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OD AUTORA
Wiedza o człowieku ciągle jeszcze
jest na etapie wczesnego dzieciństwa.
A. EINSTEIN

rudno nie zgodziæ siê z wielkim I. Newtonem, ¿e oko ludzkie – to w rzeczy samej „genialny wynalazek natury”. Ten zadziwiaj¹cy dar natury stanowi bodaj¿e najwa¿niejszy z narz¹dów
zmys³ów. Wzrok pozwala zachwycaæ siê ca³ym jej piêknem – podziwiaæ œwiat³o i cieñ, jasnoœæ s³oñca, zieleñ listowia i trawy, b³êkit
mórz i rzek, purpurê zachodu s³oñca itp. Poza tym, dziêki zdolnoœci widzenia odbieramy maksymaln¹ iloœæ informacji o otaczaj¹cym
nas œwiecie. Z drugiej strony – w oczach odbija siê wszystko, co czujemy: radoœæ i cierpienia, obojêtnoœæ, mi³oœæ i nienawiœæ.
Jednak¿e oczy to nie tylko zwierciad³o duszy, ale i zwierciad³o
ogólnego stanu zdrowia. Ka¿dy chce byæ zdrów, ¿yæ d³ugo i nie chorowaæ, lecz przychodzi czas, kiedy bez wzglêdu na to, jaki ¿al w nas
to budzi, stopniowo przygasa nowoœæ i jaskrawoœæ doznañ. Cz³owiek powoli zaczyna siê starzeæ, pojawiaj¹ siê choroby, w tym równie¿ choroby oczu, bezpoœrednio zwi¹zane z procesem starzenia.
Zauwa¿my, i¿ wed³ug statystyk wzrok u ludzi z ka¿dym rokiem
katastrofalnie siê pogarsza, szczególnym zaœ lêkiem napawa stan
wzroku u dzieci. Co drugi mieszkaniec Moskwy przyk³adowo, po
9

16. roku ¿ycia koryguje wzrok za pomoc¹ okularów b¹dŸ soczewek
kontaktowych, naukê w szkole rozpoczyna 4% dzieci z zaburzeniem
wzroku, a koñczy j¹ – ju¿ 40%! Liczba studentów z wadami wzroku
siêga 50%! Uwzglêdnijmy tutaj osoby po 40–50 roku ¿ycia z zaburzeniami wzroku, które nigdy nie zg³asza³y siê po poradê do lekarza. Nied³ugo nastanie czas, kiedy staniemy siê cywilizacj¹ „okularników”. Natomiast przywrócenie utraconego wzroku, do dnia dzisiejszego stanowi powa¿ny problem.
W czym zatem tkwi przyczyna tak katastrofalnej sytuacji? Istnieje
rozpowszechniony pogl¹d, ¿e winien jest wspó³czesny poziom rozwoju cywilizacji, stawiaj¹cej naszym oczom i wzrokowi takie wymagania, do których spe³nienia natura ich nie przystosowa³a. Szko³a Bates’a oponuje, twierdz¹c, ¿e wcale nie cywilizacja, a niew³aœciwe pos³ugiwanie siê naszymi oczyma jest przyczyn¹ pogarszania siê
ich stanu. Piêtnastoletnie doœwiadczenie w zakresie bezoperacyjnej
metody przywracania prawid³owego widzenia pozwala autorowi
wyraziæ swój punkt widzenia na tê kwestiê i podzieliæ siê doœwiadczeniem z w³asnej pracy.
Fakt, ¿e oko to bezcenny narz¹d zmys³ów dostrzegamy z regu³y
dopiero wówczas, gdy ostroœæ naszego widzenia s³abnie. Do tego
momentu wzrok traktujemy jako coœ istniej¹cego samo przez siê,
a wiemy o nim mniej ni¿ na przyk³ad o witaminach. I dlatego absurdalna postawa wiêkszoœci ludzi w sytuacji pogorszenia siê wzroku zwi¹zana jest niejednokrotnie z niedoborem informacji, innymi s³owy, z nasz¹ psychofizyczn¹ ignorancj¹, dotycz¹c¹ procesu widzenia. W przypadku pogorszenia siê wzroku cz³owiek zak³ada okulary, poniewa¿ „tak zaleci³ lekarz” i innej wiedzy nie posiada, trwaj¹c
pod wp³ywem silnie dzia³aj¹cych stereotypów.
Jeœli, na przyk³ad, chcemy zwalczyæ grypê, to spieszymy za¿yæ antybiotyki, aby zabiæ bakterie, które przeniknê³y do naszego organizmu; je¿eli pojawia siê w naszym ciele guz – trzeba go wyci¹æ. Te
same rozpowszechnione stereotypy zwi¹zane s¹ z faktem, i¿ wspó³czesna medycyna bazuje na bakteriologicznej teorii Pasteura, której
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zasadniczym postulatem jest teza, ¿e to bakterie wywo³uj¹ choroby
zakaŸne, chirurgia zaœ oparta jest na teorii Virchowa, wed³ug której
choroby s¹ wywo³ywane przez zmiany komórek w tkankach.
Dziœ te dwie teorie praktycznie nie podlegaj¹ krytyce, a powszechnie znany fakt, i¿ uk³ad immunologiczny sam w sobie zdolny jest
wyleczyæ wiele schorzeñ – zdaje siê byæ zapomnianym. Poniewa¿
si³ ¿yciowych organizmu nie jesteœmy w stanie oceniæ (dotkn¹æ,
zmierzyæ itp.), nie uwzglêdniamy ich istnienia ani funkcji, a w zwi¹zku z tym wiele osób ¿ywi wrêcz przekonanie, ¿e do leczenia zobowi¹zani s¹ (?) lekarze. Na zupe³nie odmiennych zasadach oparta
jest medycyna chiñska, zwracaj¹ca wiêksz¹ uwagê na odpornoœæ organizmu, czyli na zachowaniu energii ¿yciowej, która nie pozwala
czynnikom chorobotwórczym zaszkodziæ cz³owiekowi. Lekarze
chiñscy lecz¹ choroby w myœl zasady zdrowego ludzkiego cia³a: „Zachowujcie energiê ¿yciow¹ swojego organizmu, a wówczas ona sama
nie dopuœci ¿adnych wp³ywów chorobotwórczych”. Uwa¿aj¹, ¿e
czynnikiem decyduj¹cym w zachowaniu i zwiêkszeniu odpowiedniego poziomu energii ¿yciowej s¹ æwiczenia fizyczne.
Co do wzroku, niestety przyznaæ trzeba, i¿ wspó³czesna medycyna nie dysponuje aktualnie wystarczaj¹co skutecznymi œrodkami
w zakresie likwidacji ró¿norodnych wad wzroku. I nale¿y to uznaæ
jako fakt, chocia¿, jeœli wierzyæ reklamie, to milionom cierpi¹cych
na zaburzenia wzroku po prostu nie chce siê, z powodu lenistwa,
pójœæ do najbli¿szej apteki. Wszak¿e tam sprzedaj¹ mnóstwo preparatów, które „przeciwdzia³aj¹ rozwojowi krótkowzrocznoœci”, „przeciwdzia³aj¹ os³abieniu wzroku”, „poprawiaj¹ ukrwienie oczu” itd.
A jeœli wzrok mimo wszystko uleg³ os³abieniu, to równie¿ nie stanowi problemu, bo s¹ œrodki, które „wzmacniaj¹ ostroœæ widzenia”.
Za¿ywaj¹c je, ka¿dy mo¿e uzyskaæ sokoli wzrok i na zawsze zapomnieæ o chorobach oczu.
Niew¹tpliwie preparaty te s¹ korzystne dla oczu. Jednak¿e dzia³aniem tylko na oczy problemu wad wzroku rozwi¹zaæ nie sposób.
Tote¿ rzeczywistoœæ ró¿ni siê od mitów reklamowych jak niebo od
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ziemi. Choroby oczu to przejaw niepomyœlnego stanu organizmu,
konsekwencja zaburzeñ w ró¿nych organach i uk³adach, powi¹zanych miêdzy sob¹ jak ogniwa jednego ³añcucha. I stosunkowo niedawno naukowcy orzekli, i¿ aparat wzrokowy cz³owieka jest zbyt
skomplikowany, aby korygowaæ go za pomoc¹ chemii. Tylko sam
organizm jest w stanie walczyæ z wadami wzroku – nale¿y jedynie
stymulowaæ go do przywrócenia zaburzonych funkcji.
W zwi¹zku z tym opracowuje siê obecnie preparaty nowej generacji, pobudzaj¹ce organizm do walki z wadami wzroku. Problem ten
rozumieli ju¿ uczeni w staro¿ytnoœci. Przypomnijmy, na przyk³ad,
czego uczy³ w swoim czasie wielki umys³ œredniowiecza – rodem
Szwajcar, Paracelsus (prawdziwe nazwisko – Teofrast Bombastus
von Hohenheim): „Nie mo¿na leczyæ oczu, nie lecz¹c uprzednio
g³owy, i nie sposób leczyæ g³owy, nie lecz¹c ca³ego organizmu”.
Niedobór informacji prowadzi do tego, ¿e w przypadku pojawienia siê wad wzroku ludzie przede wszystkim spiesz¹ na³o¿yæ okulary. Jakiœ czas temu przeczyta³em artyku³ dotycz¹cy odpowiedzi pewnego oftalmologa na pytania czytelników jednego z popularnych
dzienników. Wœród pytañ pojawi³o siê i takie: „Jak d³ugo mo¿na
nosiæ minusowe okulary?” Co prawda, pytanie sformu³owano niezupe³nie poprawnie, aczkolwiek kategoryczna nañ odpowiedŸ mo¿e
zszokowaæ ka¿dego: „Ca³e ¿ycie!”
Zasadniczy problem nie tkwi w okularach – nawet niektórym siê
one podobaj¹. Niebezpieczeñstwo wszelkich zaburzeñ wzroku (nawet niewielkich) polega na tym, ¿e z czasem mog¹ one doprowadziæ do ciê¿kich nastêpstw. Na przyk³ad, postêpuj¹ca krótkowzrocznoœæ stopniowo wiedzie do nieodwracalnych zmian centralnych
czêœci siatkówki, a krótkowzrocznoœæ o wadzie 6 dioptrii i wiêcej
mo¿e zapowiadaæ jaskrê i odklejenie siatkówki. Samo zaœ noszenie
okularów os³abia pracê analizatora wzrokowego, co doœæ czêsto prowadzi do dalszego pogorszenia wzroku i zmiany okularów na silniejsze. A czy ktokolwiek widzia³ prawdziwego jogina w okularach?
Absurdalnoœæ pytania jest oczywista. Prawdziwi jogini codziennie
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wykonuj¹ æwiczenia wp³ywaj¹ce na ogólne uzdrowienie organizmu
i gimnastykê oczu. I dlatego nie potrzebuj¹ okularów.
Proponowana przez autora metoda przywracania prawid³owego
wzroku obejmuje równie¿ ogólne uzdrowienie organizmu i ukierunkowana jest na jego samodzieln¹ regeneracjê. Organizm posiada zdolnoœæ samodzielnej odbudowy – trzeba mu tylko pomóc.
£atwo mo¿na siê o tym przekonaæ – zacznijcie æwiczyæ, a rezultaty
niezw³ocznie poka¿¹, jak skuteczna jest to technika. Kluczowy element stanowi tutaj metoda oparta na odczuwaniu wra¿eñ, zastosowana jako narzêdzie zarówno w celu ogólnego uzdrowienia organizmu, jak i przywracania normalnego widzenia. Dla g³êbszego zrozumienia autor doœæ du¿o miejsca poœwiêci³ podstawom teoretycznym, uwa¿aj¹c tê kwestiê za istotn¹ – cz³owiek winien wiedzieæ, co
robi i w jakim celu.
Metoda przywracania normalnego widzenia ukierunkowana jest
na wyeliminowanie mo¿liwych przyczyn pogorszenia wzroku
i umo¿liwienie organizmowi samodzielnego przywrócenia zaburzonych funkcji. I zauwa¿yæ nale¿y, ¿e radzi on sobie z tym doskonale.
Co do stopnia stabilnoœci poprawy – u poszczególnych osób bêdzie
on zró¿nicowany. Dzieci zazwyczaj reaguj¹ szybko, poprawa wzroku jest wiêc tutaj bardziej zauwa¿alna.
Jeœli wyst¹pi³y u was problemy ze wzrokiem, nie doprowadzajcie tego pogorszenia do wysokiego stopnia zaawansowania. Nie
traæcie czasu i zacznijcie æwiczyæ. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w stadiach pocz¹tkowych. ¯yczê czytelnikom powodzenia
i pragnê powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta nie jest podrêcznikiem z zakresu medycyny. Jest natomiast jedn¹ z dróg poznania siebie i wyjœcia z niewiedzy, adresowana do tych osób, które chc¹ pomóc sobie same.
Na zakoñczenie chcê podziêkowaæ mojemu synowi, Dimie, który okaza³ mi ogromn¹ pomoc w stworzeniu tej ksi¹¿ki.
W³odzimierz Lewin
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R o z d z i a ³ 5.

Czy¿by natura by³a g³upia...
czyli s³ów kilka o od¿ywianiu

ragnê zastrzec siê od razu, ¿e autor nie zajmuje siê problemami od¿ywiania i nie zaleca czytelnikowi ¿adnego modelu diety. W³aœciwe od¿ywianie to jeden z najwa¿niejszych „wielorybów”
zdrowia i profilaktyki schorzeñ. Niezrównowa¿one i niepe³nowartoœciowe od¿ywianie przysparza organizmowi wielu trosk i nierzadko prowadzi do chorób. Na skutek niew³aœciwego od¿ywiania przyt³aczaj¹ca liczba ludzi na Ziemi jest zanieczyszczona i zatruta. Ka¿dy cz³owiek decyduje sam za siebie, jak ma siê od¿ywiaæ. Ja zatem
pragnê tylko poruszyæ jedn¹ stronê problemu – smaku po¿ywienia.
Zwróæmy uwagê, i¿ zwolennicy „zdrowego” od¿ywiania z uporem zmuszaj¹ nas do oceniania ka¿dego pokarmu z punktu widzenia jego kalorycznoœci, zawartoœci witamin, mikroelementów itp.,
jednak zauwa¿cie, nigdy – z pozycji jego smaku. Ca³a plejada autorów ró¿norodnych systemów uzdrowienia przekonuje nas, ¿e
wszystko, co pikantne, sma¿one, solone, ostre wraz ze wszystkim,
co s³odkie i przygotowane na maœle, krótko mówi¹c wszystko, co
smaczne jest dla nas niewiarygodnie szkodliwe. Zdawaæ by siê
121

mog³o, ¿e natura, stwarzaj¹c w nas receptory smakowe, by³a – b¹dŸ
wytr¹cona z równowagi, b¹dŸ te¿ po prostu g³upia. Czy¿ nie?
Jeszcze w latach 50. minionego wieku rodzimi fizjologowie w sposób wiarygodny stwierdzili, ¿e w naszym ¿o³¹dku i jelitach trawieniu podlegaj¹ nie tylko bia³ka docieraj¹ce z po¿ywieniem, ale i te,
które zrodzi³y siê wewn¹trz organizmu. W rezultacie powstaje aminokwasowa mieszanina, która jest wch³aniana w jelicie cienkim.
Przy czym stosunek bia³ek endogennych i egzogennych w tej mieszaninie wynosi jeden do jednego. Jest to niezbêdne, jak t³umacz¹
fizjologowie, dla wzbogacenia i wyrównania sk³adu mieszanki
wch³anianych aminokwasów, poprawia ich przyswajalnoœæ i wykorzystanie przez organizm w dalszych etapach.
Badania fizjologów przeprowadzane na zwierzêtach wykaza³y, ¿e
przy braku doznañ smakowych nie wystêpuje stymulacja oœrodków
nerwowych, odpowiadaj¹cych za pierwsz¹ fazê czynnoœci wydzielniczej ¿o³¹dka i nie zachodzi wyrównywanie aminokwasów. Domyœlacie siê, w czym tkwi sedno sprawy? W cz³owieku, który spo¿ywa „zdrowe”, ale pozbawione smaku po¿ywienie, dzieje siê to
samo. Tote¿ zamiast zyskaæ upragnione zdrowie, mo¿na siê znaleŸæ
na szpitalnym ³ó¿ku. Bowiem deficyt pewnych niemo¿liwych do
zast¹pienia substancji wraz z okreœlonym rodzajem po¿ywienia pozbawionego smaku bardzo szybko staje siê czynnikiem ryzyka dla
rozwoju licznych chorób jelit, ¿o³¹dka, innych organów, a nawet
krwi. Ogólnie mówi¹c, aby pokarm by³ prawid³owo przyswajany
przez organizm, musi byæ co najmniej smaczny.
W zwi¹zku z tym kilka s³ów o wegetarianizmie. Rozró¿nia siê
wegetarianizm prawdziwy i nieprawdziwy. Nieprawdziwy wegetarianizm – to wegetarianizm ze wzglêdu na panuj¹c¹ modê, stan zdrowia, zalecenia, z pobudek natury religijnej i moralno-etycznej (typu:
„ja nie jem tego, co martwe”, „ja nie jem swoich mniejszych braci”).
Organizm nieprawdziwych wegetarian nie produkuje tych niemo¿liwych do zast¹pienia aminokwasów, które dostaj¹ siê do organizmu z pokarmem zwierzêcym. Na skutek tego ludzie nadwyrê¿aj¹
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swoj¹ energetykê i wczeœniej czy póŸniej w sposób bardzo bolesny
odbije siê to na ich przemianie materii i stanie psychicznym. Natomiast organizm prawdziwego wegetarianina produkuje niezast¹pione
aminokwasy w swoim wnêtrzu za pomoc¹ otwartych czakr. Nieprawdziwi wegetarianie maj¹ czakry zamkniête.
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