci w gór´ nad g∏ow´, zbli˝yç je powoli ku sobie, po∏o˝yç prawà na lewej
i obie umieÊciç na wierzchu g∏owy. Teraz nosem ciàgnàç powietrze do oporu, zatrzymaç je w p∏ucach na czas
wyliczania 1, 2, 3, do 16, nast´pnie powoli rozkurczaç d∏onie, równoczeÊnie robiç g∏eboki sk∏on ku ziemi ca∏ym
korpusem z r´kami wysuni´tymi przed siebie i robiç powolny wydech powietrza z p∏uc przez usta “z∏ó˝one
w ciup” a˝ do oporu. Stanàç znowu prosto, kilka sekund odpoczàç i zaczàç w ten sam sposób wdech i wydech.
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åwiczenie takie wykonaç trzykrotnie bez przerwy, potem trzeba si´ wygodnie po∏o˝yç na le˝ance na wznak, ca∏kowicie rozluêniç mi´Ênie, po prostu sflaczeç. Zawiesiç swe myÊli w pró˝ni i w tym stanie relaksu pozostaç przez
pi´ç minut, po czym umyç si´ i ubraç.
Po dziesi´ciu dniach takich cwiczeƒ cz∏owiek staje si´ odrodzony psychicznie i fizycznie, nabiera ch´ci do
pracy i ˝ycia. åwiczenie to utlenia serce, wyraênie wzmacnia system nerwowy i bardzo cz´sto likwiduje te schorzenia które powsta∏y na pod∏o˝u nerwowym.
W ty miejscu zrobimy ma∏à dygresj´. Mo˝e kogoÊ zaciekawi, dlaczego przy wydechu powietrza z p∏uc mamy
robiç to przy ma∏ym otwarciu ust. Najlepiej przekona nas o tym osobiÊcie doÊwiadczenie. Wciàgnàç do p∏uc jak
najwi´cej powietrza i zrobiç wydech, par´ zaledwie sekund. W dodatku taki wydech dla p∏uc jest jakiÊ nieprzyjemny, a w chorych lub tylko s∏abych p∏ucach wyst´puje rz´˝enie. Natomiast przy proponowanym uk∏adzie ust
wydech powietrza trwa kilkanaÊcie sekund i jest lekki, przyjemny, a nawet dla p∏uc chorych nie sprawia trudnoÊci. Ka˝dy turysta podchodzàcy na stromy stok góry, albo piechur brnàcy po g∏´bokim Êniegu, gdy na chwil´ zatrzyma si´ dla odpoczynku, bezwzgl´dnie k∏adzie r´ce na biodrze, rzuca oczyma w dal, lekko podnosi g∏ow´ i robi d∏ugi wydech przez lekko domkni´te wargi. Takie zjawisko ∏atwo jest zaobserwowaç u innych i u samego siebie. My wykonujemy setki ruchów i odruchów w swoim ˝yciu, których nie spostrzegamy, a które podyktowane sà
przez prawa natury.
åwiczenie Êrubowe. Jego celem jest wzmocnienie mi´Êni ràk, klatki piersiowej i brzucha. Jest ono naj∏atwiejsze
do wykonania, tak indywidualnie jak i zbiorowo, np. w biurze.
Siadam wyprostowany w pozycji faraonów. Zgi´cia tu∏owia w biodrach i nóg w kolanach tworzà kàt 90 stopni. Zamykam oczy i wyobra˝am sobie w tej chwili, ˝e po obu stronach moich boków znajdujà si´ w odleg∏oÊci wyciàgni´tych ràk drewniane Êciany, w które usi∏uj´ obydwiema r´kami równoczeÊnie wkr´ciç dwie Êruby w kszta∏cie korkociàgu. Prawà r´kà wkr´cam ruchem obrotowym zgodnie z kierunkami wskazówek zegara, lewà odwrotnie, w przeciwnym kierunku. Wkr´cam poczàtkowo wolno, potem coraz szybciej, coraz g∏´biej. O ju˝, ju˝
dokrecam do uchwytu, no jeszcze tylko par´ skr´tów. Nareszczie opór! Nawet nie przypuszczamy jak w tej chwili
napr´˝one sà mi´Ênie ràk, klatki piersiowej, brzucha, a nawet w pewnym stopniu nóg. Mo˝na to çwieczenie robiç równie˝ zbiorowo na komend´. Po dziesi´ciu minutach takiej pracy ze Êrubà, trzeba si´ oprzeç wygodnie plecami o oparcie krzes∏a, i pozostaç przez pi´ç minut w relaksowym bezruchu, po którym nale˝y si´ przejÊç kilka razy po pokoju. åwiczenie tego rodzaju w wysokim stopniu zabezpiecza nasz ustrój przed mia˝d˝ycà i arytmià serca.
åwiczenie bodêcowe. Stosuje si´ je przy os∏abieniu mi´Ênia sercowego. W pozycji stojàcej z r´kami na biodrach, zamknàç oczy i wyobraziç sobie, ˝e ma∏y piesek wyskoczy∏ z budy i usi∏uje ugryêç nas od przodu za nog´.
Musimy go kopnàç w pysk raz prawà, raz lewà nogà. Ale pies zaatakowa∏ nas od ty∏u. Trzeba go znowu kopnàç
metodà konia, nogà od ty∏u a˝ dwukrotnie.
Po takiej obronie trzeba usiàÊç, albo po∏o˝yç na kilka minut. åwiczenie to nie jest wskazane dla ludzi w podesz∏ym wieku. Powinno byç wykonywane 20 minut przed obiadem, nigdy przed Êniadaniem.
Wiele jest jeszcze innych zbawiennych çwiczeƒ dla odnowy zdrowia, których w tym miejscu podaç nie sposób. Chc´ jedynie przypomnieç o ogromnym znaczeniu ruchu na Êwie˝ym powietrzu, dla podtrzymania zdrowia
i kondycji cia∏a. Ruchem tym jest przechadzka dalsza lub bli˝sza, zale˝nie od wieku i stanu zdrowia ka˝dego cz∏owieka. Ka˝dy bowiem odcinek drogi danego miejsca ma inne z∏o˝a chemiczne pierwiastków pod ziemià i w ziemi. Inne rosnà na ka˝dym kawa∏ku ziemi drzewa i kwiaty, inne krà˝à pràdy ziemne i atmosferyczne. Cz∏owiek
przemierzajàc ró˝ne liczne odcinki w czasie spaceru, styka si´ z najrozmaitrzymi dzia∏aniami pràdów. Emanacj´
otoczenia wch∏ania w siebie przez oddychanie i przez receptory skórne. W ten sposób regeneruje si´ i przed∏u˝a
swe ˝ycie.
IX

ODWIECZNA SYMFONIA ˚YCIA

Gdzie s∏yszysz Êpiew, tam wstàp
Ta ludzie dobre serca majà.
Bo ludzie êli, ach wierzaj mi Ci nigdy nie Êpiewajà.
(Goethe – Wiersze)
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Mowa, jako wyraz rozumu, podnosi cz∏owieka spoÊród wszystkich ˝yjàcych istot Êwiata do rangi króla, Êpiew
zaÊ, jako wymowa serca opromienia go blaskami uduchowienia. Nie ma w ca∏ym arcykoncercie Êwiata pi´kniejszego g∏osu od g∏osu ludzkiego, ujawiniajàcego si´ w Êpiewie. Tak˝e g∏os wszystkich istrumentow muzycznych, jakie ludzkoÊç od zarania swych dziejów, nie wytrzymujà porównania a ludzkim Êpiewem. G∏os ludzki ka˝dego cz∏owieka pod wgl´dem barwy odmienny, wyst´pujàcy w formie Êpiewu od skocznej piosenki a˝ do chora∏u i hymnu, w ilu˝ to wariantach tonacji, nat´˝enia, skali rozpi´toÊci, tempa i zabarwienia uczuciowego drga i rozbrzmiewa! Albowiem Êpiew jest odzwierciedleniem ca∏ej pe∏ni bogactw duszy ludzkiej. Ka˝dy normalny cz∏owiek prze˝ycia, nastroje, doznania swej duszy wypowiada Êpiewem. Dlatego Êpiew towarzyszy, jakby akompaniament,
w pochodzie dziejom ca∏ej ludzkoÊci od samego jej zarania po dzieƒ dzisiejszy.
W Êpiewie nie tylko g∏os ma zniewalajàcà moc, lecz s∏owa treÊci wypowiadane Êpiewem. RadoÊç, t´sknota,
smutek, rozpacz, pragnienie powsta∏e w g∏´bi ludzkiego serca, muszà si´ ujawniç na zewnàtrz za pomocà s∏ów
Êpiewnych. S∏owa nabrzmia∏e uczuciem ludzkim nie rozp∏ywajà si´ w nicoÊç jak dym w powietrzu, lecz zapadajà
w serca s∏uchaczy i tam ˝yjà nadal, tam si´ znów odradzajà, formujàc nowy, bogaty Êwiat ducha.
Âpiew w ró˝nej formie zwiàzany jest nierozerwalnie z cz∏owiekiem przez ca∏y czas jego istnienia. Ju˝ nad jego
ko∏yskà nuci mu do snu spokojnà piosenk´ czu∏a matka lub piastunka. Kochana kochanemu i kochajàcy ukochanej wybrance nuci piosenki mi∏osne, czu∏e, wzruszajàce. Na uroczystoÊciach weselnych m∏odej parze przyÊpiewujà przyjaciele weso∏e madryga∏y i wreszcie cz∏owieka na zawsze odchodzàcego w zaÊwiaty na cmentarzu ˝egnajà pieniem ˝a∏obnym. Biedny jest ten cz∏owiek, który nie zazna∏ szcz´Êcia piosenki serca.
Âpiew nie jest tylko udzia∏em jednostki. Jest on nieÊmiertelnym skarbem spo∏ecznym, narodowym, ogólnoludzkim. Nasz wieszcz narodowy, A. Mickiewicz nie bez s∏usznoÊci nazywa pieÊƒ “arkà przymierza mi´dzy m∏odszymi
a dawnymi laty”, daje jej nazw´ skarbnicy, w którà lud sk∏ada wiàzank´ swych myÊli i “swych uczuç kwiaty”. Jak˝e s∏usznie ocenia ten wielki poeta pieÊƒ ludowà przyjmujàc jej nieÊmiertelnoÊç i niezniszczalnoÊç. Kiedy wszystko
runie, pieÊƒ ujdzie ca∏o. PrzekonaliÊmy si´ o tym w czasie wieloletniej niewoli i ostatniej okupacji. Kiedy runà
gmach naszej narodowej wolnoÊci i wróg zabra∏ nam wszystko, pozosta∏o dla nas jedynie dobro, którego wróg
nie móg∏ nam odebraç – to pieÊni narodowe oraz improwizowane przez lud polski. One koi∏y nasze rany, chroni∏y
od zwàtpienia, dodawa∏a nadziei na przysz∏oÊç, wiàza∏y spo∏eczeƒstwo w nierozerwalnà spójni´. Oddzia∏om leÊnym, walczàcym o odzyskanie wolnoÊci dodawa∏y si∏y do znoszenia trudów. PieÊƒ zdrowa, o treÊci wznios∏ej jest
czynnikiem twórczym i uszlachetniajàcym. Dobry Êpiew jest równie˝ skutecznym lekarstwem na wszelkie nerwice
i pesymizm. Oddzia∏ywuje on bardzo dodatnio i wszechstronnie na ca∏à psychik´ i w du˝ym stopniu regeneracyjnie na ca∏y uk∏ad fizjologiczny cz∏owieka.
Cz∏owiek dzisiejszy oszo∏omiony ha∏asem maszyn i um´czony szaleƒczym tempem ˝ycia szuka po prostu odruchowo zaradczego Êrodka na swoje stargane nerwy bodaj˝e doraênie. Chyba ka˝dy wie, ˝e najskuteczniejszym
Êrodkiem na zszarpane nerwy jest pi´kny, zdrowy i szlachetny Êpiew, s∏owa piosenki, chocia˝by utrwalone na p∏ycie.
Niestety sà to wskazania niewykonalne. Gdzie szukaç tego szlachetnego Êpiewu? Wznios∏e i pi´kne utwory
Êpiewane i ich wykonanie zastàpiono w czasach ostatnich g∏osami dzikiej d˝ungli. Mruczenie, wrzask, nieludzkie
wycie, powtarzanie w kó∏ko jednego bzdurnego frazesu, ca∏y ten chaos odstawiany na estradzie przez tak zwanych artystów – nazywa si´ nwoczesnym Êpiewem. Czy taki Êpiew, taka treÊç, taki dziwaczny sposób wykonania
ma odpr´˝yç um´czonego ˝yciem cz∏owieka? Kiedy s∏ynny Palestrino w Kaplicy Sykstyƒskiej dawa∏ swój koncert
chórowy, w sercach s∏uchaczy oprócz entuzjazmu, dokona∏ si´ jakiÊ niepoj´ty prze∏om do tego stopnia, ˝e za˝arci wrogowie zacz´li si´ rzucaç sobie w obj´cia ze s∏owami wzajemnego przebaczenia. A co wynoszà w swoich
sercach i umys∏ach s∏uchacze dzisiejszych imprez Êpiewaczych? Rozkojarzenie psychiczne i nerwice!

Muzyka a jazgot
Rodzonà siostrà Êpiewu jest muzyka. Pitagoras mówi∏, ˝e ka˝da gwiazda ma swój w∏asny ton i wszystkie razem
tworzà energetycznà muzyk´ wszchÊwiata. My tej odwiecznej muzyki wszechÊwiata nie mo˝emy swym uchem
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uchwyciç. Ale poszum lasów, szum po∏àczony z rykiem fal morskich, oraz cichy, spokojny szmer ziarenek bezkresnych pustyƒ ∏àczy si´ w jeden odwieczny koncert naszej ziemi. I ten koncert pieÊni nasze ucho, wznosi na wy˝yny
twórcze nasz umys∏.
Cz∏owiek nosi w g∏´bi swej duszy g∏ód pi´kna, przeto pragnie przenieÊç jakby echo, jakby czàstk´ symfonii
Êwiata w swà w∏asnà jaêƒ. Przeto wydobywa z martwych przedmiotów przeró˝ne dêwi´ki. Porzàdkuje je w bogate kombinacje: w gamy, akordy, bàdê o tempie powiewu zefiru bàdê gwa∏townie jak burza. Wynalaz∏ przeró˝ne
instrumenty muzyczne i za pomocà ich stworzy∏ nieÊmiertelne arcydzie∏a sztuki muzycznej.
Muzyka, chocia˝ nie posiada s∏ów wyra˝ajàcych myÊl ludzkà, podobnie jak Êpiew, ogromnie jednak wzbogaca osobowoÊç ludzkà, dajàc jej wiele pi´kna, wzruszeƒ, doznaƒ, natchnieƒ, wzlotów ducha i twórczoÊci. Cudne
akordy muzyczne odurzajà i wzruszajà dusze nawet ca∏kowicie zdegenerowane.
Opowiada∏ mi malarz K. K∏osowski o znamiennym wydarzeniu, jakie mia∏o miejsce w jego pracowni w Zakopanem w czasie okupacji niemieciej. Przyszli do niego dwaj wy˝szej rangi gestapowcy. Podczas oglàdania obrazów
zauwa˝yli instrument muzyczny, dziÊ ju˝ prawie ogó∏owi nie znany, zwany cymba∏kami. Byli bardzo ciekawi, jak
wychodzi muzyka na takim instrumencie, prosili malarza, aby coÊ im zagra∏. Artysta zagra∏ lirycznà melodi´ znanej piosenki “Za Niemnem hen precz”. Gestapowcy ws∏uchani w melodyjne dêwi´ki pieÊni, popadli w jakàÊ dziwnà zadum´, zacz´∏o si´ budziç w nich cz∏owieczenstwo, wyraênie byli mocno wzruszeni. Muzyka zamilk∏a, oni tak˝e milczeli czas d∏u˝szy. Po pewnym czasie jeden z nich mi´kkim tonem g∏osu tak si´ wyrazi∏: “Nie przypuszcza∏em
nigdy, ˝e s∏owiaƒska muzyka tyle ma w sobie pi´kna i si∏y”.
Prócz pi´kna i ogromu innych walorów, muzyka jest jeszcze si∏à leczniczà dla ca∏ego systemu nerwowego.
W chwili obecnej zaczyna byç modna muzykoterapia. Jest to metoda bardzo wskazana dla wspó∏czesnego
cz∏owieka. Na czym polega dzia∏anie takiej kuracji nerwów, pokrótce omówimy.
Nasz uk∏ad nerwowy jest jakby czu∏ym kamertonem, który reaguje na bodêce, pochodzàce od zewnàtrz, wytwarzajàc w sobie silny rezonans. Wibracyjne fale dêwi´kowe, pochodzàce z instrumentu muzycznego, sp∏ywajà
poprzez aparatur´ ucha i rdzenia przed∏u˝onego na ca∏à sieç unerwienia, a przez nià docierajà do wszystkich
mi´Êni i komórek organizmu wywo∏ujàc w nim odpowiednie reakcje. Cz´stotliwoÊç reakcji, czyli ruchów i odruchów i ich nat´˝enie pozostaje w Êcis∏ej zale˝noÊci od szybkoÊci i si∏y rytmów muzycznych. Spokojny rytm muzyki,
spokojne b´dà ruchy cia∏a, gwa∏towne nieskoordynowane dêwi´ki i b´bnienia instrumentów perkusyjnych wywo∏ujà takie same odruchy korpusu cz∏owieka. Najlepszà ilustracjà takiego zjawiska sà plàsy taneczne. Sà one
reakcjà odruchów na szybkoÊç i jakoÊç tonów muzycznych.
˚eby wi´c muzyka mog∏a spe∏niaç rol´ terapii, czyli byç Êrodkiem leczniczym rozstrojonego nerwowo, dzisiejszego cz∏owieka i wprowadzi∏a ∏ad w jego sferze psychicznej, musi posiadaç charakter ko∏ysanki. Przeró˝ne walce, niektóre melodyjne tanga, grane lub Êpiewane przy akompaniamencie muzycznym, sà tym dla wyczerpanego cz∏owieka, czym jest ukojone ko∏ysanie dla dziecka w ko∏ysce.
Tymczasem, wbrew postulatowi muzykoterapii, narzucono ca∏emu spo∏eczeƒstwu dziki, chaotyczny jazgot
jazzowy, bitowy, hevy-metalowy, któremu nadano miano nowoczesnej muzyki. Kilku okud∏aczonych, ogolonych
ch∏opaków zjawia si´ na estradzie i w straszliwym tempie szarpià struny mandolin lub gitar. Walà w b´benki bez
∏adu jak grad po szybach, wykonujàc równoczeÊnie ca∏ym cia∏em jakieÊ epileptyczne ruchy. Im wiecej wrzawy
i b´bnienia w tej kociej muzyce, tym chciwiej si´ odbiera i tym g∏oÊniej jà oklaskuje.
Gdyby dzia∏anie tej muzyki ogranicza∏o si´ tylko do zakresu mody, wyra˝ania przez m∏odych swej odr´bnoÊci,
mo˝na by obok tego problemu przejÊç oboj´tnie z pob∏a˝aniem. Niestety szaleƒstwa jazzowe wnoszà w organizm i psychik´ cz∏owieka straszliwà w skutkach rewolucj´. Nieskoordynowany jazgot operuje ju˝ ultradêwi´kami,
a nie tylko szarpià ca∏ym systemem nerwowym ponad jego wytrzyma∏oÊç, nie tylko rozbijajà s∏absze komórki tkanek ludzkiego organizmu, ale nadto wyzwalajà w g∏´bi psychiki ludzkiej jakieÊ demoniczne prymitywne, uÊpione
dotàd, anomalne instynkty, które szybko prowadzà do rozkojarzenia i zniekszta∏cenia ca∏ej osobowoÊci.
Wystarczy zaobserwowaç zachowanie si´ m∏odzie˝y w czasie wyczynów bitowych na widowni. Na jej twarzach maluje si´ jakaÊ nienormalna ekstaza, formalnie euforia w oczach, dziwne napi´cie psychiczne, przypominajàce w du˝ym stopniu ob∏´d. Podczas takich pseudokoncertów m∏odzie˝, zw∏aszcza gdy jest sama, krzyczy,
wyje, drga, wymachuje chusteczkami, swetrami, go∏ymi r´kami. Ca∏a ta niesamowita sceneria jak˝e przypomina
taniec derwiszów, albo histeryczne plàsy w´drownych sekt grasujàcych w Êredniowieczu na Zachodzie.
KilkanaÊcie lat temu prasa niemiecka donosi∏a, ˝e po takim koncercie jazzowym w pewnym miasteczku, m∏odzie˝ wysz∏a na ulic´ i w jakimÊ szale zacz´∏a niszczyç wszystko, co napotka∏a na drodze: szyby wystawowe sklepów, kioski, nawet chodniki.
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O czym Êwiadczy takie zjawisko? A czy ta ca∏a nowoczesnoÊç tego rodzaju nie sta∏a si´ mi´dzy innymi czynnikami, szko∏à dla hipisów. Zdaj´ sobie spraw´, ˝e znajdujà si´ tysiàce gorliwych obroƒców i amatorów wspó∏czesnej muzyki i Êpiewu i mój poglàd w tej sprawie z oburzeniem napi´tnujà jako przestrza∏y, ale obiektywna prawda
pozostanie zawsze prawdà. Pragn´ podkreÊliç, ˝e ja otrzymuje setki listów od m∏odzie˝y chorej nerwowo. WÊród
autorów tych listów wi´kszoÊç stanowià nie ci, co przeforsowali swój system nerwowy naukà, lecz ci, co mieli do
czynienia z nowoczesnà muzykà i sztukà.
Psychologowie i wychowawcy powinni si´ zatroszczyç o to, aby we wszystkich dziedzinach ˝ycia m∏odzie˝,
równie˝ i relaksowych, stworzyç w∏aÊciwe formy odpoczynku regulujàce si∏y witalne, u∏atwiajàc wzloty ducha,
rozwijajàc zdolnoÊci twórcze.

X
SZKO¸A SAMOTNOÂCI I MILCZENIA
Tylko w samotnoÊci rodzà si´
wielkie dzie∏a i nieÊmiertelne myÊli.
W czasie mi´dzywojennym wsz´dzie rozbrzmiewa∏o w Êpiewie i muzyce tango, którego pierwsza zwrotka tak
si´ zaczyna:
Czy ty znasz wielki ból samotnoÊci,
Kiedy serce chce kochaç i ˝yç,
Kiedy koƒczà si´ dni bez mi∏oÊci,
Niczym szara, tlejàca si´ niç…
Zacytowane s∏owa banalnego tanga wyra˝ajà wcale niebanalnà lecz g∏´bokà prawd´ ˝yciowà. Przejdêmy
w Noc Wigilijnà, kiedy to ludzie najbardziej zbli˝ajà si´ do siebie, tworzàc jakby jednà rodzin´, przez jedno miasteczko, aby odwiedziç samotnych, opuszczonych, nie majàcych nikogo z bliskich swoich lub tych, których cierpienie przyku∏o do ∏ó˝ka boleÊci. Zrozumiemy wówczas dramat samotnoÊci ludzkiego ˝ycia. Wszyscy zresztà starzy
ludzie, nawet gdy ˝yjà w bliskiej sobie spo∏ecznoÊci, czujà si´ boleÊnie osamotnieni, wyobcowani, jakby zagubieni. Ju˝ nie majà nawet wspólnego j´zyka z najbli˝szym otoczeniem.
UmieÊçmy cz∏owieka na rajskiej wyspie, ale bezludnej, czy b´dzie na niej szcz´Êliwy. T´sknota za ludzmi wypali
szybko jego serce i zgasi ˝ycie, bowiem cz∏owiek jest normalnà czàstkà spo∏ecznoÊci i nie mo˝e ˝yç prawid∏owo
poza zbiorowiskiem ludzkim.
Niestety, paradoksy dziesiejszej cywilizacji pogmatwa∏y wszelkie prawa natury ludzkiego ˝ycia. Spo∏ecznoÊç
ludzka przemieni∏a si´ w zag´szczony t∏um, w którym jednostka zosta∏a przygnieciona. Brak sprzyjajàcych warunków dla indywidualnego rozwoju doprowadza w konsekwencji do zaniku indywidualnych cech osobowoÊci.
Ârodki masowego przekazu: radio, telewizja, prasa, widowiska, ca∏à si∏à narzucajà poszczególnej jednostce gotowe myÊli, idee, dà˝enia. Zmuszajà ˝yç w myÊl narzuconych schematów, wed∏ug jednego okreÊlonego modelu.
Osza∏amia si´ cz∏owieka ha∏asem i koniecznoÊcià poÊpiechu. Nieustannym rozwojem technicznym pop´dza si´
go w dal ku niewiadomemu. Dramatycznà sytuacj´ pog∏´bia jeszcze powszechna epidemia pijaƒstwa. Nast´pstwem jej jest brutalnoÊç, rozwydrzenie, zanik kultury ˝ycia codziennego. A wi´c t∏um staje si´ zmorà dla jednostki.
Normalny cz∏owiek chcàc wi´c ratowaç swà okaleczonà osobowoÊç, uleczyç swe totalnie rozstrojone nerwy,
odrodziç si´ na nowo i osiàgnàç upragniony spokój, wyrwaç si´ musi z jarmarcznego zgie∏ku ˝ycia i ukryç
w zbawczej samotnoÊci. Jest bowiem jeszcze inna samotnoÊç ni˝ ta, o której by∏a mowa na wst´pie – samotnoÊç
twórcza, dobrowolnie obrana, czasowa, odradzajàca. W takiej samotnoÊci dojrzewali najwi´ksi geniusze ducha.
Rodzi∏y si´ najwspanialsze arcydzie∏a sztuki, literatury, filozofii oraz wynalazki. Taka samotnoÊç jest spokojem dla
rozbitków na morzu dzisiejszego Êwiata. Takiej samotnoÊci l´kajà si´ tylko tchórze, s∏abi duchowo i degeneraci.
Wielcy ludzie jej pragnà i szukajà. Nam jednak nie chodzi o geniuszów, lecz o ka˝dego z nas. JesteÊmy wszyscy
zm´czeni do cna gonitwà, przymusowym poÊpiechem dzisiejszego ˝ycia. Na porzàdku dziennym jest fakt, ˝e nawet m∏oda kobieta po wyjÊciu z jakiegokolwiek warsztatu swej pracy daleka jest od natr´tnej kobiecej kokieterii,
czuje si´ tylko zm´czonym cz∏owiekiem z rozdygotanymi nerwami. Pragnie odpoczynku, chce byç sama. Usi∏uje
znaleêç samotny kàcik dla siebie.
Ale gdzie mo˝na znaleêç ciche ustronne miejsce i ukojonà samotnoÊç? Wszak ca∏y Êwiat sta∏ si´ ciasny i rozha-
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∏asowany. Wrzask ulic dociera do twojego pokoiku i wype∏nia go w ca∏oÊci. Na górnym pi´trze odbywa si´ prywatka. Obok za Êcianà u sàsiadów rozgrywajà si´ pijackie burdy. Za drugà Êcianà sàsiad puÊci∏ na ca∏y regulator wrzaskliwà p∏yt´ najnowszego przeboju. Za oknem znowu na podwórzu d∏ugow∏osy wygrywa pod oknem wybranki szlagiery na tranzystorku. Istna gehenna!
Pozosta∏a na szcz´Êcie jedna przyjacielska przystaƒ – przyroda. Wprawdzie i jà moloch przemys∏u okaleczy∏,
zanieczyÊci∏, zakazi∏, to jednak pozosta∏o w niej troch´ zakàtków jeszcze zdrowych: pola, ∏àki, lasy, strumyki górskie. Pewien filozof powiedzia∏: “Szatan zbudowa∏ miasta, cz∏owiek zbudowa∏ wieÊ, ale puszcze leÊne, ∏àki i wody
stworzy∏ Bóg”. Ca∏a przyroda rozwiera szeroko swe matematyczne ramiona ku tobie, by ci´ przytuliç do siebie
i ukoiç twe sko∏atane serce. JesteÊ zm´czony ˝yciem, dêwigasz na swym sercu brzemi´ trosk i gorzkich rozczarowaƒ – znajdê chwil´ czasu, idê i staƒ nad brzegiem morza, ws∏uchaj si´ w szum fal idàcych z uk∏onem do ciebe,
od razu poczujesz w sobie dziwny spokój i b∏ogostan. Idê i patrz na leÊne wodospady górskich potoków, poczujesz
si´ w tej chwili ma∏ym ch∏opczykiem i zaczniesz si´ bawiç ma∏ymi kamykami, wydobytymi r´kà z wody. Pójdê miedzà polnà wÊród ∏anów ˝yta lub pszenicy, usiàdê na trawie i w lekkim skupieniu wpatrz si´ w jedno êdêb∏o zbo˝a.
Dostrze˝esz na nim k∏osy pe∏ne ziarn. Wzrok twój pow´druje do k∏osa. Byç mo˝e zaczniesz si´ zastanawiaç nad
prawami ˝ycia przyrody, zostaniesz mimo woli botanikiem, zapomnisz o wszystkich zgryzotach swego cia∏a,
o wszelkich krzywdach doznanych od ludzi. ZapuÊç si´ w g∏àb dziewiczego lasu, spocznij na pniu z∏amanego
drzewa i spójrz dooko∏a. JesteÊ w królestwie Êwiata roÊlinego, gdzie wÊród drzew, krzewów, kwiatów i mchu, w runie leÊnym panuje symbioza. Tu nie dociera zgie∏k ˝ycia ludzkiej spo∏ecznoÊci. Tu, w tej uroczej ciszy i milczeniu
odnajdziesz siebie i poczujesz radoÊç swego istnienia.
“W samotni milczenia po raz pierwszy odczujesz rytmiczne pulsowanie energii ˝ycia, us∏yszysz delikatny ton
wn´trza siebie, zag∏uszonego przez niepokój i zgie∏k nowoczesnego ˝ycia. Oszcz´dzanie energii przez odrzucanie
od ust kielicha rozkoszy ha∏aÊliwego towarzystwa i jarmarcznego Êwiata, nadaje nam wyglàd Êwie˝ej m∏odoÊci
bez wzgl´du na wiek oraz spr´˝a w nas energi´. W procesie tym kryje si´ coÊ wi´cej ni˝ oszcz´dzanie fizycznych
i nerwicowych si∏ bezcelowo rozproszonych, wyzwalajà si´ bowiem pot´˝ne zasoby energii posiadanej, nieznanej naukowemu Êwiatu. Jest to energia czwórwymiarowa, która jest zdolna u ludzi zwyczajnych do nadzwyczajnych osiàgni´ç. Dzisiejsza nauka, je˝eli chce uleczyç cz∏owieka z przeró˝nych nerwic, musi dà˝yç do zrozumienia
energii psychicznej, jak dosz∏a drogà hipotez i eksperymentów do odkrycia elektrycznoÊci i energii atomowej”.
SamotnoÊç i milczenie nie tylko leczà nerwy i przywracajà cz∏owiekowi zdrowie, lecz nadto prowadzà do rekonstrukcji ca∏ej osobowoÊci oraz stajà si´ ciàg∏à szko∏à ˝ycia. WartoÊci owe mo˝na osiàgnàç nie tylko przez kontakt z ˝ywà przyrodà, mo˝na je wypracowaç wewnàtrz w∏asnej jaêni przebywajàcej we w∏asnym otoczeniu.
Nauka Wschodu oraz m´drcy tybetaƒscy i jogowie drogà koncentracji i medytacji, doprowadzajà swà osobowoÊç do szczytu duchowej mocy i doskona∏oÊci, którà mo˝na osiàgnàç w samotnej ciszy. Drogà çwiczeƒ ducha opanowujà oni swe cia∏o tak dalece, ˝e potrafià nim kierowaç bez wysi∏ku, zniweczyç wszelki rozdêwi´k mi´dzy ˝àdzà cia∏a a aspiracjami ducha. Jasnowidzenie, telekineza, nawet moc leczenia chorych, równowaga
w najsro˝szych cierpieniach, radosna pogoda ducha, dobroç, mi∏oÊç do ludzi – to atrybuty ascetów wypracowane w ciszy i milczeniu.
Nie ka˝dy jest powo∏any do praktykowania surowej ascezy, ale ka˝dy z ludzi pragnie posiadaç zdrowie fizyczne i równowag´ psychicznà oraz radoÊç ˝ycia, a te wartoÊci mo˝na osiàgnàç jedynie w samotnoÊci i milczeniu
przez analiz´ swego post´powania na co dzieƒ. Nawet bandyta ma niekiedy momenty refleksji i szlachetniejsze
odruchy. Bytem rzàdzi jakieÊ nieznane prawo psychologiczne, które cz∏owieka spycha z bezdro˝a na tor lepszego, szlachetniejszego ˝ycia. MyÊl refleksyjna, zrodzona w samotnoÊci, staje si´ dla nie jednego punktem zwrotnym
w ˝yciu. M. Maeterlinck tak o tym pisze: “Przypomnij sobie, przyjacielu, dzieƒ, w którym bez l´ku w sercu wyszed∏eÊ naprzeciw swemu pierwszemu milczeniu. Wybi∏a wówczas dla duszy donios∏a i straszna godzina; twarzà
w twarz stan´∏o przed nià milczenie. Widzia∏eÊ jak podnosi si´ z niepoj´tych otch∏ani ˝ycia, z niezg∏´bionego wewn´trznego oceanu przera˝eƒ i pi´kna, a nie usi∏owa∏eÊ przed nim ujÊç, ani szukaç odeƒ ratunku. Przypomnij sobie i t´ chwil´ i powiedz mi dziÊ, czy˝ nie by∏o to milczenie konieczne i dobre, czy ta chwila nie by∏a dla ciebie odrodzeniem”.
Pomimo dynamicznego ˝ycia dzisiejszej ludzkiej zbiorowoÊci, ka˝dy potrafi znaleêç odpowiedni kàcik ciszy
i samotnoÊci, gdzie b´dzie móg∏ odpr´˝yç swe nerwy i formowaç swà osobowoÊç. Mo˝e to byç w∏asny pokoik,
a przede wszystkim w∏asne wewn´trzne “Ja”.
Trzeba odrzuciç od siebie wszelie zgryzoty, urazy, ch´ç odwetu za doznane, krzywdy, skupiç si´ i trwaç biernie.
Wnet si´ zrodzà w umyÊle nowe koncepcje. Zrodzi si´ optymizm, spokój zaw∏adnie sercem na sta∏e. W takim sta-
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nie mo˝na iÊç do ludzi, do pracy bez l´ku, bez kompleksów. Nawet najsurowsi asceci jogi radzà, wr´cz polecajà,
aby idàc w wir dzisiejszego ˝ycia i pracy pami´taç zalecenie twórcy Jogi: “Bàdz dobrym i czyƒ dobrze”
Cisza samotnoÊci, to odwieczna szko∏a geniuszów. W samotnoÊci ciszy, cz´sto ciszy nocnej, powsta∏y najwi´ksze arcydzie∏a ludzkie. Ale twórcy tych dzie∏ potrafili równie˝ i w t∏umie byç skupionym i tworzyç. Przyk∏adem takiego twórcy mo˝e byç chocia˝by nasz poeta i malarz Wyspiaƒski, którego nawet jego przyjaiele nazywali mrukiem.
Stanis∏aw Wyspiaƒski komponowa∏ swe s∏ynne dzie∏o”Wesele” w najwi´kszym milczeniu, w czasie rzeczywistego, bardzo wrzaskliwego wesela swego przyjaciela L. Rydla, we wsi Bronowice. Niesamowity ha∏as, gwar, wrzawa
biesiadników wiejskiego weseliska nie zda∏y rozproszyç jego twórczych myÊli, ani zak∏óciç jego milczenia. Stojàc
oparty o drzwi izby weselnej, pozosta∏ skupiony, samotny, skoncentrowany, przepojony myÊlà twórczà, jakby by∏
nieobecny na weselu. Faktycznie to jego cia∏o pozosta∏o obecne we wrzawie weselnej, duch jego by∏ wolny
i przebywa∏ w krainie twórczej wyobraêni. Póêniej dopiero uk∏ada∏, porzàdkowa∏ swe myÊli nadajàc utworowi
ostateczny kszta∏t.
Ka˝dy wielki myÊliciel, wynalazca, twórca, b´dàc wÊród t∏umu, pozostaje we w∏asnym wewn´trznym Êwiecie
i nie pozwala doƒ wtargnàç jarmarcznej wrzawie. Chroni swe wielkie wartoÊci ducha od wp∏ywu bezwartoÊciowych mira˝y, jakim ho∏duje wspó∏czesny, zmaterializowany Êwiat.
Nie ka˝dy mo˝e byç artystà, plastykiem, poetà, pisarzem, filozofem. Ale ka˝dy z nas, obracajàc si´ wÊród spo∏eczeƒstwa, potrafi staç si´ wielkim geniuszem swej osobowoÊci. W kszta∏ceniu siebie trzeba obraç metod´ analityczno-porównawczà. Znajdujàc si´ w gronie wspó∏towarzyszy, przy pracy zawodowej, bioràc udzia∏ w zebraniu urz´dowym, w zabawie, na przyj´ciu, nale˝y obserwowaç wnikliwie sposób bycia, rozmowy, reakcje, mentalnoÊç uczestników. W ka˝dym z nich w ich post´powaniu ∏atwo mo˝esz odnaleêç czàstk´ samego siebie. Przypatrujàc si´ ludziom z najbli˝szego otoczenia, wiemy co si´ nam w nich podoba a co razi, co aprobujemy, a czym
gardzimy. Do kogo z tych ludzi jesteÊmy najbardziej podobni. Analizujàc charaktery naszych znajomych, czy tylko
raz jeden widzianych osobników, wydajemy odruchowo o nich wszystkich swój sàd.
Ka˝dy we w∏asnym pokoju, wolny od inspekcji ludzkich oczu, drogà introspekcji swej w∏asnej duszy mo˝e dokonaç konfrontacji w∏asnego post´powania z post´powaniem nowych obserwowanych osób i zastanowiç si´
czy odnajdzie w sobie te cechy osobowe, którymi gardzi i które pot´pia. B´dzie to odkrycie przera˝ajàce ale
i zbawienne zarazem. A mo˝e w ten sposób zostanà niezauwa˝alne dotàd bezcenne skarby szlachetnych zalet.
Taka wewn´trzna analiza pozwoli oczyÊciç wn´trze duszy, wyrzuciç z∏e przywary i rozwinàç cechy szlachetne.
Nauczy pob∏a˝liwiej patrzeç na innych swoich bliênich, bo w ka˝dym z nich kryje si´ anio∏ i demon, podobnie jak
w nas samych, b´dzie poczàtkiem naszego doskonalenia, które doprowadzi do szczytu.
Per aspera ad astra! Przez trud do zwyci´stwa!

XI
DYNAMIZM SEKSUALNY

Nawet Bogowie zazdroszczà temu,
kto zmys∏y swe ujarzmi∏, jak dobry woênica rumaki.
( Pitagoras – Dialogi)
Niedawno wysz∏a w Anglii ksià˝ka pt. “M´˝czyêni, których pozna∏am w ∏ó˝ku”. W krótkim czasie ca∏y nak∏ad
zosta∏ rozchwytany. Wielkie jednak by∏o rozczarowanie u nabywów ksià˝ki, bo nie znaleêli w niej nic z erotyzmu,
którego si´ spodziewali. By∏ to powa˝ny pami´tnik pewnej piel´gniarki, która podczas wieloletnij pracy w szpitalu pozna∏a wielu znakomitych ludzi. W pami´tniku znalaz∏y odbicie nie tylko wady i zalety pacjentów, ale równie˝
psychologi czna analiza post´powania tych ludzi w czasie trwania choroby. Obserwujàc ˝ycie dostrzegamy, ˝e
skàd tylko zawieje erotyzm, tam b∏yskawicznie robi si´ zbiegwisko, zw∏aszcz m´skie. Wszystko bowiem to, co budzi
i pot´guje pop´d p∏ciowy, jest straszliwà si∏à pociàgajàcà. Bo te˝ poza instyktem samozachowawczym, najpot´˝niejszym dynamizmem, tkwiàcym w cz∏owieku i zwierz´tach jest pop´d p∏ciowy. Jest on silniejszy od g∏odu,
a nawet l´ku przed Êmiercià. Potwierdzeniem tego jest zjawisko samounicestwienia, wyst´pujàce w czasie godów mi∏osnych u niektórych zwierzàt. Ma ono miejsce u pewnych gatunków pajàków. W czasie kopulacji samica, gdy poczuje, ˝e jest zap∏odniona, po˝era ˝ywcem samca ca∏kowicie. Pajàk chocia˝ przypuszczalnie prze-
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czuwa instynktem Êmiertelne dla siebie niebezpieczeƒstwo, nie rezygnuje jednak z mi∏osnych rozkoszy. To samo
zjawisko, przynajmniej podobne, wyst´puje u pszczó∏. Trutnie w pogoni za królowà, która si´ wzbija wysoko, padajà trupem z wycieƒczenia. Ostatni, najsilniejszy, dosi´ga jà, zap∏adnia, ale i on równie˝ pada martwy z wyczerpania.
Zjawiska samobójstwa seksualnego u zwierzàt nale˝à raczej do rzadkich, albo nie wyst´pujà w ogóle. W Êwiecie zwierz´cym pop´dem rozrodczym kierujà odwieczne, niezmienne prawa natury. Potrzeba istotna, celowego
zaspokajania p∏ciowego u samic zwierzecych wyst´puje raz na rok lub kilka lat, rzadko cz´Êciej. W wyniku takiego uk∏adu regulacji pop´du seksualnego u zwierzàt, nie mo˝e u nich nigdy powstaç ˝adne nadu˝ycie, groêne
dla ich zdrowia i ˝ycia, nie ma te˝ zgwa∏ceƒ. Cz∏owiek natomiast musi sam kierowaç swoimi pop´dami p∏ciowymi i to bardzo umiej´tnie, jeÊli chce wykorzystaç ich dynamizm dla swego osobistego szcz´Êcia i dobra bliênich.
Je˝eli natomiast zmys∏y opanujà cz∏owieka i zacznà nim kierowaç, musi nastàpiç katastrofa. Jakà podstaw´ wobec si∏ seksualnych ma zajàç dzisiejszy cz∏owiek jest zagadnieniem do omówienia.

Anarchia w dziedzinie seksualnej
Poniewa˝ pop´d seksualny nie wyst´puje tylko okresowo, jak to ma miejsce u zwierzàt, lecz pozostaje w sta∏ym napi´ciu szukajàc dla siebie ujÊcia, przeto nale˝y nim kierowaç z uwzgl´dnieniem wszystkich sprzyjajàcych
warunków.
Musimy od razu zaakcentowaç, ˝e zaj´cie postawy wobec ˝ycia seksualnego, nie jest sprawà prywatnà, lecz
sprawà najbardziej spo∏ecznà. Zdrowe jednostki, zdrowe spo∏eczeƒstwo, podkopuje byt ca∏ego narodu w ten
sam sposób jak pijaƒstwo i narkomania.
Niestety – w dobie obecnej w tej dziedzinie powsta∏a niemal u wszystkich narodów potworna deprawacja.
Cywilizowane narody zatracajàc ca∏kowicie instynkt samozachowawczy, podepta∏y z jakimÊ cynizmem wszelkie
zasady obyczajowo-etyczne, a na ich miejsce wprowadzi∏y wyuzdanie a˝ do seksualnych orgii . Jeszcze nigdy
w ciàgu wieków w historii narodów nie rozp´tano w takim stopniu i tak powszechnie seksualizmu, ani nie wykopano tak g∏´bokiej przepaÊci mi´dzy etykà a ˝yciem cz∏owieka. W Danii, Holandii, Belgii i Niemczech, odnosi si´ wyraênie wra˝enie, ˝e wszystkie czynniki jakby si´ sprzysi´g∏y, aby zw∏aszcza m∏odzie˝, pogrà˝yç w cuchnàce bagno
wynaturzenia seksualnego. Wszystkie wi´ksze miasta sà dos∏ownie zawalone wyrafinowanà, orgialistycznà pornografià ilustracyjnà i opisowà oraz broszurami pouczajàcymi o mi∏oÊci lesbijskiej, o homoseksualiêmie i bestjaliêmie.
Wszystkie oczywiÊcie pouczenia poparte ilustracjami. Do ca∏oÊci obrazu dochodzà jeszcze odpowiednie filmy
wyÊwietlane w wielu specjalnych lokalach, telewizji oraz wyuzdane widowiska striptisowe. Nigdy bym nie uwierzy∏
w to, ˝e takie zwyrodnienie erotyczne mogà byç rozpowszechniane w XX wieku, gdybym z tym wszystkim nie zetknà∏ si´ osobiÊcie.
A jaka na zdegenerowanie obyczajowe jest reakcja ze strony jeszcze zdrowego spo∏eczenstwa, w∏adzy? Cicha tolerancja, nawet akceptacja. Pytam jednego kulturalnego Niemca, dokàd wy zdà˝acie tak Êlizgà drogà,
jaka b´dzie przysz∏oÊç waszych dzieci i ca∏ego poklenia, wszak jesteÊcie w rozk∏adzie obyczajowym. W odpowiedzi otrzymuj´ wyjaÊnienie, ˝e ka˝dy ma prawo do swego w∏asnego cia∏a i mo˝e nim rozporzàdzaç, jak mu si´
podoba. Na takie samo pytanie zadane przeze mnie sprzedawcy pornografii otrzyma∏m innà odpowiedê. Pocieszamy si´ – powiedzia∏ Niemiec – ˝e fala pornografii, która do nas przysz∏a z Danii, szybko przeminie i znów b´dzie
dobrze. A jeÊli pr´dko nie przeminie i was prze˝yje, co wtedy? – spyta∏em. Na to ju˝ mi nic nie odpowiedzia∏, spuÊci∏ g∏ow´ i milcza∏. Ale czy˝ mo˝e szary obywatel przeciwstawiç si´ powodzi pornografii, skoro rzàd duƒski, który
z racji swego obowiàzku powinien staç na stra˝y dobrych obyczajów i spo∏ecznego porzàdku, chlubi∏ si´ tym, ˝e
z pornografii i wszelkich imprez erotycznych zasili∏ wydajnie swój bud˝et.
Trudne do zrozumienia i wyjaÊnienia jest w tej sprawie post´powanie spo∏eczeƒstw i rzàdów wszystkich narodów. Wszedzie ostro pot´pia si´ pijaƒstwo i narkomani´, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e te dwie plagi stanowià zagro˝enie bytu narodowego. Przemytników i handlarzy narkotyków wsz´dzie Êciga prawo, zbrodniarzy, nawet
w niektórych krajach si´ rozstrzeliwuje. Ale trucizny obyczajowej, która tak˝e rozk∏ada organizm spo∏eczny biologicznie, nikt nie pot´pia, owszem, stwarza si´ dogodne warunki dla jej rozwoju. Wsz´dzie przez filmy, telewizj´, piÊmid∏a propaguje si´ wyrafinowany erotyzm. Zejdêmy na swoje podwórko. Czy u nas jest inaczej? Wprawdzie
jeszcze nie doszliÊmy do tego, aby wyznaczaç miejsca na pla˝ach, gdzie chodzi si´ zupe∏nie nago nawet bez listka figowego, jak to si´ dzieje na Zachodzie. Dosz∏o jednak u nas do tego, ˝e jesteÊmy na pierwszym miejscu
w ca∏ej Europie pod wzgl´dem chorób wenerycznych. M∏odzie˝ m´ska dokonuje masowych gwa∏tów na dziew-
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cz´tach. Uprawia si´ tu i ówdzie zbiorowe, wspólne orgie. Zdarzajà si´ wypadki, ˝e nawet dzieci nieletnie uprawiajà praktyki seksulne. Czy za taki stan nikt nie ponosi winy?
Niespe∏na rok temu pojawi∏ si´ w prasie artyku∏, w którym autor postuluje, a˝eby rodzice ju˝ od czternastego
roku ˝ycia nie tylko nie przeszkadzali swym dzieciom, ale u∏atwili im praktyki ˝ycia seksualnego. Czy ju˝ tak nisko
upadliÊmy, ˝e prasa pozwala na publiczne propagowanie asocjalnych poglàdów?
Zach´canie rodziców do u∏atwiania w∏asnym nieletnim dzieciom aktów p∏ciowych jest czynem kryminalnym
i wrogim spo∏ecznie. Na takà zach´t´ mo˝e si´ wa˝yç jedynie kompletny intrygant praw rzàdzàcych sferà fizycznà, fizjologicznà i psychologicznà cz∏owieka. Dojrza∏oÊç p∏ciowa u dziewczàt nast´puje oko∏o szesnastego roku,
a u ch∏opców oko∏o osiemnastego roku ˝ycia. Mi´dzy rokiem dwunastym a pe∏nà dojrza∏oÊcià p∏ciowà trwa
okres przejÊciowy. Jest to okres w∏aÊnie najwa˝niejszy, najbardziej krytyczny w ˝yciu cz∏owieka i decydujàcy o jego przysz∏oÊci. PrzejÊcie ze stanu pó∏ dzieci´cego w stan pierwszego stadium dojrzewania, przestawia ca∏y organizm i ca∏à psychik´ na zupe∏nie nowe tory. W okresie tym organizm mobilizuje wszystkie si∏y witalne, budzi do
dzia∏ania nowe wydzielnicze gruczo∏y, gromadzi w koÊciach fosfor, wapno itp. Ca∏a ta akcja dojrzewania wstrzàsa ca∏ym cz∏owiekiem. Nie wolno zatem, pod ˝adnym pozorem, w tym okresie formowania si´ dojrza∏oÊci cz∏owieka nara˝aç go na dodatkowe tak silne wstrzàsy jakim jest ka˝dy akt p∏ciowy. W ch∏opi´cym i dziewcz´cym
jeszcze niedojrza∏ym organiêmie ka˝dy akt p∏ciowy, nawet samo podra˝nienie napina do najwy˝szych granic system nerwowy, wstrzàsa ca∏à sferà psychicznà, pozbawia ustrój wszelkich substancji koniecznych do jego rozwoju.
Wszystko to nieraz tragicznie odbija si´ na ˝yciu przysz∏ym.
W okresie mi´dzywojennym panowa∏ u niektórych bogatych dam ob∏´dny poglàd, wed∏ug którego wczesne
akty p∏ciowe u dzieci sprzyjajà prawid∏owemu rozwojowi. W myÊl takich przekonaƒ dawano swym dziesi´cioletnim synkom m∏ode zdrowe niaƒki, z którymi ukochani synkowie bawili si´ w ma∏˝eƒstwo. Spotka∏em w czasie wojny ofiary tych ob∏àkanych praktyk. Byli oni prawie wszyscy impotentami i chorymi, wycieƒczonymi ludêmi. Ka˝dy
gospodarz na wsi wie o tym, ˝e jeÊli chce mieç zdrowà silnà klacz, albo ros∏à mlecznà krow´, nigdy ich nie pokryje wczeÊniej, a˝ dojdà do pe∏nej dojrza∏oÊci. Równie˝ ka˝de zwierz´ nie wczeÊniej zaczyna ˝ycie p∏ciowe, a˝ dojrzeje i nabierze pe∏ni si∏ fizycznych. A ta dojrza∏oÊç p∏ciowa nast´puje u wy˝szych gatunków stosunkowo póêno.
U Or∏ów np. pe∏na dojrza∏oÊç wyst´puje dopiero mi´dzy 8 a 9 rokiem ˝ycia. U S∏oni tak˝e póêno.
Faktem jest, ˝e dzisiejsza m∏odzie˝ dojrzewa p∏ciowo wczeÊniej o 3 lub 4 lata ni˝ m∏odzie˝ przedwojenna. Potrzebuje ona pomocy i opieki kierowniczej nad sobà, zarówno przed jak i po dojrza∏ym okresie swego ˝ycia. Potrzeby tej nie rozwiajà tak modne dzisiaj postulaty wprowadzania do programów szkolnych uÊwiadamiania seksualnego w arkana dziedziny seksualnej. Realizowanie za∏o˝eƒ programowych przez ludzi nieodpowiedzialnych jest
tylko parodià. Niektórzy najcz´Êciej zamiast dzia∏ania pozytywnego rozbudzajà niezdrowà ciekawoÊç erotycznà.
Sprawy uÊwiadamiania traktujà tak, jakby od tego zale˝a∏ byt narodowy.
Uwa˝ajà, ˝e wprowadziç dzisiejszà m∏odzie˝ w tajniki seksu, jest tak wa˝ne, jak uczyç czytaç i pisaç. W zimnej
Szwecji od czasu, kiedy w szko∏ach zacz´to uÊwiadamiaç m∏odzie˝ w tajniki seksu, poglàdowo na modelach, zacz´∏a gwa∏townie wzrastaç liczba pozama∏˝eƒskich dzieci. M∏odzie˝, wiadomoÊci o sztuce seksu nabyte w szkole, szybko zacz´∏a wprowadzaç poza szko∏à w praktyk´. Obowiàzki utrzymania takich pozama∏˝eƒskich dzieci
przyjà∏ rzàd. Zacz´∏y ju˝ powstawaç setki przytu∏ków dla dzieci bez rodziców.
My na takie koncepcje pójÊç nie mo˝emy. Nas nie staç na zak∏adanie hodowli dzieci nieÊlubnych, zrodzonych
z uÊwiadamiania, gdy˝ mamy za du˝o wydatków na utrzymanie domów poprawczych i zak∏adów dla debilów.
Takiego rodzaju uÊwiadomienia nam nie potrzeba. Natomiast naglàcym postulatem jest dla nas uczyç w szkole
m∏odzie˝ starszà szacunku dla siebie samej i p∏ci odmiennej, odpowiedzialnoÊci za swe post´powanie w dziedzinie pop´du p∏ciowego oraz przedstawiç potworne nast´pstwa chorób wenerycznych. Obowiàzkiem tym powinno si´ obarczyç doÊwiadczonych, rozumnych lekarzy, którym na sumieniu le˝y dobro m∏odzie˝y i narodu.

Wskazania praktyczne
Dyrektor Amerykaƒskiego Instytutu Onkologicznego, dr. T.J. Rauscher, znakomity diagnostyk, twierdzi, ˝e spoÊród siedmiu g∏ównych czynników powodujàcych powstawanie raka u ludzi, sà stosunki p∏ciowe z wieloma partnerami i to w m∏odym wieku uprawiane.
Traktowanie pop´dów seksualnych jako brutalnego sportu i cynicznej zabawy, prowadzi niewàtpliwie do zwyrodnienia, ale równie˝ wszelkie pruderyjne maskowanie, wstydzenie si´, dwuznaczne przemilczenia, rodzi zak∏amanie i liczne kompleksy. Czy nie wyst´puje tu zjawisko “Karmy”, – ‘co posiejesz to zbierasz’ i to cz´sto w postaci
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choroby, której przyczyn nie potrafimy znaleêç.
Ka˝dy cz∏owiek ju˝ w m∏odym wieku powinien wiedzieç, ˝e tkwià w nim wielkie si∏y rozrodcze, których nie wolno si´ wstydziç, bo one majà wielkie cele, sà ÊciÊle zwiàzane z cz∏owiekiem i dla jego dobra. Dynamizm seksualny
jest wielkim darem udzielonym cz∏owiekowi do wielkich celów. Trzeba go ceniç i godnie u˝ywaç, nie wolno pere∏
ciskaç w b∏oto. To nic, ˝e g∏upota rozwydrzonej dzisiejszej m∏odzie˝y wyÊmiewa wstrzemi´êliwoÊç p∏ciowà i dopinguje si´ wzajemnie do ekscesów seksualnych. M∏odzieniec rozumny, bo g∏ównie chodzi o zdrowà m∏odzie˝
i dziewczyna jeszcze nie zepsuta, nie ugnie si´ pod presjà g∏upoty otoczenia, lecz b´dzie post´powaç w myÊl derektyw zdrowego rozsàdku.
Na przestrzeni tysiàcleci historii istnia∏y olbrzymie rzesze wielkich mistrzów sztuki, literatury i filozofii, naukowych
odkryç i wynalazków. Ludzie ci mieli nie tylko pot´˝ne umys∏y, ale te˝ i wielkie si∏y seksualne, byli kochliwi do s´dziwego wieku swojego ˝ycia. M´˝czyzna bowiem im ma pot´˝niejszy umys∏, tym silniej rozwini´te posiada si∏y seksualne. UpoÊledzony natomiast umys∏owo, ma równie˝ upoÊledzonà sfer´ seksualnà. Jednak˝e ci wielcy normalni
m´˝czyêni dynamizm swych pop´dów p∏ciowych przemieniali na sublimacj´ ducha. Ci ludzie pozostawili najcz´Êciej na twórczej pracy. Nawet surowi asceci tak tybetaƒscy jak i chrzeÊcijaƒscy byli normalnymi m´˝czyznami
pod wzgl´dem p∏ciowym, inaczej nie mieliby tej twardej woli i mocy charakteru do podj´cia surowych praktyk
swojego ˝ycia. W Tybecie jeszcze istnieje pewna grupa ascetów buddyjskich, którzy ˝yjà w absolutnej abstynencji
p∏ciowej. Do˝ywajà oni stu i wi´cej lat. Tubylcy nazywajà ich “Êwi´tymi starcami” i otaczajà wielkim szacunkiem.
Mimo s´dziwego wieku ci starcy zachowujà wyglàd m∏odzieƒczy i posiadajà pe∏nà moc p∏ciowà a˝ do Êmierci.
Ich zasada ˝yciowa brzmi – “U˝ywaj rozkoszy cielesnej wówczas, kiedy si´ zgodzisz byç ni˝szym od samego siebie”.
Nie ka˝dy z ludzi jest predestynowany na geniusza czy ascet´, nie wszyscy sà zdolni do wyrzeczenia si´ rozkoszy cielesnych. Zew natury nak∏ania wszystkich do podtrzymania gatunku ludzkiego w jego wiecznym bycie. Do
tego celu i osobistego szcz´Êcia ka˝dej jednostki s∏u˝y ma∏˝eƒstwo.

Sens ma∏˝eƒstwa
Ma∏˝eƒstwo – jest to najstarsza, najmniejsza, wcià˝ aktualna, oparta na prawach aktualnych, instytucja Êwiata. W ciàgu mnogich tysiàcleci istnienia ludzkoÊci zmieni∏y si´ cywilizacje, zwyczaje, poglàd, formy ˝ycia. Jedynie
ma∏˝eƒstwo pozostaje odwieczne niezmienne, jak jest niezmienna natura istoty ludzkiej. Ma∏˝eƒstwo wzbogacone dzieçmi staje si´ rodzinà. Rodzina stanowi ma∏e królestwo, samodzielne, do którego nikt nie ma prawa wtargnàç. W królestwie tym cz∏owiek najlepiej si´ czuje i najszcz´Êliwiej. Wszak warunkiem szcz´Êcia rodziny jest – mi∏oÊç!
J´zyk ∏acinski odró˝nia mi∏oÊç czystà, bezinteresownà, idealnà od mi∏oÊci czysto zmys∏owej. Pierwszà nazw´ –
“caritas”, drugà zaÊ “amor”. Mi∏oÊç w polskim j´zyku jest poj´ciem dwuznacznym: mi∏oÊç prawdziwa i zmys∏owa.
Chcemy mówiç o mi∏oÊci w znaczeniu – caritas. Tylko taka mi∏oÊç jest godna cz∏owieka. Wyklucza ona wszelkie
k∏amstwa i podst´p. Mi∏oÊç prawdziwa opanowuje ca∏à istot´ ludzkà, rodzi w niej g∏´bie uczuç szlachetnych,
bogactwo prze˝yç twórczych, pragnienie ca∏kowitego oddania.
Kiedy zwiàzek ma∏˝eƒski po∏àczy dwoje ludzi, m´˝czyzn´ z kobietà dozgonnie, wówczas prawdziwa mi∏oÊç
nabiera mocy silniejszej od Êmierci, powoduje sublimacj´ zmys∏ów w sfer´ ducha, co daje ma∏˝onkom prawdziwà radoÊç ˝ycia. Cz∏owiek opanowany mi∏oÊcià zatraca siebie dobrowolnie na rzecz drugiej osoby, przez co
sam siebie odnajduje i odradza. W obecnoÊci ukochanej osoby, ca∏y Êwiat zdaje si´ promieniowaç nadziemskim
blaskiem. Taka w∏aÊnie mi∏oÊç jest najskuteczniejszà psychoterapià dla dzisiejszego cz∏owieka um´czonego
ob∏àkanym t´pem ˝ycia. Taka mi∏oÊç potrafi niekiedy uleczyç chorego moralnie. W serce ludzkie przepojone mi∏oÊcià nie mo˝e wtargnàç nic z dzikiej d˝ungli z∏a wspó∏czesnego Êwiata.
Zaspokojenie zmys∏owej nami´tnoÊci bez prawdziwego uczucia jest po prostu rozpustà, a w ma∏˝eƒstwie by∏oby niewolnictwem, poni˝eniem godnoÊci cz∏owieka. Stosunki cielesne w kochajàcym si´ ma∏˝eƒstwie, chocia˝by by∏y cz´ste, przyczyniajà si´ do zachowania zdrowia obojga partnerów. Najlepiej to daje si´ zaobserwowaç
u kobiet. W ma∏˝eƒstwie moralnie zdrowym, dzi´ki normalnym, regularnym stosunkom, kobieta nabiera zdrowej,
czystej, Êwie˝ej cery, równowagi psychicznej i pi´kna twarzy. Niech˝e ta sama kobieta zacznie tyle razy, co
w ma∏˝eƒstwie obcowaç z kilkoma innymi m´˝czyznami, z którymi nie ∏àczy jà ˝ade uczucie, tylko zmys∏y, szybko
si´ zmieni na niekorzyÊç. Na jej twarzy wystàpi pewnego rodzaju zblazowanie, jakiÊ niepokój, w ruchach pewna
agresywnoÊç, w oczach jakiÊ heteryzm. Caritas jest si∏à twórczà, amor zaÊ destruktywnà.
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Ma∏˝eƒstwo uczuciowo zharmonizowane jest nie tylko lecznicze dla cia∏a i psychiki, lecz nadto jest szko∏à
kszta∏cenia charakteru i ca∏ej osobowoÊci wspó∏ma∏˝onków. Mi´dzy m´˝czyznà a kobietà istniejà ogromne ró˝nice tak fizyczne jak i psychiczne. Uwidacznia si´ to w reakcjach cia∏a na wszelkie bodêce i wp∏ywy.
Pràdy biopola kobiet majà znak minus (-), m´˝czyêni zaÊ plus (+), liczba receptorów wra˝liwych na bodêce zewn´trzne i wewn´trzne u kobiety jest o wiele mniejsza ni˝ u m´˝czyzn, stàd kobieta ∏atwiej znosi ból i zimno od
m´˝czyzny. Pod pewnym wzgledem ka˝da komórka kobieca ró˝ni si´ od m´skiej. Kobieta jest fizycznie o wiele
s∏absza od m´˝czyzny, ale za to wytrwalsza.
Równie˝ kobieca psychika jest odmienna od m´skiej. Jest o wiele bogatrza, subtelniejsza, wra˝liwsza na pi´kno, trwalsza w uczuciach i podatniejsza na ich odbiór, od psychiki m´skiej. Kobieta ujmuje Êwiat sercem, m´˝czyzna intelektem. Normalna kobieta nie lubi pornograficznych rycin, wulgarnych dowcipów, m´˝czyzna natomiast
w tym wszystkim si´ lubuje. Kobieta jest zawsze gotowa do podj´cia ofiary, do poÊwi´cania si´ dla istoty umi∏owanej a˝ do samounicestwienia, u m´˝czyzny zaÊ przewa˝a wygodnictwo, egoizm, zniecierpliwienie w trudniejszych sytuacjach ˝yciowych. Kobieta jest z natury swej monogamistkà, m´˝czyzna jest raczej nastawiony poligamistycznie. Kobieta patrzy na wszystko przez pryzmat uczucia, mi∏oÊci, oddania, sam akt p∏ciowy traktuje jako
najdro˝szy dar, w którym siebie mo˝e daç ukochanemu. M´˝czyzna, niestety, ten sam akt ustawia sobie w wymiarach zmys∏ów i swego prawa nale˝noÊci. Kobieta w ca∏ej swej istocie jest przede wszystkim matkà, m´˝czyzna
natomiast tylko pó∏-ojciec, a pó∏-egoista.
Ale kontrasty pozwalajà zachowaç równowag´ wszelkich wartoÊci. Jak w Êwiecie zwn´trznym Êwiat∏o i cienie
nadajà przedmiotom trójwymiarowy kszta∏t i tworzà perpektyw´, na obrazie malarskim uwypuklajà form´ przedmiotów i ∏agodzà ostroÊç, przez co obraz staje si´ arcydzie∏em, tak obopólna mi∏oÊç w ma∏˝eƒstwie pogodzi
wszelkie ró˝nice charakteru, wybuja∏oÊç erotyzmu i wszelkie wady przeobra˝ajà si´ w atmosferze wzajemnej mi∏oÊci w wartoÊci twórcze. WÊród kochajàcych si´ ma∏˝onków tracà swà ostroÊç cechy wynikajàce z ró˝nicy p∏ci.
Pot´guje si´ przyjaêƒ, uduchowienie, które to wartoÊci stajà si´ pod∏o˝em szcz´Êcia osobistego ma∏˝onków i ich
potomstwa.
Jak˝e cz´sto przepojona prawdziwà mi∏oÊcià staje si´ ˝ona dla m´˝a, matka dla syna, twórczym natchnieniem do wielkich rzeczy. Najwi´ksze arcydzie∏a myÊli ludzkiej powsta∏y dzi´ki inspiracji ze stron s∏abszych fizycznie,
lecz silnych mi∏oÊcià niewiast.
Zwiàzek ma∏˝eƒski nie mo˝e istnieç tylko sam dla siebie. Powinien przez stworzenie rodziny wcieliç si´, jako ˝ywa komórka w organizm spo∏ecznoÊci ludzkiej. Jest to postulat praw naturalnych, tkwiàcych w ka˝dej ˝ywej istocie.

Donios∏a rola macierzyƒstwa
NajdonioÊlejszà rolà, jakà spe∏nia kobieta w swym ˝yciu, jest niewàtpliwie macierzyƒstwo. Wià˝e ono ÊciÊlej ze
sobà ma∏˝onków, pot´guje ich mi∏oÊç wzajemnà, daje im wi´kszà radoÊç ˝ycia. Jednak˝e godne spe∏nienie roli
macierzyƒstwa wymaga od s∏abej kobiety ogromu trudów, poÊwi´ceƒ, wyrzeczeƒ, cierpieƒ i odpowiedzialnoÊci.
Pe∏nienie roli macierzyƒstwa ju˝ w pewnym sensie zaczyna si´ u dziewczynki od pierwszych lat dzieciƒstwa.
Dziewczynka ju˝ w trzecim wzgl´dnie w czwartym roku swego ˝ycia bawi si´ lalkà, nadaje jej imi´, bawi jà, uk∏ada na specjalnà szmatkach do spania, ustraja kokardkami, czasami nawet karci za rzekomà jakàÊ niegrzecznoÊç. Mówimy, ˝e dziewczynka bawi si´ lalkà. Dziewczynka jest bardzo przekonana, ˝e spe∏nia prawdziwà rol´
ma∏˝eƒskà. Dla niej lalka jest jej dzieckiem. Darzy jà swym macierzyƒstwem, uczuciem si´gajàcym g∏´boko w jej
dusz´. Odebraç dziewczynce lalk´, to wywo∏aç w jej psychice silny wstrzàs. W toku rozmowy z malutkà dziewczynkà spyta∏em jà, czy ma lalk´, a puls jej serca nagle podskoczy∏ o kilkanaÊcie uderzeƒ wi´cej.
W Augustowie przyprowadzi∏ do mnie pewien gospodarz niedorozwini´tà (debilizm) dziewczynk´ z proÊbà
o pomoc dla niej. W rozmowie z ojcem tej dziewczynki spyta∏em, czy jego córka ma lalk´. Nie ma – odpowiedzia∏. Na wspomnienie o lalce dziewczynka zareagowa∏a mocno, zab∏ys∏y jej oczy, zacz´∏a niespokojnie rozglàdaç si´ na wszystkie strony, jakby w poszukiwaniu lalki. W tej chwili przynios∏em z drugiego pokoju lalk´ mojej siostrzenicy i poda∏em jà dziewczynce. Trzeba by∏o widzieç jaka ogromna metamorfoza nastàpi∏o u dziewczynki.
Oczy jej zab∏ys∏y radoÊcià, na policzkach pojawi∏y si´ rumieƒce. Przycisn´∏a lalk´ do swej piersi i zacz´∏a biegaç
po pokoju. Powiedzia∏em ojcu, ˝e je˝eli chc´ skutecznie leczyç swà córk´, przede wszystkim powinien kupiç jej
lalk´, inaczej wszelka kuracja b´dzie bezcelowa. Rzecz zrozumia∏a. UÊpiony mózg, zatrzymany w swoim rozwoju,
znalaz∏szy przedmiot zainteresowania, zacznie si´ budziç, pracowaç i powoli rozwijaç.
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Jak silny instynkt macierzyƒstwa tkwi w duszy dziewcz´cej ju˝ w latach dzieci´cych wymownie wskazuje nast´pujàcy przyk∏ad. By∏em goÊciem pierwszy raz u prof. K. Kwiatkowskiego w Warszawie. Zasta∏em tam liczne grono profesorów z Wy˝szych Uczelni ró˝nych specjalnoÊci. Po jakimÊ czasie, wielu z goÊci chcia∏o ze mnà porozmawiaç na osobnoÊci, prywatnie w ma∏ym pokoiku. Trwa∏o to blisko dwie godziny. Po zakoƒczeniu rozmów wchodz´ znów do salonu. Wtem podbieg∏a do mnie ma∏a dziewczynka, wnuczka profesora, majàca trzy i pó∏ roku
i stawia mi pytanie bez ogródek “A ile – prosz´ pana – ja b´de mia∏a dzieci“? DwanaÊcie odpowiedzia∏em.
OczywiÊcie by∏ wÊród zebranych du˝y Êmiech. A wi´c dla malutkiej dziewczynki nie wa˝ne jest to czym, kim , –
ona b´dzie; ∏adnà, bogatà, s∏awnà. Nie, dla niej to w tej chwili nie istnieje. Zasadniczy dla niej problem, ile bedzie
mia∏a dzieci. Tylko dziecko jest dla niej ca∏ym Êwiatem.
Prawa biologiczne przygotowujà p∏eç ˝eƒskà od urodzenia do roli rodzicielki, ogniwa nie koƒczàcego si´ ∏aƒcucha ˝ycia pokoleƒ. Dlatego przyspieszajà one rozwój i dojrza∏oÊç dziewczynki do podj´cia roli matki. Ju˝
w szesnastym albo i wczeÊniejszym roku ˝ycia mo˝e zostaç matkà.
Ale czy zgodnie z biologicznym prawem ka˝da kobieta przygotowuje siebie do roli macierzyƒstwa. A przecie˝
od jej wspó∏pracy ÊciÊle zale˝y owoc macierzyƒstwa, zdrowy czy zgni∏y. W ÊwiadomoÊci macierzynskiego pos∏annictwa le˝y sedno zagadnienia. Straszliwie ci´˝ka i ofiarna oraz nad wyraz odpowiedzialna jest rola matki w wype∏nianiu godnie i owocnie macierzyƒstwa. Trud spe∏nienia macierzyƒstwa mo˝na podzieliç na dwa etapy.
Pierwszy si´ zaczyna od poczàtku cià˝y a˝ do urodzenia dziecka, drugi od urodzenia do jego wychowania. Najwa˝niejszy jest etap pierwszy.
Ka˝da normalna kobieta jest dumna ze swej cià˝y i pragnie urodziç dziecko pi´kne, zdrowe i màdre. Jest pe∏na radosnej nadziei, która ka˝e kobiecie zapomnieç o trudach cià˝y. A tymczasem jak˝e wiele matek zostaje tragicznie rozczarowanych i beznadziejnie zawiedzionych. Urodzi∏a kretyna lub idiot´ zamiast zdrowego dziecka.
I ta nieszcz´sna matka jest zmuszona takim potworem si´ opiekowaç, dawaç z siebie maksimum poÊwi´cenia,
rzucaç per∏y swego zbola∏ego serca w przepaÊç.
Co spowodowa∏o ten straszliwy cios w serca rodziców, a przede wszystkim w serce matki? OczywiÊcie nie zawsze, ale najcz´Êciej win´ za ten stan tragiczny ponoszà wy∏àcznie rodzice, oboje, albo jedno z nich. Jeszcze gorzej, gdy sprawczynià nieszcz´Êcia dziecka jest jego w∏asna matka. Nie mo˝e ze zgangrenowanego syfilizmem
narkotykami i alkoholem nasienia ojca rozwinàç si´ w ∏onie matki zdrowe, normalne dziecko, a tym bardziej jest
to niemo˝liwe wtedy, jeÊli i ∏ono matki jest ska˝one tymi samymi truciznami. Sà to sprawy tak znane ka˝demu,
˝eby je omawiaç by∏oby stratà czasu. Chc´ tylko pokrótce wyjaÊniç, jakà rol´ w genezie potomstwa odgrywa
matka i w jaki sposób ma si´ do tej roli przygotowaç.
Kobieta pragnàca rodziç zdrowe dzieci, musi wiedzieç, ˝e istnieje niewàtpliwy zwiàzek mi´dzy zdrowiem jej
w∏asnym, a jej dziecka.
Musi te˝ poznaç prawa biologiczne rzàdzàce jej organizmem, zw∏aszcza podczas cià˝y oraz doceniç rol´
czynników zewn´trznych dobrych i z∏ych, które majà wp∏yw na jej potomstwo.
Matka przekazuje swemu potomstwu drogà dziedzicznà w∏asne charaktery, stan zdrowia, wyglàd itp. Nie jest
to jednak regu∏à Êcis∏à. Wiemy tak˝e, ˝e matka nie tylko przekazuje cechy i w∏aÊciwoÊci psychofizyczne, lecz cz´sto przekazuje te same w∏aÊciwoÊci swego m´˝a, a nawet dziadków lub dalszych przodków rodziny. W okresie
cià˝y od momentu zaistnienia w ∏onie matki zap∏odnionego jaja, jej organizm bierze bezpoÊrednio udzia∏ w rozwoju p∏odu przekazujàc mu w∏asne cechy fizjologiczne.
Organizm ci´˝arnej kobiety nie jest os∏onà jej p∏odu i izolacjà od Êwiat∏a zewn´trznego, to nie skorupa jajka
ptasiego, w której wn´trzu formuje si´ ˝ycie niezale˝ne, lecz ˝ywiciel i opiekun. Jest on z p∏odem tak ÊciÊle z∏àczony, ˝e w tym z∏àczeniu zatraca si´ po prostu organizm matki na korzyÊç rozwijajàcego si´ w niej ˝ycia. Wed∏ug
praw biologicznych organizm matki schodzi na dalszy plan, wa˝ny jest tylko jej p∏ód, kiedy si´ rozwija w ∏onie.
Dziwne, a jednak màdre prawo natury zmusza kobiet´ ci´˝arnà do s∏u˝by na rzecz jej potomka. Na rozwój tego
potomka ca∏y organizm matki koncentruje wszystkie soki i substancje od˝ywcze, wszystkie energie i si∏y witalne,
wszystkie biopràdy systemu nerwowego, s∏owem wszystkie swe zasoby przeznacza na prawid∏owy rozwój tak fizyczny jak i psychiczny nowego cz∏owieka, jeszcze zamkni´tego w ∏onie matki.
Wszystkie zatem czynniki tak twórcze jak i zabójcze, tkwiàce w organiêmie matki, przechodzà bezpoÊrednio
na organizm jej p∏odu, nawet ju˝ embrion, czyli na kie∏kujàce zaledwie ˝ycie. Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e p∏ód
jest ch∏onny i jednoczeÊnie wra˝liwy. Bierze on bez ˝adnej selekcji w ustroju matki wszystkie soki zdrowe i trujàce.
Kto z nas nie s∏ysza∏ o tragicznych skutkach, jakie w Niemczech Zachodnich spowodowa∏ w organizmach dzieci
talidamid stosowany przez kobiety b´dàce w cià˝y jako nieszkodliwy lek uspakajajàcy.
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Je˝eli wi´c ruina zdrowia, kalectwo, anomalnoÊci dzieci, spowodowane przez matk´ nieÊwiadomie, wywo∏ujà
w nas zgroz´ i obaw´ o przysz∏oÊç narodu, to co mo˝na powiedzieç o matkach, które Êwiadomie zatruwajà
w swym ∏onie swoje w∏asne dzieci, a potem wydajà je na Êwiat jako potworki. A takie sytuacje sà dzisiaj zjawiskiem powszechnym. Pomijajàc ÊmiercionoÊne narkotyki, ogromne spustoszenie czynià alkohol i nikotyna, masowo u˝ywane przez dzisiejszà m∏odzie˝, nie wy∏àczajàc dziewczàt. G∏upota, ma∏powanie oraz nacisk kolegów
i kole˝anek wciàgajà w masowy na∏óg palenia papierosów ch∏opców i dziewcz´ta ju˝ w wieku szkolnym, przed
dojrza∏oÊcià. ˚adna dziewczyna nie wie, ˝e nikotyna niszczy jej organizm, przyspiesza staroÊç. Nie zdaje sobie
sprawy, ˝e gdy w niedalekiej przysz∏oÊci zostanie matkà, b´dzie rodziç dzieci, jeÊli nie ca∏kowicie upoÊledzone, to
w ka˝dym razie s∏abe, wàt∏e, podatne na ró˝ne schorzenia.
Niech wychowawcy i wszyscy, co majà kierownictwo nad wychowaniem m∏odzie˝y, zaprowadzà do prosektorium i poka˝à im p∏uca na∏ogowych palaczy papierosów, mo˝na byç pewnym, ˝e od tamtego momentu
wi´kszoÊç z nich rzuci z obrzydzeniem palenie na zawsze. Czarne, obÊlizg∏e, jakby oblane brudnà ropà, wyglàdajàce p∏uca na∏ogowego palacza. I takie plugarstwo m∏ode dziewcz´ta noszà w swym organiêmie.
O szkodliwoÊci alkoholizmu nikogo nie trzeba przekonywaç, jak równie˝ o nast´pstwach chorób wenerycznych.
Kobieta jak ju˝ zaznaczy∏em, przelewa na swe potomstwo na zasadzie praw telegenezy wszystko to, czym sama nasiàknie. Ka˝dy stan zdrowia, ka˝dy wstrzàs fizyczny i psychiczny, ka˝de schorzenie, nawet ka˝de wi´ksze
prze˝ycie urazowe pozostaje w systemie nerwowym kobiety w formie utrwalonej i ca∏y ten obraz psychofizyczny
przechodzi z matki na jej dziecko.
Nie jest to sprawa czysto prywatna, obchodzàca tylko rodziców, jakie pod wzgl´dem wartoÊci potomstwo
matki wydadzà na Êwiat. Jest to zasadniczy, istotny problem spo∏eczny. Problem w chwili obecnej niezmiernie
trudny do rozwiàzania, ale naglàcy, jeÊli nasz naród ma istnieç dalej.
Nigdy dotàd nie zaistnia∏a w dziejach naszego narodu tak g∏´boka przepaÊç mi´dzy starszà generacjà
a m∏odzie˝à, mi´dzy rodzicami a ich dzieçmi. M∏odzie˝ powojenna zerwa∏a raptownie niç serdecznoÊci i zaufania ze swoimi rodzicami, ze zdrowym spo∏eczeƒstwem. Po∏àczy∏a si´ ze sobà w klasy ekskluzywne. Wytworzy∏a
swój dziki, wykoÊlawiony model ˝ycia i zdà˝a szybkimi krokami do op∏akanej swej w∏asnej przysz∏oÊci.
W tak dramatycznej sytuacji spo∏eczeƒstwo powinno ratowaç m∏odzie˝ i w∏asnà przysz∏oÊç. Ma przecie˝ tak
pot´˝ne i ∏atwe Êrodki przekazu, jak radio i telewizja, dzi´ki którym mo˝na programowo prowadziç pogadanki
pouczajàce o w∏aÊciwym ˝yciu, jakie powinien zaczàç m∏ody cz∏owiek. Trzeba koniecznie wskrzesiç ducha màdroÊci, by naród móg∏ kroczyç pewnie w dal do wype∏niania dzisiejszego pos∏annictwa.

XII
ALOPATIA A FITOTERAPIA
Wszystkie ∏àki i pastwiska,
wszystkie lasy i góry – sà aptekami.
(Paracelsus)

W myÊl wszelkich biologicznych praw, ˝aden cz∏owiek nigdy nie powinien chorowaç. Jego organizm, dzi´ki
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licznym mechanizmom w nim istniejàcym, jest – samoczynny, samoobronny i samoreperacyjny. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom cz∏owiek powinien ˝yç ponad sto lat w pe∏ni swych si∏.
A tymczasem pewnego dnia zdrowy, jak Êwie˝y rydz cz∏owiek, poczu∏ si´ êle, wystàpi∏a silna goràczka, coÊ naruszy∏o wyraênie równowag´ w jego ustroju. Ka˝dy chory zadaje lekarzowi to samo pytanie: skàd powsta∏a moja
choroba, przecie˝ ja nigdy nie chorowa∏em. Na to pytanie ˝aden lekarz nigdy nikomu nie da odpowiedzi. Tyle
jest przyczyn powodujàcych chorob´, ile wrogich czynników nas zewszàd otacza, ∏àcznie z radiaktywnymi promieniami kosmicznymi.

G∏ówne czynniki chorobotwórcze
WÊród ogromnej liczby czynników chorobotwórczych na pierwszym miejscu stojà wszelkiego rodzaju zatrucia
jakimi sà: jady ró˝nego rodzaju bakterii i wirusów, Êrodki chemiczne, z którymi mamy stycznoÊç w pracy zawodowej lub naukowej, jady ustrojowe (samozatrucia ustrojowe) trucizny narkotyczne, alkoholowe, nikotynowe, rakotwórcze spaliny produktów p´dnych mechanizacji oraz sadze dymów fabrycznych, to wszystko dzia∏a na naszà
osobowoÊç poprzez promieniowanie.
Drugà grup´ czynników chorobotwórczych, które zak∏ócajà prawid∏owoÊç rozwoju komórek i równowag´
przemiany materii oraz przyczyniajà si´ do powstania licznych chorób, stanowià chroniczne napi´cia systemu
nerwowego na skutek ha∏asów przeró˝nych maszyn, przekraczajàcych granice ultradêwi´ków i ogólne zawrotne
tempo ˝ycia codziennego.
Wiele te˝ schorzeƒ trudnych do zlikwidowania powodujà wypadki takie jak: skaleczenie, st∏uczenie, poparzenie. Wszelkie tego rodzaju urazy zmieniajà tkanki przez ich deformacj´, blizny, ubytki, zmieniajà ich normalne u∏o˝enie, na skutek czego nie mogà one normalnie funkcjonowaç.
Niewàtpliwie wa˝nym zadaniem jest wykryç pod∏o˝e, na którym powsta∏a dana choroba, poznaç jej charakter, gdy˝ zaatakowany jakikolwiek organ chorobà rzutuje na inny organ tak˝e chorobowo. Do wykrycia êród∏a
i pod∏o˝a ka˝dej choroby s∏u˝y dziÊ ca∏y szereg metod badawczych. I jeÊli te ˝mudne metody zostanà uwieƒczone powodzeniem, u∏atwi to leczenie choroby. Istotnym jednak˝e celem medycyny jest zwyci´ska walka z chorobà. Likwidujàc przyczyny, regeneruje si´ ca∏y organizm.

Historia walki z chorobami
LudzkoÊç od poczàtku swego istnienia pod wp∏ywem samozachowawczym instynktu prowadzi∏a zaci´tà
walk´ z licznymi chorobami, nie znajàc jeszcze ani ich nazwy, ani pod∏o˝a. Wszelkie choroby leczono tymi Êrodkami, które dawa∏a przyroda, czyli zio∏ami i owocami. Narody o wy˝szej cywilizacji jak Egipt, Grecja – wyrabia∏y
ró˝ne mikstury, nalewki, balsamy, maÊcie lecznicze, stosowa∏y lecznicze kàpiele itp.
Na poczàtku Êredniowiecza najazd dzikich hord azjatyckich na Europ´ zniszczy∏ wielkà cywilizacj´ Imperium
Rzymskiego, zachamowa∏ tym samym post´p w lecznictwie. Przez ca∏e Êredniowiecze niewiele dokonano w rozwoju sztuki leczenia. Wynika∏o to z zakazu sekcji zw∏ok, z braku znajomoÊci anatomii i fizjologii. O istnieniu bakterii
nikomu wówczas si´ nawet nie Êni∏o. Jednak˝e praktyka zio∏olecznictwa by∏a wcià˝ kontynu∏owana. Po odkryciu
Ameryki zosta∏a wzbogacona, przyj´to od tubylczych Indian wiedz´ o zio∏ach. Jeszcze i dzisiaj prymitywne szczepy indiaƒskie, ukryte w d˝unglach Ameryki Pa∏udniowej znajà zio∏a lecznicze o ogromnej sile dzia∏ania o jakiej
nam dotàd jeszcze si´ nie Êni.
Kiedy w drugiej po∏owie XIX wieku zaczà∏ si´ bujny rozwój nauk przyrodniczych i szybki post´p techniczny, równie˝ wiedza medyczna nabra∏a wielokierunkowego rozp´du, którego rezultaty nie sà jeszcze zadowalajàce,
zw∏aszcza w zestawieniu z rozwojem, który oddaje ludzkoÊci przeogromne korzyÊci. Weêmy dla przyk∏adu jednà
dziedzin´ pod uwag´ – komunikacj´. Z Polski do Ameryki przerzuci maszyna cz∏owieka zaledwie w przeciàgu kilkunastu godzin, a nawet w kilka godzin. Wzniesie cz∏owieka nie tylko w stratosfer´, ale zawiezie go na ksi´˝yc.
Medycyna niestety zbyt ma∏o dotàd daje korzyÊci ludzkoÊci, jeÊli chodzi o przywracanie cz∏owieka do zdrowia.
W wielu wypadkach ca∏kowicie zawodzi, w innych b∏àka si´ jeszcze po omacku, szukajàc dróg wyjÊcia. W ˝adnej dziedzinie naukowej nie wyst´puje tyle ostrych wahaƒ, tyle zrywów naprzód i cofni´ç, tyle nieporozumieƒ, co
w medycynie.
Jednak pomimo bezradnoÊci sztuki leczenia w wielu wypadkach, nie wolno ˝adnà miarà wiedzy medycznej
ani lekcewa˝yç, ani tym bardziej pot´piaç. By∏oby to krzywdzàce i niesprawiedliwe. Dla obiektywnej oceny me-
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dycyny konieczne jest spojrzenie na nià nie okiem laika, lecz naukowca.
Przedmiotem nauk technicznych jest bezduszna maszyna, którà dowolnie mo˝na rozebraç, przerabiaç, naprawiaç, wymieniaç jej cz´Êci zu˝yte na nowe. Jednak˝e najbardziej precyzyjnà jest maszyna ∏àcznie z elektronowym mózgiem, jej powstanie i istnienie jest uzale˝nione od woli cz∏owieka i jest tylko przedmiotem martwym.
Przedmiotem natomiast medycyny jest ˝ywy cz∏owiek, o przebogatej psychofizycznej strukturze. Maszyna uszkodzona przestaje funkcjonowaç, nie przestaje byç maszynà; cz∏owiek natomiast, gdy ustanie wszelka funkcjonalnoÊç biologiczna przestaje byç cz∏owiekiem, pozostaje tylko zlepkiem pierwiastków chemicznych.
Dzisiejsza nauka dzi´ki mikroskopowi elektronowemu odkry∏a w organiêmie ludzkim tysiàce tajemnych mechanizmów i do kierowania w razie awarii tych˝e mechanizmów potrzeba nadludzkiej pracy badawczej i wiele
czasu i ¸aski Bo˝ej.
Drugà przeszkod´ w leczeniu ludzkich chorób stwarzajà indywidualne rozbie˝noÊci w ka˝dym ludzkim organiêmie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Konkretna choroba u ka˝dego chorego nabiera cech indywidualnych
i jej przebieg jest inny. Innymi s∏owy ta sama choroba nie jest u ka˝dego ÊciÊle tà samà. Wobec takiego uk∏adu
medycyna musia∏aby posiadaç ponad trzy miliardy leków, bo tyle ludzi ˝yje obecnie, aby zlikwidowaç jednà tylko chorob´ cz∏owieka. To oczywiÊcie absurd. A jednak ten absurd ma swoje uzasadnienie. Wiemy dobrze, ˝e ten
sam lek na t´ samà chorob´ jednemu pomo˝e, drugiemu nie, a trzeciemu nawet zaszkodzi. Tak du˝ej rozbie˝noÊci dzia∏ania nie dostrzega si´ jedynie przy zastosowaniu leków zio∏owych.
Wreszcie trzecià, mniejszà wprawdzie przeszkodà w leczeniu jest z∏oÊliwa krytyka i poni˝enie autorytetu pacjentów. “Ja nie wierz´ w lekarzy”. Takie g∏osy dajà si´ s∏yszeç powszechnie. Dlatego tak jest, ∏atwo zrozumieç.
Przyk∏ad: in˝ynier wybudowa∏ gmach, który zanim zosta∏ oddany do u˝ytku, runà∏. S∏uszne pretensje ma tylko jeden cz∏owiek, w∏aÊciciel gmachu, lub ma∏a grupa ludzi. Ogó∏ spo∏eczeƒstwa nie ma nic wspólnego z in˝ynierem,
nie b´dzie nikt mówi∏, ˝e nie wierzy w wiedz´ in˝ynierów. Przy tym chodzi tylko o kamienic´, którà mo˝na na nowo odbudowaç. A lekarz swymi umiej´tnoÊciami s∏u˝y tysiàcom ludzi, którym chodzi o dobro najwy˝sze, o ich
w∏asne zdrowie. Je˝eli jednemu czy drugiemu lekarzowi pewnego schorzenia nie uda si´ zlikwidowaç, bo jeszcze
medycyna nie ma Êrodków zaradczych, powstajà wówczas pretensje do lekarzy, formu∏uje si´ mocno krzywdzàce zarzuty. Ka˝dy lekarz pragnie chorych skutecznie leczyç, a jeÊli mu si´ to nie uda, to nie jest w tym jego wina.
Wiedza medyczna, pomimo pi´trzàcych si´ przed nià wielkich trudnoÊci nie zaprzecza nieÊç pomoc cierpiàcym. Jednak˝e w chwili obecnej medycyna w zwalczaniu chorób znalaz∏a si´ w b∏´dnym kole. Od stu przesz∏o
lat zerwa∏a ca∏kowicie z zio∏olecznictwem. Leki roÊlinne zastàpi∏a preparatami chemicznymi, szafujàc nimi zbyt
hojnie. W rezultacie okaza∏o si´, ˝e leki chemiczne w wielu wypadkach sà zawodne lub wr´cz szkodliwe. W chwili obecnej medycyna zaczyna, chocia˝ jeszcze nieÊmia∏o, korzystaç z lekcewa˝onej metody leczenia zio∏ami.
Wielu znakomitych lekarzy staje wobec dylematu, co wybraç – chemioterapi´ czy fitoterapi´.

Leki chemiczne czy zio∏owe
Paradoksy, jakie wyst´pujà w obecnej cywilizacji, nie omin´∏y i medycyny. Czy˝ mo˝e byç wi´kszym paradoksem to, ˝e bardzo wiele leków chemicznych powoduje powstanie wielu groênych chorób takich jak: grzybica,
alergia, przypad∏oÊci przewodu pokarmowego, zniszczenie wàtroby itd. Choroby te sà przewa˝nie wynikiem
ubocznych dzia∏aƒ toksycznych leków chemicznych. Przypadki Êmiertelnego zatrucia lekarstwami nie nale˝à do
rzadkoÊci. Natomiast leki zio∏owe umiej´tnie stosowane, nie mogà spowodowaç ˝adnych chorób. Stàd wynika∏oby, ˝e trzeba w tym razie odrzuciç wszelkie leki apteczne i leczyç si´ wy∏àcznie zio∏ami.
A jednak i ten wniosek pozornie logiczny nie jest do przyj´cia bez ˝adnych zastrze˝eƒ, o czym za chwil´ si´
przekonamy. Jak w ka˝dej sprawie tak i w leczeniu chorych najlepszym b´dzie z∏oty Êrodek. Jedna i druga ga∏àê
medycyny ma dobre i z∏e strony. I dlatego w lecznictwie trzeba stosowaç ró˝norodne i wypróbowane metody.
JeÊli chodzi o choroby zakaêne, niebezpieczne stany zapalne, zawa∏y serca, gwa∏towne krwotoki, to do ich zwalczania ma medycyna alopatycznà silnà i skutecznà broƒ w postaci surowicy, antybiotyków, szczepionek i niektórych leków doraênie dzia∏ajàcych. W tych przypadkach leki zio∏owe sà bezsilne, a przynajmniej za s∏abe do zahamowania lub ca∏kowitego zwalczania wymienionych chorób. Natomiast na zlikwidowanie chorób nawet chronicznych przewodu pokarmowego ∏àcznie z wrzodami ˝o∏àdka i dwunastnicy, wàtroby, nerek, nadciÊnienia serca, nerwicy i przemiany materii, bezwzgl´dnie skuteczniejsze sà zio∏a.
Alopatia operuje dawkami uderzeniowymi, stosujàc Êrodki silne, cz´sto za silne, fitoterapia daje choremu Êrodki ∏agodne, dzia∏ajàce powoli, bezwstrzàsowo, lecz skutecznie. Leki chemiczne leczà organ cz´sto kosztem dru-
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giego, zio∏owe zaÊ leczà ca∏y organizm. Organizmy dzisiejszych ludzi sà prze∏adowane chemikaliami, czerpanymi
z pokarmów wyros∏ych na chemicznych nawozach, z wody oczyszczonej chemikaliami, z powietrza w postaci
py∏ów i gazów. Dlatego organizm ludzki broni si´ przed dodatkowymi chemikaliami, które mu si´ wt∏acza w postaci leków. Broni si´ przed chemicznymi lekarstwami i dlatego, ˝e sà one dla ustroju obcym cia∏em, zbyt sztucznym, nieprzyswajalnym. Odwary zaÊ roÊlinne nasz ustrój ch´tnie przyjmuje i przyswaja jako naturalny napój, rozprowadza pierwiastki i sole mineralne wy∏owione z zió∏ na wszystkie komórki i tkanki organizmu.
Zaletà leków roÊlinnych jest to, ˝e:
1) zawiera w sobie zwiàzki organiczne, do których nasz organizm jest od tysiàca lat przyzwyczajony;
2) zawiera zwiàzki czynne, a zwiàzki otrzymane sztucznie, jeÊli posiadajà nawet taki sam sk∏ad, sà oboj´tne;
3) posiadajà zawsze dzia∏anie zespo∏owe (synergetyczne), to znaczy, ˝e poszczególne sk∏adniki zio∏owe pot´gujà swà aktywnoÊç;
4) leki roÊlinne zawierajà zwykle witaminy, sole mineralne, garbniki, oleje eteryczne, uzupe∏niajàce sk∏adniki
niezb´dne do normalnego funkcjonowania czynnoÊci naszego ustroju, zw∏aszcza trawienia, przyswajania produktów przemiany materii.
Jeszcze jednà zaletà kuracji zio∏owej jest to, ˝e przy jej stosowaniu nie zachodzi obawa przedawkowania ani
wzgl´dem iloÊci ani d∏ugoÊci czasu u˝ywania. Nadmiar leków roÊlinnych sam organizm wyrzuca bez wstrzàsu dla
siebie, albo powoduje wstr´t a˝ do wymiotów. Organizm nasz, jak ju˝ zaznaczy∏em, nie znosi gwa∏tów, nie cierpi
gotowych syntetyków nawet zio∏owych, wyprodukowanych sztucznie w laboratorium, lecz lubi sam wy∏awiaç
bezpoÊrednio z zió∏ zaparzonych te tylko elementy, których potrzebuje. Inaczej przyswaja on np. witamin´
C z owocu dzikiej ró˝y, cytryny, cebuli, chrzanu, a inaczej t´ samà witamin´, podanà mu w tabletce. Wiele zresztà witamin nie daje si´ sztucznie wyodr´bniç i w stanie czystym wydobyç. Sztuki tej jedynie sam organizm potrafi
dokonaç.
Zio∏a stosowane zespo∏owo potrafià nie tylko leczyç ca∏y szereg schorzeƒ lecz ca∏y organizm regenerujà. Zasilajà one schorza∏y ustrój w niezb´dne substancje leczniczo-od˝ywcze, regulujà flor´ bakteryjnà jelit w razie jej zanieczyszczenia przez antybiotyki, oczyszczajà krew i wszystkie gruczo∏y dokrewne, g∏ównie wàtrob´ z trujàcych
jadów, zasilajà bia∏ko komórek w energi´ s∏onecznà, wzmacniajà system nerwowy i trawienny. Trzeba jeszcze dodaç, ˝e niektóre zio∏a posiadajà antybiotyczne w∏aÊciwoÊci, nie powodujàce dzia∏aƒ ubocznych, nadto majà
w sobie biostyminowe substancje, które ca∏y ustrój dobroczynnie aktywizujà.
Wed∏ug najnowszych poglàdów naukowych ka˝da ˝ywa komórka wysy∏a z siebie promieniowanie o ró˝nej
d∏ugoÊci fali, Francuski in˝ynier L.J. Simenoton nazwa∏ to promieniowanie radiowitalnoÊcià i przeprowadzi∏ za pomocà specjalnego aparatu pomiary d∏ugoÊci fal w Angstromach radiowitalnoÊci komórek cz∏owieka, bakterii
i roÊlin. Komórki ustroju cz∏owieka majà d∏ugoÊç fali oko∏o 65000 A. Wed∏ug twierdzeƒ Simenotona wszystkie pokarmy i leki, które majà d∏ugoÊç fali poni˝ej 3000A sà dla ustroju cz∏owieka szkodliwe. A˝eby wi´c unieszkodliwiç
jady chorobotwórczych bakterii w naszym ustroju, potrzeba mu dostarczyç leki o jak najwi´kszej d∏ugoÊci fal.
Pomiary Simenotona wykaza∏y, ˝e wi´kszoÊç leków farmaceutycznych, a zw∏aszcza czysto chemicznych ma
radiowitalnoÊç “0”, czyli sà ca∏kiem martwe, bez ˝adnej radiacji. Na przyk∏ad penicylina ma 8500A, a ju˝
streptomycyna 8000A. RadiowitalnoÊç zió∏ natomiast jest bardzo wysoka. Nie tylko ˝ywe roÊliny, lecz nawet ich
odwary wynoszà a˝ 9000A.
Wniosek takiego uk∏adu rzeczy nie wymaga dalszego wyjaÊnienia. Chc´ tylko zaznaczyç, ˝e Êrodki chemiczne
jako leki, majà w∏aÊciwoÊci bodêcowe, wywo∏ujàce cz´sto w ustroju samoobronne reakcje. Leki roÊlinne natomiast posiadajà moc konstruktywnà i antybiotycznà oraz biostymulacyjnà. Swoje wiadomoÊci o pot´˝nej mocy
leczniczej zió∏ ugruntowa∏em na wieloletnim doÊwiadczeniu i d∏ugich studiach. Przez 25 lat bada∏em, poznawa∏em drogà doÊwiadczalnà dzia∏anie zió∏, owoców i roÊlin wy˝szych gatunków. Stosowa∏em je w praktyce w przypadkach beznadziejnych stanów chorobowych, kiedy lekarze opuÊcili bezradnie r´ce, najcz´Êciej z pozytywnym skutkiem.
Z poznanych roÊlin leczniczych, których liczba wynosi oko∏o 2500, a w naszym kraju 400, w praktyce stosuje si´
tylko oko∏o 200 gatunków. RoÊlinà nie umieszczonà w katalogu zió∏ leczniczych, która przykuwa mojà uwag´ od
dawna jest – mech leÊny (politrychum comune). Jego w∏aÊciwoÊci lecznicze, zw∏aszcza na rany i wrzody zewn´trzne potwierdza w pewnym stopniu nast´pujàcy przypadek.
Mieszkanka Nowego Jorku J.M. zwróci∏a si´ do mnie z proÊbà o pomoc w swej beznadziejnej chorobie. Przez
osiem lat mia∏a obie nogi pokryte wrzodami, które g∏´boko rozk∏ada∏y tkanki, tworzàc jakby leje ropiàce. ˚adne
leki, nawet najsilniejsze antybiotyki nic jej nie pomaga∏y. Pos∏a∏em jej mieszank´ z trzech zió∏: mchu leÊnego, kwia-
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tu rumianku i igliwa sosny. Poleci∏em w odwarze tej mieszanki moczyç przez godzin´ nogi. W ciàgu dziesi´ciu dni
nogi ca∏kowicie si´ wygoi∏y i choroba drugi raz si´ nie powtórzy∏a.
O wielkiej mocy leczniczej zió∏ najbardziej przekonuje ka˝dego likwidowanie nimi tak groênych chorób jak
wrzody ˝o∏àdka, dwunastnicy, z których sam siebie wyleczy∏em, próchnica koÊci i padaczka czyli epilepsja. Nie
sposób w tym miejscu podaç metody, jak i czm leczyç wszystkie wymienione choroby, chc´ tylko podaç sposób
jednej, najgorszej choroby nerwowej – padaczki.
1. Cort. Salicis (kora wierzby)
150g
2. Fol. Urticae (liÊç pokrzywy)
150g
3. Strob Lupuli (szyszki chmielu)
150g
4. Fol. Melisae (l. Melissa)
150g
5. Fol. Juglandis (liÊç orzecha w∏oskiego)
150g
6. Flos Lavendulae (l. lawendy)
150g
7. Hb. Rutae (ziele ruty)
150g
8. Hb. Hyperici (z. dziurawca)
150g
9. Rd. Bardanae (korzeƒ ∏opianu)
150g
10. Rd. valerianae (k. koz∏a lek.)
150g
11. Rd. Symphyti ( k. ˝ywokostu)
150g
Sposób u˝ycia: Wszystkie te sk∏adniki razem zmieszaç. Jednà ∏y˝k´ (pe∏nà) tej mieszanki zalaç szklankà wrzàdku, przykryç na trzy godziny, przecedziç, lekko podgrzaç. Piç trzy razy dziennie po szklance, 20 minut przed posi∏kiem. RównoczeÊnie stosowaç kàpiele wed∏ug nast´pujàcych wskazaƒ.
Kàpiele:
1. Cort. Salicis (kora wierzby)
2. Fr. Juniper (jagoda ja∏owca) 200g
3. Rhz. Calami (k∏àcze tataraku) 600g
4. Gemma Pini (pàczki sosny)
Sposób kàpieli – Wszystkie cztery sk∏adniki zmieszaç ze sobà i na ka˝dà kàpiel braç 100g tej mieszanki, zalaç
dwoma litrami wody, gotowaç 10 minut, odstawiç pod przykryciem na 30 minut, przecedziç, wlaç do normalnej
wody kàpielowej w wannie i w tej mieszance kàpaç si´ 15 minut, co drugi dzieƒ. Przy kuracji dzieci iloÊç zió∏
zmniejszyç o po∏ow´. Piç tylko pó∏ szklanki odwaru, do kàpieli u˝yç 50 g zió∏. Kàpiel powinna trwaç 10 minut.
Leczenie trwa 3-4 miesiàce. W czasie kuracji zio∏owej starszym pacjentom mo˝na do czasu ustania napadów podawaç uspokajajàce Êrodki farmaceutyczne, dla dzieci raczej nie jest to wskazane od samego poczàtku leczenia.
Niniejsza kuracja likwiduje chorob´ ca∏kowicie u dzieci na 100 chorych – 90-95%, u doros∏ych na 100 chorych
– 65-70%. Jest to znaczny procent. Nie da si´ wyleczyç tego rodzaju epilepsji, która powstaje na skutek
patologicznej zmiany kory mózgowej lub guza na mózgu, ale w tym wypadku podana kuracja niekiedy
zmniejsza przynajmniej napady.
Na ogó∏ ma∏o doceniamy wartoÊç zió∏ leczniczych, a jeszcze gorzej, ˝e êle stosujemy w praktyce.
A˝eby leczenie zio∏ami dawa∏o pozytywne wyniki, muszà byç spe∏nione nast´pujàce warunki:
– fachowe zbieranie, suszenie i przechowywanie zió∏;
– umiej´tne zestawienie, na danà chorob´.
Stosowanie sk∏adników w liczbie nieparzystej. Nie wolno zió∏ piç bez przerwy. Po miesi´cznej kuracji zio∏owej
powinno si´ zrobiç trzytygodniowà przerw´, po czym mo˝na piç takie same zio∏a, albo zaaplikowaç inny zestaw.
Na koniec chc´ mocno przypomnieç ka˝demu, ˝e ktokolwiek pobiera∏ antybiotyki, to po zakoƒczeniu ich pobierania powinien bezwzgl´dnie piç przez miesiàc odpowiednie zio∏a celem o˝ywienia flory bakteryjnej w jelitach i przywrócenia fizjologicznej równowagi w ca∏ym ustroju. Same witaminy grupy B stanowczo nie wystarczajà.
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KAKTUS LECZY
JeÊli przez ciebie zdrowie zakwita,
to ci´ w swym domu ka˝dy powita.
“Ale˝ prosz´ panià, kaktus jest cudownym lekarstwem na wszystkie choroby!”. Takie wykrzykniki dajà si´ s∏yszeç dzisiaj pod adresem kaktusa. Sà to tylko przesadne okrzyki entuzjastek. Nie ma na Êwiecie Êrodka uniwersalnego, który by leczy∏ wszystkie schorzenia. Sà owszem niektóre leki o wydajnej mocy leczenia i nadajà si´ do szerszego zastosowania. Do takich leków obecnie mocno, niebezpodstawnie reklamowanych, mo˝na zaliczyç kaktus – aloes.
Jest to roÊlina dla biologów bardzo zagadkowa, o wielkiej mocy biologicznej. Kryje ona w sobie pewne substancje lecznicze. Wiemy to z wnikliwej obserwacji i praktyki leczniczej.
RoÊlina, o której b´dzie mowa nies∏usznie jest nazywana kaktusem, bo nie nale˝y ona nawet botanicznie do
rodziny kaktusowatych, lecz do rodziny liliowatych. A poniewa˝ u nas powszechnie nazywajà kaktusem, przeto
i my b´dziemy trzymaç si´ tej nazwy celem lepszego porozumienia si´ ze spo∏eczeƒstwem. Tej nazwy celem lepszego porozumienia si´ ze spo∏eczeƒstwem.
Ojczyznà kaktusa jest g∏ównie Meksyk, ca∏a Ameryka Po∏udniowa i Afryka. Jest ich oko∏o 1500 gatunków. Niektóre z nich wyrastajà do imponujàcych rozmiarów pod wzgl´dem wysokoÊci. Wyst´pujà przewa˝nie na obszarach pustynnych w klimacie goràcym i suchym, gdzie w ciàgu wielu miesi´cy nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Kaktus, aby przetrwaç krytyczny okres suszy, kiedy gleba zmienia si´ w jednà martwà bry∏´, w której os∏abiony korzonek roÊliny nie znajdzie nawet odrobiny wilgoci, wstrzymuje swój wzrost i rozwój, automatycznie wytwarza
w swych p´dach jakieÊ substancje ochronne, które roÊlin´ utrzymujà przy ˝yciu. Substancje te, które nazywaliÊmy
stymulatorami biogennymi, a które nie sà jeszcze chemicznie zbadane, przeniesione do organizmu ludzkiego
w postaci mià˝szu, soku lub preparatów, uaktywniajà tak˝e tkanki ca∏ego ustroju i wycieƒczony chorobà organizm prowadzà do wspania∏ej regeneracji. Wszelkie formy leków spreparowanych z tkanek lub soków kaktusów
noszà nazw´ – biostyminy. W ostatnich latach w Rosji wyprodukowano wiele tego rodzaju leków biostyminowych
i stosuje si´ je w praktyce leczniczej. U nas tak˝e zaczyna si´ coÊ robiç, ale nieufnie i nieÊmia∏o.
Nam chodzi g∏ównie o sposoby leczenia kaktusem metodà domowà, prostà i ∏atwà. W naszym kraju jest chodowany w szklarniach i mieszkaniach prywatny kaktus zwany – aloes arborescens. Uwa˝ano go do niedawna za
roÊlin´ ozdobnà. W ostatnich czasach powsta∏ p´d do leczenia kaktusem. Robi si´ to nie zawsze umiej´tnie, cz´sto bezmyÊlnie.
Aczkolwiek oficjalna medycyna nie bierze pod uwag´ aloesu jako leku, który by mia∏ szersze zastosowanie
w lecznictwie, to jednak nie da si´ zaprzeczyç, ˝e nawet jego samym sokiem mo˝na wyleczyç wszelkie rany zewn´trzne, wrzody i oparzenia. Odpowiednio spreparowanym aloesem mo˝na wyleczyç wrzody ˝o∏àdka, oskrzela, wszelkie zaparcia, impotencje, przywróciç ustrojowi si∏y witalne.
Wydaje mi si´, ˝e jedynie w przypad∏oÊciach nowotworowych aloes nie jest wskazany, gdy˝ móg∏by uaktywniç komórki rakowe, ale to jest tylko moje przypuszczenie, na potwierdzenie którego nie mam dostatecznych dowodów.
Sposób przyrzàdzania i u˝ywania leku z aloesu jest stosunkowo prosty. Kaktus musi mieç przynajmniej pi´ç lat
˝ycia, silnie rozroÊni´ty, bujne, j´drne uliÊcienie. Przed Êci´ciem nie wolno go przez 10 dni podlewaç. Mokrà czystà
watà oczyÊciç z liÊci kurz i brud, potem Êciàç, zawinàç lekko w papier, tak jednak, ˝eby powietrze doƒ dochodzi∏o i po∏o˝yç w ciemnej, ch∏odnej lecz suchej piwnicy, czy w jakiejÊ komórce na pi´ç dni. Chodzi o wywo∏anie
w nim silnych stymulatorów. LiÊcie, albo ca∏à roÊlin´ przepuÊciç przez maszynk´ lub w inny sposób wycisnàç sok.
Wlaç go do du˝ego s∏oika, do∏o˝yç do soku takà samà iloÊç nie wagowà lecz obj´toÊciowà miodu i to wszystko
zalaç czerwonym w´gierskim winem w takiej iloÊci jakà stanowi sok razem z miodem. Ca∏à indegrencj´ lekko wymieszaç czystym patykiem, nakryç s∏oik pokrywkà, lecz nie hermetycznie i postawiç go w ciemnym miejscu na 12
dni. Raz jeszcze dobrze wymieszaç, rozlaç do flaszek i lekko zatkaç, jest ju˝ teraz zdatny do picia. Lek ten stosowaç w nast´pujàcy sposób: w pierwszym tygodniu piç trzy razy dziennie po ∏y˝eczce przed posi∏kiem, w drugim
i nast´pnych po ∏y˝ce sto∏owej.
JeÊli chodzi o wrzody lub skaleczenia, to wystarczy zdjàç skórk´ z liÊcia kaktusa i surowà miazg´ przyk∏adaç na
rank´. Je˝eli chcemy mieç preparat aloesu mocniejszy, wówczas miodu daje si´ do soku o po∏ow´ mniej. B´dzie
taka nalewka uniwersalna i najlepsza na obstrukcje.
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XIV
W POGONI ZA BURSZTYNEM
Z∏oto Uralu zdobi,
“z∏oto” Ba∏tyku leczy.
W umys∏ach uczonych od niepami´tnych czasów nurtuje pragnienie odkrycia panaceum czyli wszechleku na
wszelkie niemoce cia∏a i psychiki ludzkiej. W tym celu w wiekach Êrednich jatrochemicy obok alchemików szukajàcych kamienia filozoficznego drogà skomplikowanej destylacji i ró˝nych kombinacji zio∏owych usi∏owali wynaleêç cudowny Êrodek leczniczy pod nazwà “piàtej esencji” (quinta essenita), który by mia∏ moc uniwersalnego leku.
W ostatnich czasach krà˝y po ca∏ym naszym kraju fama o odkryciu takiego panaceum – ma byç nim bursztyn. Przed rokiem otrzyma∏em nawet list z Australii z zapytaniem, jaki jest mój poglàd w sprawie w∏aÊciwoÊci leczniczych bursztynu. Czy przekonanie to ma jakieÊ racjonalne podstawy?
W literaturze polskiej sà liczne wzmianki o w´drówkach staro˝ytnych kupców rzymskich do naszego kraju po
ba∏tycki bursztyn zwany jantarem. Etnografowie, w oparciu o znajdowane monety oraz inne przedmioty rzymskie,
okreÊlajà kierunki szlaków, po których ciàgn´∏y przez nasz kraj karawany kupieckie do Ba∏tyku. Z tym zjawiskiem
∏àczà powstanie miasta Kalisza, le˝àcego na szlaku w´drówek Rzymian po nasz jantar. Z wielu danych historycznych, mo˝na wywnioskowaç jaki by∏ popyt na bursztyn w staro˝ytnoÊci i nie tylko u Rzymian, ale w Grecji i Egipcie.
Do czego w∏aÊnie s∏u˝y∏ polski jantar staro˝ytnym narodom, skoro dla jego zdobycia podejmowano tak dalekie i niebezpieczne wyprawy. Sàdzono do niedawna, ˝e im chodzi∏o o pi´kne wyroby bi˝uteryjne ze z∏otego
bursztynu dla bogatych dam. Jednak˝e wszystkie wykopaliska archeologiczne w miejscach prastarych osiedli
ludzkich oraz w staro˝ytnych grobowcach takiej opinni nie potwierdzajà, gdy˝ bardzo rzadko w grobowcach napotyka si´ bi˝uteri´ z bursztynów. Najnowsze badania wykazujà, ˝e bursztyn w Êwiecie staro˝ytnym uwa˝any by∏
raczej za lek skuteczny na wiele chorób.
Czasami znajdowano na r´kach mumii egipskich wk∏adane pod skór´ kawa∏eczki bursztynu. Byç mo˝e, ˝e
bursztyn uwa˝ano jako dodatkowy Êrodek zabezpieczajàcy przed rozk∏adem zw∏ok nawet zabalsamowanych.
Rzymianki, b´dàc w towarzystwie, bawi∏y si´ bursztynem trzymajàc go w r´kach i pieszczotliwie g∏adzàc. Uwa˝a∏y one prawdopodobnie, ˝e cz´sty kontakt z bursztynem zapewni im m∏ody wyglàd.
Ju˝ sama niespotykana odpornoÊç bursztynu na wszelkie niszczycielskie czynniki Êwiadczy∏aby o jakiejÊ pot´˝nej sile kryjàcej si´ w nim. Przeró˝ne sole wody morskiej oraz jej nieustanne ruchy niszczà wszystko, nawet granitowe ska∏y z biegiem czasu zmieniajà si´ w piasek. A bursztyn setki tysi´cy lat przetrwa∏ na dnie morza niezniszczalny, zachowa∏ swój nieskalny wyglàd i aromat. A przecie˝ jest to produkt roÊlinny. Nale˝y zatem przypuszczaç, ˝e
posiada on niezwyk∏à radiowitalnoÊç. Emancja bursztynu mo˝e mieç swój wp∏yw dodatni, pozytywny na ˝ywe organizmy.
Medycyna podchodzi do bursztynu jako leku raczej negatywnie, opierajàc swe stanowisko na analizie, która
poza w´glem, wodorem, tlenem i terpentynà, nie znalaz∏a w nim czegoÊ nadzwyczajnego. Ale trzeba pami´taç
o tej zasadzie, ˝e ˝adna analiza nie potrafi w ˝adnym zwiàzku chemicznym wykazaç absolutnie wszystkiego, co
dany zwiàzek w sobie kryje jeszcze dodatkowo nieuchwytnego. O dobroczynnoÊci oddzia∏ywania bursztynu na
nasz ustrój mo˝na jedynie wywnioskowaç w oparciu o uzyskiwane rezultaty stosowania bursztynowej kombinacji.
O skutecznoÊci kuracji bursztynem przekona∏em si´ kilkakrotnie osobiÊcie na samym sobie. W roku 1969, b´dàc w Szwajcarii w celach badania leczniczej flory alpejskiej, nabawi∏em si´ pewnego dnia ostrego zapalenia
oskrzeli. Wieczorem tempertura podnios∏a si´ do 39 stopni. Nie majàc przy sobie nawet aspiryny, przypomnia∏em
sobie, ˝e posiadam skondensowanà bursztynowà nalewk´. Natar∏em solidnie tà nalewkà plecy i piersi. I o dziwo!
Po dwudziestu dos∏ownie minutach goràczka opad∏a na 38 stopni, a rano na drugi dzieƒ by∏o ju˝ tylko 37 stopni.
Gwa∏towny spadek temperatury nie by∏ wynikiem autosugestii, przeciwnie, by∏em pesymistycznie nastawiony,
gdzy˝ wiedzia∏em, ˝e jest to zapalenie je˝eli nie p∏uc, to na pewno oskrzeli, i niezbyt ufa∏em w mo˝liwoÊci lecznicze bursztynu a˝ do takiego stopnia. Po trzech dniach kuracji bursztynem opuÊci∏em ∏ó˝ko i poszed∏em do pracy.
W kilka miesi´cy póêniej prze˝y∏em identycznà przygod´ w Rzymie.
Po powrocie do kraju ju˝ w pierwszym tygodniu zapad∏em na silnie obustronne zapalenie p∏uc. Zanim zorganizowano pomoc lekarskà, przez pó∏torej doby, obni˝y∏em wysokà goràczk´ cz´stym nacieraniem pleców i piersi
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nalewkà bursztynowà.
Jest faktem, ˝e w czasie grasujàcej grypy, mo˝na si´ przed nià zabezpieczyç prawie w stu procentach wy∏àcznie bursztynem. Post´puje si´ w ten sposób. Codziennie rano wypiç szklank´ herbaty, do której nale˝y wlaç
trzy krople nalewki bursztynowej. W czasie natomiast choroby trzeba koniecznie cz´sto nacieraç si´ nalewkà
bursztynowà, lub olejkiem, aby skróciç czas trwania choroby i uniknàç pogrypowych komplikacji.
Stwierdzono równie˝, ˝e wszelkie niedomogi sercowe, jak os∏abienie mi´Ênia sercowego, arytmia, bóle g∏owy
bez wzgl´du na jakim powstajà tle, zmniejszajà si´ doraênie przez nacieranie miejsc bolesnych watà nasàczonà
bursztynowà nalewkà, lub w jej braku, zwyczajnym kawa∏kiem bursztynu.
Na podstawie licznych pozytywnych wyników w leczeniu bursztynem grypy, zapalenia oskrzeli, dychawicy
oskrzelowej mo˝na Êmia∏o twierdziç, ˝e bursztyn niwàtpliwie ma w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze i neutralizuje jady wirusowe. Na jaki rodzaj bakterii i wirusów zw∏aszcza grypowych bursztyn dzia∏a ujarzmiajàco jeÊli nie zabójczo,
trudno powiedzieç; na to potrzeba d∏u˝szej obserwacji i doÊwiadczenia laboratoryjnego.
Jak si´ sporzàdza nalewk´ bursztynowà? Kawa∏ki rodzimego bursztynu, nigdy topionego w iloÊci 50 g wyp∏ukaç w letniej wodzie, wysypaç do flaszki o pojemnoÊci trzy czwarte litra, zalaç czystym spirytusem (nigdy denaturatem) na czas nieograniczony. Ju˝ po dziesi´ciu dniach nalewka jest gotowa. Nie potrzeba jej ani przecedzaç
ani przelewaç do drugiej butelki w miar´ jedynie potrzeby odlaç tyle, ile na dany raz potrzeba. Bursztyn w spirytusie si´ nie rozpuszcza, jedynie wydziela a siebie mikroskopijne czàsteczki, które zabarwiajà spirytus na kolor z∏oty.
Po wyczerpaniu nalewki mo˝na raz jeszcze kawa∏ki bursztynu m∏oteczkiem pokruszyç, inaczej nie naciàgnie drugi
raz, i ponownie zalaç spirytusem. Mo˝na tylko dwa razy ten sam bursztyn wykorzystaç na nalewk´, wi´cej razy ju˝
si´ nie nadaje.
WÊród bursztynologów panuje przekonanie, ˝e bursztyn ma w∏aÊciwoÊci przeciwrakowe. Nawet drogà ciàg∏ego kontaktu naszego cia∏a z bursztynem mo˝na si´ w pewnej mierze zabezpieczyç przed nowotworowymi chorobami. Dlatego kobietom poleca si´ nosiç na szyi naszyjnik z rodzimych bursztynów o kszta∏tach wielobocznych.
Poszczególne ogniwa nie powinny byç kuliste, g∏adkie, bo takie nie za∏amujà promieni, które majà byç kierowane przez skór´ na receptory i merydiany. Bursztyny noszone na szyi w wielu wypadkach leczà tarczyc´.
Warto wi´c zawrzeç przyjazny sojusz z polskim jantarem i nosiç go przy sobie, a mo˝e nas rzeczywiÊcie uchroniç przed niektórymi chorobami.

XV
W SFERZE BIOPRÑDÓW PRZYRODY
W ca∏ym Êwiecie nie istnieje nic,
co by nie podlega∏o wzajemnym wp∏ywom
wspó∏istniejàcych tworów ˝ywej i martwej przyrody

Ca∏y Êwiat obejmujàcy wszystkie organizmy ˝ywe oraz struktury nieograniczone, mo˝na porównaç do organizmu ludzkiego, w którym wszystkie elementy sk∏adowe wspó∏pracujà zgodnie ze sobà i s∏u˝à jednemu celowi, tj.
utrzymaniu równowagi i porzàdku we wspó∏egzystencji bytów. Ka˝dy z tych elementów wspó∏pracuje ze sobà
poprzez ruch fizyczny i procesy chemiczne, a tak˝e przez wzajemne promieniowanie swoistymi pràdami. Promieniuje ziemia ró˝nymi metalami, minera∏ami, jakie kryje w swym ∏onie, gazami jakie w niej si´ niustannie wytwarzajà oraz ca∏ym zespo∏em nieuchwytnych energii. Promieniuje tak˝e w∏asnymi biopràdami ka˝dy ˝ywy organizm
zwierz´cy i roÊlinny.
Nie wszystkie geopromieniowania i biopràdy sà dla cz∏owieka oboj´tne. Jedne dla jego zdrowia sà bardzo
korzystne, inne wyniszczajàce. Chodzi wi´c o to, aby cz∏owiek móg∏ poznaç korzystne i szkodliwe pràdy przynajmniej niektórych elementów geosfery jak i biosfery i zajà∏ odpowiednià postaw´.
Musz´ zaznaczyç, ˝e temat dotyczàcy georadiacji i biopràdów, ÊciÊle biomagnetyzmów, jaki chc´ w niniejszym rozdziale poruszyç, jest u nas w Polsce niepopularny. W ˝adnym cywilizowanym kraju nie ma tyle negatywnego nastawienia do rzeczy nowych, jeszcze przez nauk´ niezbadanych, co w naszym kraju. Oto przyk∏ad:
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W 1973 roku mia∏em w Towarzystwie Wiedzy powszechnej w Warszawie prelekcj´ na temat – “Wp∏yw biomagnetyzmów ˝ywych organizmów na ustrój cz∏owieka”. W zwiàzku z tematem wywiàza∏a si´ bardzo o˝ywiona szeroka dyskusja, z po˝ytkiem dla nauki i s∏uchaczy. Jeden z uczestników w sposób wyraênie sceptyczny odniós∏ si´
do przedstawionych poglàdów. Mia∏ oczywiÊcie do tego prawo, tylko ˝e jego zarzuty by∏y zbyt ma∏o powa˝ne.
Mi´dzy innymi postawi∏ dziwne pytanie: Skàd prelegent to zna i w jakiej ksià˝ce o tym wszystkim jest napisane?
Na powy˝sze pytanie trzeba by∏o odpowiedzieç tak˝e pytaniem. Skàd powstaje wszelka wiedza zapisana
w ksià˝kach, czy pojawia si´ niewiadomo skàd, czy te˝ jest rezultatem wysi∏ków badawczych cz∏owieka, który
zdobytà wiedz´ umieszcza na kartach ksià˝ki.
BezpoÊrednim wst´pem do rozwini´cia tematu niech b´dzie zwyk∏a ciekawoÊç, jaka si´ swego czasu pojawi∏a w naszej sprawie.

Kamieƒ filozoficzny
Pod takim tytu∏em ukaza∏ si´ kilkanaÊcie lat temu artyku∏ w tygodniku, którego nazwy dziÊ nie pami´tam. W artykule tym autor przedstawia profesora uniwersytetu Hindusa, który bawiàc w Polsce, szuka∏ na wzgórzu wawelskim filozoficznego kamienia. Autor ciekawego artyku∏u osobiÊcie mi znany profesor historii, cz∏owiek posiadajàcy
wiedz´, w tym wypadku nie by∏ dok∏adnie zorientowany w przedmiocie sprawy i rzecz przedstawi∏ w sposób marginesowy. Sprawa dotyczy∏a innego zagadnienia. Zachowanie si´ na Wawelu hinduskiego goÊcia sta∏o si´ tematem ró˝nych domys∏ów i przedmiotem komentarzy. Naoczni Êwiadkowie tak przedstawiajà to wydarzenie.
Hinduski profesor, podczas zwiedzania Królewskiego Zamku na Wawelu, kiedy opuÊci∏ komnaty zamkowe
i znalaz∏ si´ w kàcie dziedziƒca, poprosi∏ polskich uczonych jemu towarzyszàcych, a˝eby go zostawili na 15 minut
zupe∏nie samego. Sta∏ skupiony przez 20 minut nieruchomo, obrócony twarzà ku wschodowi. Kiedy do∏àczy∏ do
grupy polskich profesorów zosta∏ przez nich zasypany pytaniami do czego by∏a mu potrzebna chwila samotnoÊci
i skupienia, co to wszystko ma znaczyç. Profesor tyle tylko odpowiedzia∏, ˝e nurtowa∏a go od dawna pewna sprawa i sàdzi∏, ˝e tutaj b´dzie móg∏ jà rozstrzygnàç. Na pytanie czy znalaz∏ rozstrzygni´cie, Hindus tylko si´ lekko
uÊmiechnà∏ i nic nie odpowiedzia∏.
Wydaje mi si´, ˝e hinduskiemu profesorowi chodzi∏o nie o jakiÊ tam kamieƒ filozoficzny, a tylko o czakram ziemski.
WÊród niektórych wykszta∏conych Hindusów panuje mniemanie, ˝e na ziemi, podobnie jak na ciele ludzkim,
o czym ju˝ by∏a mowa, znajdujà si´ tak samo czakramy czyli gruczo∏y ziemi. Sà to skupiska skoncentrowanej energii pochodzàcej z kosmosu i ziemi. W doÊç szerokim zasi´gu tej energii pochodzàcej z kosmosu i ziemi. W doÊç
szerokim zasi´gu tej energii, a przede wszystkim w centralnym punkcie czakramu, gdzie jest najbardziej skupiona
– rozwija si´ optymalne ludzkie ˝ycie, tak pod wzgl´dem fizycznym jak i psychicznym. Tam wi´c powstawa∏y najwspanialsze cywilizacje i dobrobyt. Jest tych czakramów na ca∏ej ziemi siedem. Przypuszczalnie sà rozmieszczone
nast´pujàco: U podnó˝a piramid egipskich, w pasie mi´dzy rzekami Eufrat i Tygrys, w delcie rzeki Ganges i jeszcze
gdzieÊ w miejscach dotàd nieznanych. Jeden z takich czakramów i to podobno o wielkiej sile energo-twórczej,
ma si´ znajdowaç na Wawelu. O czakramach znalaz∏em dwukrotnie wzmiank´ w literaturze zachodniej. O czakramie wawelskim opowiada∏ mi pewien Hindus w Warszawie. JeÊli wi´c takie przypuszczenie majà Hindusi, to by
nale˝a∏o sàdziç, ˝e wspomniany profesor w sposób jemu tylko wiadomy, móg∏ szukaç tego gruczo∏u energii na
Wawelu.
DziÊ wiemy o tym, ˝e nie wszystkie okolice naszego kraju sà jednakowo zdrowotne dla ludzkich organizmów.
Nawet rejony górskie i podgórskie nie zawsze sà sprzyjajàce dla zdrowia mieszkaƒców. ZdrowotnoÊç lub szkodliwoÊç danego rejonu jest uzale˝niona nie tylko od czynników klimatycznych, lecz jeszcze od tego, jakie ziemia kryje w sobie z∏o˝e mineralne i kopalne. Z∏o˝a uranu sà rakotwórcze, kobaltu i miedzi i w´gla sà dobroczynne. Na
przyk∏ad stwierdzono naukowo, ˝e tereny, na których le˝y francuskie miasto nad rzekà Doubus Besancos, posiadajà w∏aÊciwoÊci regeneratywne. Mo˝e dlatego legiony Rzymskie w miejscu dzisiejszego miasta mia∏y ogniÊ swój
obóz, a potem twierdz´.
Opierajàc si´ na przedstawionych za∏o˝eniach i zebranych danych, mo˝emy w du˝ym przybli˝eniu podzieliç
kraj na rejony zdrowotne i nie sprzyjajàce zdrowotnemu rozwojowi ˝ycia ludzkiego. Rejonem najbardziej korzystnym jest teren zamykajàcy si´ mi´dzy miastami: Rabka, Mszana Dolna, Limanowa, KroÊcienko. Drugi rejon tworzy
czworobok obrze˝ony nast´pujàcymi miastami: Bia∏ystok, Sokó∏ka, Dàbrowa, Augustów, ¸om˝a. Na trzecim miejscu mo˝na by postawiç ca∏à Zamojszczyzn´ i po∏udniowà Lubelszczyzn´. Do idealnych okolic zdrowotnych nale-
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˝à wsie: Lubomierz, Szczawa, Kamienica. Wszystkie te miejscowoÊci le˝à przy szosie Mszana Dolna – KroÊcienko.
Do rejonów pod wzgl´dem zdrowotnym niekorzystnym trzeba zaliczyç tereny po∏o˝one nad Notecià, ˚u∏awy,
okolice Warszawy w promieniu oko∏o 50km. od niej.
Nie uwzgl´dniamy tu oczywiÊcie czynników zabójczych, jakich dostarcza przemys∏. One to jak z∏o konieczne
sà koszmarem dla niektórych okolic, jak np. Górnego Âlàska.
Czynnikiem wyrównawczym, stwarzajàcym sprzyjajàce pod wzgl´dem zdrowotnym warunki dla rozwoju cz∏owieka w ka˝dym rejonie kraju jest roÊlinnoÊç zw∏aszcza lasy. Las jest odwiecznym przyjacielem cz∏owieka, trzeba
go tylko bli˝ej poznaç, nawiàzaç z nim serdecznà przyjaêƒ i umieç dobrze wykorzystaç jego hojne dary.

Lecznicze biopràdy flory
Las z nieprzebranym swym bogactwem drzew, krzewów, kwiatów i grzybów, jest nie tylko p∏ucami i miejscem
pi´kna, lecz nadto niezawodnà lecznicà dla ka˝dego cz∏owieka. Tu ju˝ nie chodzi o to, ˝e las dostarcza zió∏ do
naparów i preparatów zio∏owych jako leków na okreÊlone schorzenia, ale o korzyÊci p∏ynàce z biopràdów leczniczych osiàgane przez same kontakty z roÊlinnoÊcià, z drzewami.
W ca∏ej biosferze leÊnej wszystkie gatunki drzew i roÊlin podlegajà prawom cudownej symbiozy. Ka˝de bowiem drzewo, ka˝da roÊlina, ∏àcznie z mizernym mchem leÊnym, ma inny sk∏ad chemiczny, swojà emanancj´,
swe biopràdy. Wszystkie razem, drogà wzajemnej wymiany, swoistymi w∏aÊciwoÊciami oddzia∏ywujàc na siebie
wyrównawczo i dobroczynnie. W tej zag´szczonej biosferze leÊnej, dzi´ki dobroczynnym biopràdom Êwiata roÊlin,
cz∏owiek nie tylko wypoczywa, lecz regeneruje si´. Wi´cej jest drzew i roÊlin dobroczynnych dla cz∏owieka ani˝eli
szkodliwych. W ogólnej klasyfikacji drzew musimy poznaç i wybraç drzewa wp∏ywajàce na nas najbardziej korzystnie. Do takich nale˝à przede wszystkim drzewa szpilkowe modrzew, sosna, Êwierk, jod∏a, ja∏owiec i wymierajàcy cis. Drzewa iglaste nie tylko oczyszczajà p∏uca i zasilajà je w tlen oraz olejki eteryczne, nie tylko regenerujà ca∏y ustrój ludzki drogà swych biopràdów, lecz nadto, dzi´ki lepkoÊci ˝ywicy, zatrzymujàc niezlicznà iloÊç chorobotwórczych bakterii i unieszkodliwiajà je przez zahamowanie ich rozprzestrzeniania, zatrzymujà równie˝ na sobie
wszelkie iloÊci p∏ynów i sadz spalinowych znajdujàcych si´ w powietrzu zw∏aszcza w okolicach przemys∏owych.
Do drzew liÊciastych, których biopràdy pozytywnie dzia∏ajà na nasz ustrój zaliczamy: brzoz´, lip´, dàb, kasztan,
klon, morw´, akacj´. Niektóre drzewa wywierajà na nas wp∏yw niekorzystny, a nawet szkodliwy. Do takich nale˝à: berberysy, osika, olcha, topola, dziki bez leÊny. Inne drzewa i krzewy sà oboj´tne ze wzgl´du na to, ˝e ich biopràdy sà s∏absze.
Na liÊciach berberysu rozwija si´ paso˝ytniczy grzybek, który bywa przyczynà chorób zbó˝, a na cz∏owieka
berberys mo˝e wp∏ynàç alergicznie. Osika, topola i olszyna dzia∏ajà na cz∏owieka demobilizujàco i depresyjnie,
nadto utrudniajà gojenie si´ wszelkich ran i zmniejszajà odpornoÊç organizmu. W zwiàzku z takim stanem rzeczy
powinniÊmy wykorzystaç ka˝dà okazj´, abyÊmy mogli przebywaç najcz´Êciej wÊród skupisk modrzewia. Nawet
szlachetniejsze gatunki grzybów, które w wyborze dla siebie Êrodowiska sà bardzo wybredne, skupiajà si´ u stóp
lub w sàsiedztwie drzew iglastych, nawet nie gardzà ja∏owcem. A król grzybów, borowik, poza szpilkowymi
upodoba∏ sobie dàb i brzoz´, w pobli˝u których ch´tnie wyrasta.
Ze wszystkich drzew liÊciastych dla nas najbli˝szà, niezwykle mi∏à i swojskà, zwiàzanà z legendà o królewskiej
dynastii Piastów, jest wspania∏a lipa. Darzy nas ona nie tylko urokiem swej pi´knej korony, lecz jeszcze swymi olejkami eterycznymi leczy nasz organizm oraz wp∏ywa na naszà psychik´ kojàco. Nic dziwnego, ˝e Jan Kochanowski pisa∏ swe dzie∏a i miód popija∏ pod lipami w Czarnolesie. SpoÊród wszystkich drzew naszego kraju na szczególnie szersze omówienie zas∏uguje nasza poczciwa brzoza. Jest ona specyficznym Êrodkiem leczniczym oraz regulatorem biocenozy wszelkich drzew leÊnych. Dlatego ma szeroki zasi´g swego wyst´powania, od dalekiej pó∏nocy
a˝ po kraje po∏udniowe. RoÊnie na ka˝dej glebie, na ka˝dym terenie: na piaskach, na b∏otach i moczarach, samotnie w polu i w g´stwinach leÊnych.
Brzoza oprócz poruszanego ju˝ dobroczynnego wp∏ywu na drzewa i roÊliny oddzia∏ywuje leczniczo na organizm ludzki. Potwierdzajà to nast´pujàce fakty. UliÊcionymi ga∏àzkami brzozy uÊcielamy nasze ∏ó˝ko tak jedynie,
by nie przeszkadza∏o w spaniu, przykryjmy przeÊcierad∏em i na nich Êpijmy. Po dwóch tygodniach ju˝ wszystkie
niezastarza∏e jeszcze przypad∏oÊci reumatyczne zlikwidujà si´ ca∏kowicie; nad˝erki na szyjce macicznej zupe∏nie
znikajà, a przynajmniej proces ich rozwoju zupe∏nie si´ zatrzyma. Wskazane jest trzymaç ˝ywe ga∏àzki brzozy
w ka˝dym mieszkaniu, a przynajmniej tam, gdzie si´ znajduje telewizor. Brzoza bowiem neutralizuje wszelkie promienie radioaktywne i w pewnej mierze promieniowanie rakotwórcze. Sok Êciàgni´ty w pierwszej po∏owie maja
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z brzozy i wypijany po kieliszku trzy razy dziennie czyÊci krew, nadaje twarzy Êwie˝y wyglàd i chroni p∏uca przed rakiem. Warto w tym miejscu wspomnieç jeszcze o hubie brzozowej, jako o leku na raka. Nie jestem bezkrytycznym,
jednostronnym entuzjastà jakiegoÊ leku, dopóki nie zbadam wszystkich jego dodatnich i ujemnych w∏aÊciwoÊci
stwierdzonych w trakcie leczenia.
Na podstawie stosunkowo licznych pozytywnych wyników osiàgni´tych w leczeniu hubà brzozowà, mog´
stwierdziç Êmia∏o, ˝e nie ma najmniejszej wàtpliwoÊci co do jej wartoÊci leczniczych w przypadku chorób nowotworowych. Huba prawdziwa lecznica (Polyporus) musi wyrastaç na ˝ywej brzozie, zbierana w miesiàcu paêdzierniku i to nie wsz´dzie, tylko w Puszczy Bia∏owieskiej, Augustowskiej i w lasach olsztyƒskich. Huba kupowana na rynkach miast u kobiet, najcz´Êciej nie pochodzi z brzozy, lecz z wierzby lub olchy. Taka huba nie ma ˝adnych w∏aÊciwoÊci leczniczych, mo˝e byç nawet szkodliwa.
Huba brzozowa wyst´puje w dwóch odmianach: czarna (ciemnobràzowa) i bia∏a. U˝ywa si´ w praktyce obu
równoczeÊnie. Hub´ jako lek przyjmuje si´ w postaci odwaru albo zastrzyków. Wywar z huby stosuje si´ w ten sposób: pó∏ kg huby czarnej i pó∏ kg bia∏ej zetrzeç na màk´ i zmieszaç razem. Ka˝dorazowo kopiastà ∏y˝k´ tej mieszanki zalaç szklankà wody, gotowaç 10 minut, odstawiç na 30 minut, przecedziç i piç trzy razy dziennie po
szklance 20 minut po posi∏ku. JeÊli chodzi o zastosowanie zastrzyków to trzeba zawsze robiç prób´ u danego pacjenta, bo trafiajà si´ osobniki, których organizm leku tego nie toleruje, powodujàc opuchlizn´ ca∏ego cia∏a
i arytmi´ serca.
Doktor S. K∏yko w Wyroz´bach od szergu lat przy leczeniu chorych na nowotwory stosuje hub´ ∏àcznie z lekami farmaceutycznymi, uzyskujàc w wielu przypadkach pozytywne wyniki. Zatrzymuje niszczycielski proces nowotworowy u oko∏o czterdziestu na sto pacjentów.
Nikt nie Êmie w obecnej chwili twierdziç, ˝e raka mo˝na zlikwidowaç dotychczasowymi Êrodkami, mo˝na jednak w wielu wypadkach wstrzymaç przynajmniej jego rozwój, a nie wykluczone, ˝e poczàtkowym stadium groênej choroby, mo˝na uzyskaç ca∏kowite wyleczenie. Walka z nowotworami jest trudna dlatego, bo ˝adna choroba nie ma tylu odmian co choroby nowotworowe, jak równie˝ ˝adne schorzenie nie powoduje tylu tak odmiennych reakcji ze strony organizmów pacjentów na leki, co schorzenia nowotworowe.
Wracajàc po tej dygresji do tematu, chcia∏bym podaç praktycznà rad´ w zakresie podniesienia zdrowotnoÊci ogó∏u. Otó˝ ulice naszych wi´kszych miast nale˝y wysadziç drzewami morwy, a parki i skwery miejskie powinny posiadaç modrzew, brzoz´ i Êwierki srebrne czyli w∏oskie. Ka˝dy domek wiejski powinien byç otoczony brzozà,
Êwierkami, modrzewiem i akacjà, ma byç po∏o˝ony nieco dalej od ogrodów owocowych.
A zatem szukamy kontaktu z ˝ywà przyrodà, przede wszystkim z roÊlinnoÊcià dobroczynnà, w niej bowiem znajdziemy radoÊç ˝ycia, gdy˝ jej tchnienie niesie nam energi´ i t´˝yzn´ naszemu cia∏u.

XVI
LECZNICZA SI¸A BIOMAGNETYZMU
GdybyÊmy mogli spostrzegaç niematerialne wi´zy,
∏àczàce nas z ludêmi oraz wp∏ywy wzajemnego oddzia∏ywania,
popadlibyÊmy w zadumienie.
W codziennym obcowaniu z ludêmi stwierdzimy, ˝e pewne jednostki na pierwszy rzut oka nam si´ podobajà,
odczuwamy do nich odruchowo jakiÊ pociàg, w ich towarzystwie czujemy si´ pewnie i dobrze, inne natomiast
wywo∏ujà w nas niczym nie uzasadniony wstr´t, unikamy wszelkiej z nim stycznoÊci, bo ich obecnoÊç nas denerwuje.
Chorzy w szpitalach z niecierpliwoÊcià i jakby t´sknotà oczekujà obchodu danego lekarza, podczas gdy do
innego odnooszà si´ niech´tnie. Podobne zjawisko bardziej wyraziÊcie wyst´puje w szko∏ach. Jeden nauczyciel
spokojny, pogodny, cz´sto o niepokaênym wyglàdzie zewn´trznym, wzbudza u uczniów szacunek, sympati´,
szlachetnà bojaêƒ. Potrafi on nawet wÊród bardzo niesfornych uczniów utrzymaç rygor bez wysi∏ku. Drugi natomiast gromi, krzyczy, karci rozbrykanà zgraj´ bez ˝adnego skutku, nie potrafi opanowaç sytuacji w klasie.
Skàd pochodzà takie zjawiska i jakie jest ich pod∏o˝e?
Niewàtpliwie na pozyskanie przez cz∏owieka wÊród spo∏eczeƒstwa sympatii i powagi wywierajà niema∏y
wp∏yw jego osobiste walory: inteligencja, wiedza, talent, ˝yczliwoÊç, szlachetnoÊç w obcowaniu z ludêmi, opinia,
stanowisko, wyglàd zewn´trzny. Czynniki te dajà cz∏owiekowi mo˝noÊç pozytywnego oddzia∏ywania na otocze-
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nie i u∏atwiajà kierowanie grupami spo∏ecznymi w ka˝dym zespole, w ka˝dym zawodzie i w ka˝dej sytuacji. Jednak˝e wyliczone przymioty jeszcze nie decydujà wy∏àcznie o sympatii i sile oddzia∏ywania na ludzi. GdzieÊ muszà
si´ kryç w g∏´bi naszej istoty jeszcze inne nieznane przyczyny omawianych zjawisk. Zastanówmy si´ nad jednym
z nich, z uwagi na dajàcà si´ dziÊ zaobserwowaç jego nagminnoÊç.
Oto szanowany i szanujàcy si´ dotàd m´˝czyzna pewnego dnia porzuca swà pi´knà, dobrà, inteligentnà ˝on´ i wzorowà matk´ dla kobiety brzydkiej, analfabetki, bez ˝adnych zasad etycznych. Albo odwrotnie, dotàd
wierna i uczciwa ˝ona zostawia przystojnego, pracowitego i oddanego rodzinie m´˝a i ojca w∏asnych dzieci, rzucajàc si´ na oÊlep w ramiona ciemnego typa, o szpetnym wyglàdzie pozbawionego inteligencji. Pewnie, ˝e niema∏à rol´ w tych sprawach odgrywa pociàg i dobór seksualny, zgodnoÊç i rozbie˝noÊç biopràdów spotykajàcych si´ u obojga partnerów, liczne wzgl´dy uboczne, ale to wszystko nie wyjaÊnia jeszcze ca∏kowicie spraw takiego post´powania. Przyczyny tych zjawisk trzeba szukaç gdzieÊ indziej.
Otó˝ – cz∏owiek, jego struktura psychofizyczna oraz suma licznych, przeró˝nych zwiàzków chemicznych, posiada w sobie oprócz energii elektromagnetycznej jeszcze jakieÊ bli˝ej nieznane energie zespo∏owe, które nazywaliÊmy, biomagnetyzmem. Przypuszczaç zatem nale˝y, ˝e te w∏aÊnie energie, te potencje stanowià o sile biopola
i o jego oddzia∏ywaniu przez jednego cz∏owieka na drugiego.
Im wi´ksza jest si∏a biopola, tym wi´ksze jest jego oddzia∏ywanie. Jaka jest istota tych biopràdów pochodzàcych z biopola, ilu rodzajowe sà one oraz jaka jest maksymalna moc ich nat´˝enia u ka˝dego – nie wiemy. Niemnej samo istnienie tej˝e energii w ka˝dym cz∏owieku jest faktem niezaprzeczalnym. Naukowcy niejednokrotnie
wykazali to w sposób doÊwiadczalny.

Wykazanie energii biopola
Na posiedzeniu naukowym Sekcji Bioelektroniki w Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie w1967 roku profesor Józef Go∏àb zademonstrowa∏ taki eksperyment. Destylowanà wod´ wla∏ do szklanej probówki zabarwiajàc jà kaolinowà glinkà na kolor mleka. Zatkawszy korkiem probówk´, przy∏o˝y∏ jà w pozycji stojàcej do swej nagiej piersi
pod ubraniem. Po 15 minutach wyjà∏ spod koszuli probówk´. Zauwa˝ono, ˝e jedynie par´ centymetrów wody do
góry wyklarowa∏o si´. Kiedy natomiast t´ samà probówk´, w której przez potrzàÊni´cie znów p∏yn zmàcono, przy∏o˝y∏a sobie do piersi na go∏à skór´ dwudziestoletnia panna, ju˝ po dziesi´ciu minutach woda wyklarowa∏a si´
do po∏owy probówki. Po kolejnym zmàceniu p∏ynu profesor raz jeszcze przy∏o˝y∏ sobie do piersi probówk´, ujmujàc swà prawà r´kà lewà d∏oƒ niewiasty uczestniczàcej w poprzednim doÊwiadczeniu. W tym wypadku wystàpi∏o takie zjawsko jak poprzednio, p∏yn mleczny w probówce wyklarowa∏ si´ do po∏owy. Nastàpi∏a doÊç szybko sedymentacja, spowodowana wyraênym wp∏ywem m∏odej kobiety, a nie profesora. Kobieta by∏a m∏oda, zdrowa,
jej pràdy biopola by∏y o wiele silniejsze i intensywniejsze od pràdów starego profesora, w dodatku chorego na
serce. Dlatego jej pràdy zareagowa∏y na sedymentacj´ p∏ynu, podczas gdy pràdy profesora by∏y tak nik∏e, ˝e
nie wykaza∏y prawie ˝adnego dzia∏ania.
Z przedstawionego doÊwiadczenia wynika, ˝e jeÊli biopràdy wywierajà silny wp∏yw na martwà przyrod´, to ile˝
mocniej muszà te biopràdy biopola jednego cz∏owieka oddzia∏ywaç na pràdy biopola drugiego cz∏owieka,
zw∏aszcza s∏abego. Przypuszczaç nale˝y równie˝, ˝e biopràdy ka˝dego osobnika ró˝nià si´ nie tylko pod wzgl´dem swej intensywnoÊci, lecz tak˝e pod wzgl´dem charakteru. Jednego cz∏owieka biopràdy sà pozytywne
i wnoszà w organizm innych ludzi energie twórcze, u drugich znów negatywne, albo wr´cz szkodliwe.
Od czego zale˝y odr´bnoÊç biopola i moc oddzia∏ywania u ka˝dego cz∏owieka – dok∏adnie nie wiadomo.
Prawdopodobnie na odr´bnoÊç biopola majà swój wp∏yw czynniki moralne: ˝yczliwoÊç, dobroç, mi∏oÊç do ludzi
i ca∏ej przyrody ˝ywej, jak równie˝ czynniki psychofizyczne – równowaga psychiczna, mocne zdrowie, sprawnoÊç
funkcjonalna ca∏ego ustroju. WartoÊci kszta∏tujà pozytywne i dobroczynne biopola. Brak ich natomiast, albo z natury z∏y charakter rodzà pràdy biopola szkodliwe. A mo˝e ró˝norodnoÊç pochodzi z indywidualnoÊci samej natury
ludzkiej – z winy nie pope∏nionej, z cnoty nie wypracowanej. Chodzi wi´c o to, aby z takiego uk∏adu rzeczy wyciàgnàç korzystne wnioski.

Wykorzystanie pràdów biopola
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Cz∏owiek jest integralnà czàstkà spo∏ecznoÊci, musi zatem si´ stykaç przelotnie lub stale z ró˝nymi osobnikami,
których biopola sà albo pozytywne albo negatywne, powinien wi´c wobec takiej odr´bnoÊci odpowiednià
obraç postaw´. WinniÊmy mieç kontakty towarzyskie jedynie z tymi ludêmi, których wp∏ywy dzia∏ajà na nas
dobroczynnie, a uniknàç w miar´ mo˝noÊci osobników, którzy na zasadzie praw pró˝ni bezwiednie nas
“wampiryzujà”. Do takich nale˝à s∏absi psychicznie i fizycznie, chorzy i starzy.
Czy jednak ludzi s∏abych nale˝y i wolno nam uniknàç? Jedynie w Êwiecie zwierz´cym rzàdzi prawo segregacji.
Wyrzuca si´ z gromady jednostki cherlawe. Natomiast etyka mi´dzyludzka nakazuje braç w obron´ i pod opiek´
s∏abych, niedo∏´˝nych, chorych nawet nieuleczalnych, nie szcz´dzàc trudów i wielkich poÊwi´ceƒ. Owszem
mo˝na unikaç jednostek aspo∏ecznych, aby oszcz´dziç sobie przykroÊci. Jeszcze bardziej powinniÊmy unikaç
zespo∏ów osobników o g∏´bokiej pró˝ni psychicznej, bo tacy nas eksploatujà z potencja∏ów naszych zdrowych
biopràdów i biomagnetyzmów. Nasze dobroczynne biopràdy powinniÊmy przekazywaç ludziom dobrej woli, dla
ich dobra. Jak wiadomo, ˝e pràdy biopola ludzi m∏odych oraz osobników silnych i zdrowych regenerujà starsze i
s∏absze organizmy, zatrzymujà w du˝ej mierze proces starzenia si´ przez sam kontakt z nimi. Psychologowie
g∏oszà, ˝e ciàg∏e przebywanie ludzi starszych wÊród m∏odych, chroni przed wczesnym starzeniem i
niedo∏´stwem. Nikt nie umie jednak wyt∏umaczyç, dlaczego tak si´ dzieje. Starszy m´˝czyzna, gdy b´dzie cz´sto
odbywaç spacery z m∏odà kobietà, uchowa znacznie d∏u˝ej swój m∏ody wyglàd i t´˝yzn´ ograniczonà. To samo
odnosi si´ do kobiety.
Staro˝ytni królowie i w∏adcy Wschodu, gdu si´ stawali niedo∏´˝nymi starcami, otaczali si´ m∏odzie˝à, zw∏aszcza dziewcz´tami, brali nawet m∏ode niewolnice na noc do swego ∏o˝a, nie dla rozkoszy zmys∏owej, bo byli ju˝
do tego niezdolni, ani dla ogrzania swego starczego cia∏a, lecz w∏aÊnie dla podtrzymania si∏ i przed∏u˝enia ˝ycia.
Król Dawid biblijny i Abizai jest tego przyk∏adem.
Oprócz si∏ biopola pozytywnych lub negatywnych, które ka˝dy cz∏owiek posiada, wyst´puje jeszcze, tylko
u niektórych jednostek, inna jakaÊ energia, którà nazywaliÊmy biomagnetyzmem.
Czy biomagnetyzm pokrywa si´ z innymi pràdami biopola, czy jest to energia innego rodzaju, nie wiadomo
dok∏adnie. Pewne natomiast i wa˝ne jest to, ˝e biomagnetyzm jest pot´˝nym Êrodkiem leczniczym.

Leczenie biomagnetyzmem
O istnieniu u pewnych jednostek si∏ biomagnetycznych wiedzia∏em od dawna. Natomiast z metodycznà praktykà leczenia tymi si∏ami spotka∏em si´ kilkanaÊcie lat temu w KroÊcienku. Mieszka∏a tam p. Jadwiga Broniewicz,
która oprócz innych metod tybetaƒskich stosowa∏a w leczeniu chorych biomasa˝e. Poczàtkowo patrzy∏em na jej
praktyki leczenia chorych z du˝ym sceptyzmem, ale te˝ i z pewnym zaciekawieniem. Pacjentami jej byli przewa˝nie ludzie z wy˝szym wykszta∏ceniem. Widzia∏em u chorych nadzwyczajne wyniki uzyskiwane metodà przede
wszystkim biomagnetyzacji.
J. Broniewicz postanowi∏a mnie wtajemniczyç w arkana jej praktyk leczenia. Obserwowa∏em wnikliwie, jak
przebiega reakcja w czasie zabiegów u chorych i jak post´puje ich poprawa zdrowia.
W rezultacie tych spostrze˝eƒ znalaz∏em potwierdzenie wielu moich tez dotyczàcych cz∏owieka, odkry∏em nowe prawa nim rzàdzàce. O nadzwyczajnej skutecznoÊci leczniczej biomagnetyzmu przekona∏em si´ na samym
sobie. Przez szereg lat cierpia∏em na przewód pokarmowy i astm´ oskrzelowà. Zabiegami biomasa˝y nie tylko si´
wyleczy∏em ca∏kowicie z wymienionych przypad∏oÊci, lecz dos∏ownie si´ odm∏odzi∏em.
Biomasa˝e magnetyczne w krótkim czasie (najd∏u˝sza kuracja trwa trzy tygodnie) likwidujà ca∏kowicie wszelkie nerwice, zapalenia korzonków nerwowych, zapalenie zakrzepowe ˝y∏, nerwobóle, migreny, niedomogi serca,
zak∏ócenie w krà˝eniu krwi, zapalenie w´z∏ów ch∏onnych, a nawet czasami leczà przynajmniej zatrzymujà proces
stwardnienia rozsianego w pierwszym stadium powstania. OÊwiadczam stanowczo, ˝e jeÊli ktokolwiek metod´ leczenia biomagnetyzmem nazwie babskim zabobonem lub mistyfikacjà, grubo si´ pomyli. Sam móg∏bym przedstawiç kilka setek pacjentów, którzy jedynie tà drogà odzyskali zdrowie.
Kuracja za pomocà biomagnetyzmów nie jest bynajmniej nowoÊcià. Stosowa∏ ju˝ jà w leczeniu swych pacjentów franz Messmer na poczàtku XIX wieku. Pràdy lecznicze biopola nazywa∏ on fluidalnym zwierz´cym magnetyzmem. Messmer mia∏ wspania∏e wyniki w leczeniu biomagnetyzmem. To, ˝e ten ciekawy cz∏owiek by∏ za swe
praktyki leczenia przeÊladowany przez swoich kolegów po fachu i w koƒcu zosta∏ zmuszony uciec do Francji,
gdzie go równie˝ wykl´to jako antygomatyst´ nauki i prktyk akademickich, nie umniejsza jego znaczenia w me-
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dycynie nowoczesnej. W´gierski lekarz Sammelweis zosta∏ tak˝e wykluczony z grona lekarzy i zaciekle przeÊladowany za to tylko, ˝e poleca∏ usilnie i domaga∏ si´ od lekarzy mycia ràk przed badaniem kobiet na oddziale po∏o˝nym w szpitalu. Ka˝da bowiem nowa teoria, nowy poglàd, chocia˝by by∏y najbardziej zbawienne, musia∏y
przejÊç przez prób´ ognia i by∏y zaciekle zwalczane cz´sto w sposób bezmyÊlny i z∏oÊliwy dlatego tylko, ˝e wspó∏czeÊni ich nie rozumieli i nie chcieli zrozumieç.
Obecnie w Polsce zaledwie kilku lekarzy stosuje w swej praktyce bioagnetyzm. Znany doktor medycyny Tybetaƒczyk, dziÊ ju˝ nazwiska nie pami´tam, zamieszka∏y w Warszawie prz ul. Senatorskiej 10, stosowa∏ w swej praktyce leczniczej wy∏àcznie biomasa˝e magnetyczne, za pomocà których osiàga∏ nadzwyczajne wyniki.

Sposób stosowania zabiegów w praktyce
Trzeba najpierw uÊwiadomiç pacjenta, ˝e mu si´ przekazuje biogenne pràdy lecznicze. Pacjent musi ufnie si´
nastawiç psychicznie i fizycznie na przyj´cie tych˝e biogennych pràdów. Musi si´ skupiç, odpr´˝yç swe nerwy,
rozluêniç mi´Ênie i czekaç spokojnie na przyp∏yw energii magnetycznej.
Pacjenta trzeba posadziç na krzeÊle. Nast´pnie biomasa˝ysta staje przed pacjentem, pociera d∏onie ràk swoich jedna o drugà przez kilkanaÊcie sekund i przyst´puje do akcji. Ka˝dy zabieg, bez wzgl´du na rodzaj schorzenia, zaczyna si´ od g∏owy. Kciuk i wskazujàcy palec obu ràk jednoczeÊnie (obwód pràdu musi byç zamkni´ty)
k∏adzie si´ na Êrodek czo∏a pacjenta i powoli, odÊrodkowo po czole si´ g∏adzi w kierunku uszu, lewà r´kà w kierunku prawego ucha, prawà zaÊ w kierunku lewego ucha pacjenta. Tak wykonywany zabieg ma trwaç 10 minut.
Nast´pnie emito (masa˝ysta) biomagnetyzmu staje z ty∏u za chorym i lekko obydwiema r´kami ze zgi´tymi nieco
palcami w dó∏ g∏aszcze g∏ow´ po w∏osach, w braku w∏osów po go∏ej czaszce w kierunku od czo∏a do podstawy
czaszki czyli karku. Trzeba od czasu do czasu d∏onie po∏o˝yç nieruchomo na 30 sekund. Magnetyzacja g∏owy
trwa tak˝e 10 minut. Z kolei przyst´puje si´ do magnetyzacji karku. Po karku wodzi si´ palcami odÊrodkowo, po liniach mi´dzykr´gowych przez 5 minut. Po zabiegu g∏owy i szyi przyst´puje si´ do kr´gos∏upa.
Pacjent k∏adzie si´ na le˝ance grzbietem do góry i wszystkimi palcami obu ràk równoczeÊnie prowadzi si´ po
kr´gos∏upie od szyi a˝ do koÊci ogonowej, potem od kr´gos∏upa po miejscach mi´dzy˝ebrowych jednà r´kà na
lewà, drugà na prawà stron´. Ten biomasa˝ trwa 20 minut. Nogi masuje si´ równie˝ tylko dotykowo od stóp do
góry, najpierw lewà, potem prawà z ty∏u i z przodu. Nast´pnie obraca si´ pacjenta brzuchem do góry i najpierw
masuje si´ serce. W biomasa˝ach serca stosuje si´ inny wariant posówu. Dwa palce, kciuk i wskazujàcy palec
prawej r´ki k∏adzie si´ na lewà stron´ klatki piersiowej poni˝ej brodawki. Teraz obie r´ce równoczeÊnie prowadzi
si´ liniami kolistymi do jednego punktu na mostku. Brzuch, zamykajàcy w sobie organa trawienne, magnetyzuje
si´ okràg∏ymi liniami przy u˝yciu wszystkich palców ràk w kierunku wskazówek zegara.
Jak w zasadzie odczuwa pacjent odbiór biomagnetyzmów?
W czasie zabiegów prawie ka˝dy pacjent odczuwa mrowienie w palcach ràk, a czasami tak˝e nóg. Inni prze˝ywajà jakiÊ dziwny b∏ogostan, albo sennoÊç, albo przyjemne zm´czenie jak po kàpieli. Niejeden znów odczuwa
ból lekki w zaatakowanym chorobà organie. Chorzy natomiast, którzy d∏u˝szy czas byli leczeni Êrodkami uspokajajàcymi, reagujà s∏abo na odbiór biomagnetyzmów.
W tych wypadkach trzeba najpierw oczyÊciç organ z pozosta∏oÊci tych leków piciem odpowiednich zió∏ i dopiero potem mo˝na stosowaç zabiegi biomagnetyczne.
W czasie kuracji biomagnetyzmami nie wolno pacjentowi piç ˝adnych napojów wyskokowych, bo mo˝e to
nawet przyp∏aciç ˝yciem. Nie jest tak˝e wskazane picie kawy ani palenie papierosów. W trakcie samego zabiegu pacjent powinien byç w miar´ mo˝noÊci na czczo.
Wszelkie bóle u chorego najcz´Êciej ju˝ ust´pujà pod wp∏ywem dzia∏ania biomagnetyzmu po trzech zabiegach, sama zaÊ choroba likwiduje si´ po 10 dniach biomagnetyzacji. Przy ci´˝kich schorzeniach zabiegi stosuje
si´ do 14 dni, po czym choroba najcz´Êciej ust´puje nagle.
Leczenie biomagnetyzmem przeró˝nych chorób, w których niepotrzebna jest ingerencja antybiotyków, jest
najtaƒsze, naj∏atwiejsze i w przypadkach nerwic najskuteczniejsze.
Trzeba nad tym ubolewaç, ˝e medycyna nie zna tej metody. W wielu Êrodowiskach naukowych, zw∏aszcza
w Warszawie, mia∏em szereg prelekcji na temat biomagnetologii w teorii i praktyce. Wielu naukowców zaj´∏o
wobec tego zagadnienia pozytywne stanowisko, ale na razie stanowià oni przys∏owiowà kropl´ w morzu. Nie jest
przecie˝ sprawà trudnà przeprowadzenie doÊwiadczalnego eksperymentu w celu udowodnienia, ˝e ludzkie si∏y
biomagnetyczne sà dobroczynnà pot´gà, której nie wolno lekcewa˝yç, lecz trzeba jà nale˝ycie wykorzystaç dla
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dobra cz∏owieka. Chodzi jedynie o to, aby wyszukaç jednostki obdarzone w∏aÊciwoÊciami biomagnetycznymi,
nauczyç je praktycznie stosowaç biomasa˝e i zaanga˝owaç w ka˝dym szpitalu i sanatorium, celem przyspieszenia kuracji pacjentów dodatkowà metodà biomasa˝y.
Sà jeszcze inne Êrodki i metody leczenia groênych chorób, jednak˝e ich w tym miejscu nie podaj´ ze wzgl´du
na to, ˝e sà one jeszcze bardziej ró˝ne i sprzeczne na pozór z metodami i praktykami powszechnie przyj´tymi
i stosowanymi w oficjalnym lecznictwie.

XVII. ZAKO¡CZENIE
Praca niniejsza, którà oddaje w r´ce czytelników, nie jest dzie∏em naukowym, opartym w myÊl wymaganych
zasad na êród∏ach oraz autorytetach naukowych. Jest ona raczej jakby pewnego rodzaju pami´tnikiem, obejmujàcym odcinek mojego ˝ycia, kiedy postanowi∏em oddaç si´ na s∏u˝b´ w niesieniu pomocy cierpiàcym ludziom. Jest ona równie˝ próbà przedstawienia mojego spojrzenia na Êwiat. W pracy tej poruszy∏em problemy zakresu parapsychologii, bioelektroniki i niektórych ma∏o znanych nauce praw przyrody, z jakimi ˝ycie ludzkie jest
powiàzane.
Sà to problemy nowe i trudne, którymi dotàd ˝adna naukowa dziedzina si´ nie zajmowa∏a. W chwili obecnej
nauka zaczyna stawiaç pierwsze swe kroki badawcze w dziedzinie parapsychologii i bioelektroniki, ale napotyka
na razie na powa˝ne trudnoÊci. Nie ma jeszcze wypracowanych metod do ich badania, ani ustalonych terminów samego zagadnienia i niektórych poj´ç wchodzàcych w zakres zagadnienia. Termin – psychotronika, którym niektórzy naukowcy zaczynajà w ostatnich latach okreÊlaç parapsychologi´, jest bardzo nieszcz´Êliwym terminem, gdy˝ nie nadaje treÊci poj´cia.
Jestem Êwiadomy, ˝e w mojej pracy jest wiele nieÊcis∏oÊci, powtórzeƒ, ryzykownych hipotez, terminów nieadekwatnych do poruszanych poj´ç, bo przecie˝ nawet specjaliÊci, badacze parapsychologicznych zjawisk nie
ustalili dotàd dok∏adnych terminów, ani nie zdefiniowali wielu zjawisk paranormalnych. Samo poj´cie biopola
jest trudne do zdefiniowania, mimo ˝e rozumiemy jego istotny sens, tak jak poj´cie czasu czy ˝ycia.
Zdajàc sobie z tego spraw´, ˝e przedstawione niektóre zagadnienia wywo∏ujà zapewne u niektórych sprzeciw, dlatego wielu ciekawych problemów nie poruszy∏em np. takich jak znaczenie w∏osów na ciele cz∏owieka,
wp∏yw przestrzeni oraz Êwiat∏ocieni na psychik´ ludzkà i jeszcze innych zagadnieƒ.
Stara∏em si´ swoje myÊli przedstawiç j´zykiem prostym, dost´pnym dla ka˝dego. Zrozumienie trudniejszych zagadnieƒ u∏atwi∏em przez przyk∏ady. Dla pe∏niejszego uzasadnienia niektórych zagadnieƒ, pos∏u˝y∏em si´ danymi
z literatury fachowej, jak statystyka, wiadomoÊci medyczne, przytacza∏em poglàdy uczonych.
Wydaje mi si´, ˝e nie to jest wa˝ne, jak przedstawilem, tylko co przedstawi∏em. Wierz´ niezachwianie, ˝e
w najbli˝szej przysz∏oÊci te zjawiska, o których napisa∏em, stanà si´ przedmiotem powa˝nych zainteresowaƒ nauki. Ju˝ w chwili obecnej powa˝ne grono uczonych na ca∏ym Êwiecie zacz´∏o badaç niektóre problemy te, które poruszy∏em.
Jeszcze bardzo wiele zagadnieƒ le˝y od∏ogiem i czeka na naukowe spojrzenie. Codziennie spotykamy si´
z wieloma zjawiskami, których albo nie spostrzegamy wcale, albo nie umiemy ich rozwiàzaç. Wiemy, ˝e konfiguracja linii papilarnych na palcach ka˝dego cz∏owieka jest inna, niepowtarzalna, ale dlaczego tak jest – niestety
nie wiemy. A przecie˝ taki stan rzeczy musi mieç swoje znaczenie. Na tak ma∏ej powierzchni palca ta nies∏ychana ró˝noÊç i innoÊç u∏o˝enia linni w milionach wariantów, musi mieç tak˝e swój odmienny odpowiednik w organiêmie i osobowoÊci ka˝dego cz∏owieka. Amerykaƒski uczony przebada∏ ponad 2400 pacjentów uwzgl´dniajàc
przy badaniu równie˝ uk∏ad linii papilarnych; zauwa˝y∏, ˝e osoby chore psychicznie oraz sk∏onne do tych˝e chorób, majà swoisty obraz tych linii. Mianowicie majà poza w∏asnym uk∏adem zwyczajnym jeszcze par´ linii dodatkowych, d∏ugich. Tak˝e na d∏oni swej majà odmienny obraz uk∏adu linni g∏ównych. Byç mo˝e, ˝e w niedalekiej
przysz∏oÊci nauka z oÊmieszanej dziÊ chiromancji wyciàgnie wnioski praktyczne dla diagnostyki i leczenia chorych.
Miejmy nadziej´, ˝e i moje najnowsze spojrzenia na wiele zjawisk niezauwa˝alnych znajdà swój oddêwi´k twórczy u wielu Czytelników i bezstronnych badaczy naukowych.
Wielki Maharad˝a, raz zapytany przez swego dworzanina, skàd zaczerpnà∏ dla siebie tyle màdroÊci, tak mu
odpowiedzia∏: Stàd naby∏em wiedzy i doÊwiadczenia, ˝e nigdy i nikogo nie wstydzi∏em si´ pytaç o rzeczy mi nieznane i nie gardzi∏em zdaniem ˝adnego cz∏owieka nawet g∏upca. Sàdz´ wi´c, ˝e i w mojej ksià˝ce ka˝dy czytelnik znajdzie coÊ dla siebie, co wzbogaci jego umys∏u nowymi poglàdami na Êwiat i prawa nim rzàdzàce. A jeÊliby
to si´ spe∏ni∏o, chocia˝by w ma∏ym zakresie, mój trud pisania nie by∏by bezowocny.
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