BIORYTMIKA

Osobiste biorytmy
Nazywany jest ojcem biorytmiki polskiej, którà to fascynuje si´ od ponad 65 lat. Stworzony
dzi´ki niemu program komputerowy do sporzàdzania rocznego biodiagramu z wyprzedzeniem
sygnalizuje dni wahania kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz tzw. dni krytyczne,
kiedy to powinniÊmy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.
Jako niepoprawny optymista uwa˝a, ˝e z kłód rzucanych pod nogi przez ˝ycie mo˝na zbudowaç
stopnie do sukcesu. Jak to osiàgnàç, wyjaÊnia w rozmowie z Joannà Szalast..
Co to sà biorytmy? Czy mo˝e Pan przybli˝yç Czytelnikom ten temat?
– Ka˝dy z nas doÊwiadcza, ˝e jego
samopoczucie si´ zmienia. Nie codziennie mamy dobry nastrój, lotny
umysł czy energi´, by przenosiç góry.
Na naszà kondycj´ wpływa bardzo
wiele czynników. Jednym z podstawowych sà osobiste biorytmy, gdy˝ ka˝dy
organizm (równie˝ zwierz´cy) podlega działaniu specyficznych rytmów
biologicznych.
Wiedza o tym towarzyszy nam
od koƒca XIX wieku, kiedy to, niezale˝nie od siebie, trzej uczeni (dr Hermann
Swoboda z Wiednia, dr Wilhelm Fliess
z Berlina oraz prof. Fryderyk Teltscher
z Innsbrucku) odkryli biorytmy i dowiedli ich istnienia.
Sà trzy podstawowe biorytmy.
Rozpoczynajà one swojà cyklicznoÊç
w dniu naszych urodzin. Ich pierwsza
faza to wzrost, a nast´pnie spadek – regularne cykle towarzyszà nam przez
całe ˝ycie.
Na Êwiecie ukazało si´ na ten
temat wiele naukowych publikacji.
Prosz´ krótko przedstawiç ka˝dy z tych
biorytmów.
– Biorytm sprawnoÊci fizycznej 23-dniowy decyduje o kondycji fizycznej organizmu. To on sprawia, ˝e
mamy wi´cej lub mniej sił i energii,
lepszà lub gorszà odpornoÊç. Kieruje
on pracà wszystkich narzàdów wewn´trznych, regeneracjà tkanek,
sprawnoÊcià seksualnà (szczególnie
u m´˝czyzn). Równolegle do cielesnej
płaszczyzny uwidaczniajà si´ równie˝
cechy charakteru, takie jak odwaga,
pewnoÊç siebie, zapał, siła przebicia,
upór itp.
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DR JERZY A. SIKORA urodził si´ w 1930 roku w Cieszynie. Jest absolwentem Wydziału
Prawa Uniwersytetu Âlàskiego. Ma szeroki
wachlarz zainteresowaƒ, szczególnie z pogranicza nauk empirycznych. Opublikował wiele
artykułów i ksià˝ek, m.in. Sekrety biorytmów
(Wydawnictwo KOS, 2009), Kosmobiologia
(Wydawnictwo KOS, 2014).

B´dàc w dniach wy˝u, najlepiej
wykonamy wszelkà prac´ wymagajàcà wysiłku fizycznego, a sportowcy
osiàgnà lepsze wyniki. To te˝ najlepszy
czas na zabiegi lekarskie, gdy˝ rany
szybko si´ gojà, a organizm staje si´
bardziej odporny na ból!
Faz´ ni˝u najlepiej wykorzystywaç
na regeneracj´ organizmu. Bez-

wzgl´dnie zaÊ powinniÊmy unikaç
w dni kryzysowe wszelkiej interwencji
chirurgicznej, gdy˝, jak pokazujà statystyki, w tym czasie dochodzi do najliczniejszych powikłaƒ pooperacyjnych i Êmierci.
Biorytm sprawnoÊci psychicznej 28-dniowy wpływa na nasz układ
nerwowy, a co za tym idzie na nastrój, równowag´ emocjonalnà, intuicj´, poziom optymizmu, warunkuje
sfer´ erotyki (szczególnie u paƒ). Pozytywna faza cyklu objawia si´ radoÊcià, humorem, komunikatywnoÊcià
czy natchnieniem artystycznym. W fazie ujemnej jesteÊmy skłonni do depresji, irytacji i buntu. Czas ten najlepiej przeznaczyç na relaks, medytacj´, korzystny jest równie˝ trening
autogenny. Zdecydowanie wyraêniej
odbierajà wpływ tego biorytmu osoby wra˝liwe.
Biorytm sprawnoÊci intelektualnej 33-dniowy oddziałuje przede
wszystkim na potencjał umysłowy
człowieka. Ma wpływ na pami´ç, logik´, koordynacj´, intuicj´, bystroÊç.
Od strony fizjologii warunkuje on
funkcjonowanie mózgu i komórek
nerwowych. Podczas ni˝ów, gdy towarzyszy nam pewna oci´˝ałoÊç
w posługiwaniu si´ umysłem, dobrze
jest zaplanowaç przerw´ w czynnoÊciach wymagajàcych wzmo˝onego
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z Schemat poglàdowy przebiegu biorytmów, poczàwszy od dnia urodzenia (przykład dotyczy osoby urodzonej około północy)

wysiłku intelektualnego, a je˝eli nie
mo˝emy sobie na to pozwoliç, przeznaczmy ten czas na przykład na powtórki, poprawki czy dopracowywanie szczegółów.
Jest Pan nazywany ojcem biorytmiki
polskiej. Kiedy zainteresował si´ Pan tà
tematykà?
– Miało to swój poczàtek jeszcze
podczas wojny. Jako czternastolatek
zostałem ci´˝ko ranny w wyniku wybuchu bomby. Straciłem jedno oko
i miałem poranione odłamkami całe
ciało. Lekarze nie dawali mi zbyt
wielkiej nadziei na prze˝ycie, ale ja
uparłem si´, ˝e b´d´ ˝ył. Po podleczeniu rodzice realnie patrzàc na
stan mojego zdrowia i myÊlàc z troskà o przyszłoÊci, radzili mi, bym zaniechał dalszej nauki i został stolarzem. Mój los potoczył si´ jednak
inaczej. W piwnicy znalazłem ksià˝ki
po byłym niemieckim lokatorze. Dzi´ki tej lekturze otrzymałem pomoc,
której tak rozpaczliwie szukałem.
To tam po raz pierwszy przeczytałem
informacje o biorytmach i kosmobiologii. Lektury te miały ogromny
wpływ na całe moje póêniejsze ˝ycie
i zainspirowały mnie do odkrywania
własnego potencjału oraz pracy
nad sobà.
Jako zodiakalna Panna musz´
wszystko dokładnie zrozumieç moim

logicznym umysłem. Analizujàc np.
dzieƒ mojego wypadku, obliczyłem,
˝e byłem wówczas w dniu krytycznego biorytmu psychicznego oraz intelektualnego. Natomiast fizyczny wy˝
tego feralnego dnia sprawił, i˝ mimo
ci´˝kich obra˝eƒ wyzdrowiałem.
Jak w codziennym ˝yciu mo˝emy wykorzystywaç znajomoÊç biorytmów?
– Nale˝y zaczàç od sporzàdzenia
własnego biodiagramu (za pomocà bezpłatnego programu komputerowego,
do pobrania na stronie www.kos.com.pl
pod ksià˝kà Sekrety biorytmów). Indywidualny biodiagram wska˝e nam dokładnie, kiedy przypadajà dni, gdy
mo˝emy działaç ze zwi´kszonà energià i skutecznoÊcià, a kiedy najlepiej

przeznaczyç czas na regeneracj´ i odpoczynek oraz kiedy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç. Wiedza o tym mo˝e
byç niezwykle pomocna w odpowiednim zaplanowaniu dnia.
W dniach krytycznych i okołokrytycznych, których mamy jakieÊ 20%
rocznie, mo˝emy ulec wypadkom
z przyczyn od nas zupełnie niezale˝nych. Jest to te˝ czas, o czym mało kto
wie, najwi´kszych spadków kondycji
zdrowotnej, kryzysów, zerwaƒ zwiàzków, kłótni, ataków gniewu i innych
dramatów. Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e
czeka nas gorsza kondycja, mo˝emy
zwolniç troch´ „obroty” i czas ten
przeznaczyç na relaks. OsobiÊcie unikam w tym okresie czynnoÊci wymagajàcych zwi´kszonego wysiłku, sta- §
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ram si´ wi´cej wypoczywaç, wspomagam si´ treningiem autogennym i zachowuj´ szczególnà ostro˝noÊç.
Podam jeszcze jeden przykład ze
swojego ˝ycia. Jak wspomniałem, b´dàc w wy˝u intelektualnym mo˝emy
o wiele efektywniej wykonywaç
wszelkà prac´ wymagajàcà wysiłku
umysłowego. Dowodem na to mo˝e
byç moja praca magisterska pisana
wyłàcznie w tych˝e okresach. Została
ona oceniona jako najlepsza na całym
roku i została opublikowana przez wydawnictwa naukowe. W naturalny
sposób utorowała mi równie˝ drog´
do doktoratu, który obroniłem trzy lata póêniej. Otrzymuj´ tak˝e wiele podzi´kowaƒ od osób, które zwróciły si´
do mnie z proÊbà o wyznaczenie najodpowiedniejszego dnia do wykonania zabiegu lekarskiego. Co ciekawe,
przy okreÊlaniu danych pytam o dat´
i godzin´ urodzenia nie tylko osob´
zainteresowanà, ale równie˝ operujàcego lekarza.
Szczególnà uwag´ w ksià˝ce Sekrety
biorytmów poÊwi´ca Pan kierowcom...
– Tak. Moje statystyki cz´sto prowadzone przy współpracy z policjà
potwierdzajà bezsprzecznie, ˝e do
80% wszystkich wypadków dochodzi
w okolicy dni kryzysowych. Niestety,
kiedy prowadzimy samochód w tych
specyficznych dniach, nasza sprawnoÊç psychofizyczna jest znacznie obni˝ona. To nie znaczy, ˝e wtedy nie
nale˝y w ogóle prowadziç – powinniÊmy natomiast zachowaç wyjàtkowà
ostro˝noÊç.
Zalecam posiadanie rocznego
biodiagramu ka˝demu uczestnikowi
ruchu drogowego, szczególnie zaÊ kierowcom autobusów.
Przytocz´ jeszcze jednà histori´
dotyczàcà zmotoryzowanych. W czasach PRL-u mój przyjaciel, dyrektor
bazy samochodowej, narzekał na du˝à wypadkowoÊç u niektórych kierowców. Poprosił mnie o pomoc.
Przeprowadziłem analiz´ wszystkich

Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e czeka nas
gorsza kondycja, mo˝emy zwolniç
troch´ „obroty” i czas ten
przeznaczyç na relaks.
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Dyscyplina naukowa jakà jest kosmobiologia, zajmuje
si´ głównie wpływem sił kosmosu na ˝ycie organizmów
˝ywych. Dzieƒ urodzenia ka˝dego z nas to specyficzna
konstelacja planet, która przejawia si´ w okreÊlonych
cechach charakteru, predyspozycjach zdrowotnych
czy sposobach post´powania danej osoby.

zatrudnionych. Stało si´ jasne, ˝e
pewne znaki zodiaku majà wyjàtkowà
skłonnoÊç do wypadków, ale sà i takie,
które ich nigdy nie majà. Dobór kierowców stał si´ bardzo prosty i działał
niezawodnie.
W mojej najnowszej ksià˝ce Kosmobiologia poÊwi´ciłem jeden z rozdziałów temu tematowi. Czytelnik
znajdzie w nim dokładny opis cech
kierowców dla poszczególnych znaków zodiaku.

Dyscyplina
naukowa jakà
jest kosmobiologia, zajmuje
si´ głównie
wpływem
sił kosmosu
na ˝ycie
organizmów
˝ywych.

WłaÊnie, prosz´ opowiedzieç, o czym
mo˝emy przeczytaç w Kosmobiologii?
– Ksià˝ka ta jest zwieƒczeniem
moich wieloletnich badaƒ zwiàzanych
z wykorzystaniem kosmobiologii
w osobistym rozwoju. Dyscyplina naukowa jakà jest kosmobiologia, zajmuje si´ głównie wpływem sił kosmosu na ˝ycie organizmów ˝ywych.
Dzieƒ urodzenia ka˝dego z nas to
specyficzna konstelacja planet, która
przejawia si´ w okreÊlonych cechach
charakteru, predyspozycjach zdrowotnych czy sposobach post´powania danej osoby. Odkrycie swoich kosmobiologicznych cech było niezwykle pomocne w kształtowaniu mojego
losu. Zapragnàłem przekazaç t´ cennà
wiedz´ innym, by nie dryfowali w ˝yciu bez celu. Ka˝dy z nas jest obdarzo-

ny unikalnymi atrybutami i predyspozycjami. Odkrycie ich toruje nam drog´ do sukcesu i spełnionego ˝ycia. To
samo dotyczy zwiàzków mi´dzyludzkich, gdy˝ znajàc dominujàce cechy
danej osoby, łatwiej jest nam budowaç relacj´. W ksià˝ce zawarłem
opracowania zbierane przez kilkadziesiàt lat mojego ˝ycia, umieÊciłem
równie˝ tabel´ ascendentów.
Kosmobiologia pomogła mi nie
tylko w odnalezieniu własnej drogi,
ale równie˝ w wyborze ˝ony. Po
pierwszym mał˝eƒstwie (z kobietà
spod znaku Strzelca), które zakoƒczyło si´ fiaskiem i rozwodem, jedynym
sposobem na unikni´cie zameldowania z eks˝onà było przedstawienie
w sàdzie zaÊwiadczenia o zawarciu
kolejnego mał˝eƒstwa. Miałem na to
miesiàc. Postanowiłem zawrzeç zwiàzek mał˝eƒski (dla papierka) z pierwszà napotkanà panià, ale postawiłem
sobie jeden warunek: koniecznie musi to byç Byk – najlepiej do mnie (czyli Panny) pasujàcy znaku zodiaku.
O dziwo znalazłem kandydatk´,
z którà na piÊmie spisaliÊmy porozumienie dotyczàce naszego zwiàzku
– chciałem chroniç siebie i jà. Ku naszemu zdumieniu zrodziła si´ mi´dzy
nami gł´boka przyjaêƒ, a z niej rozkwitło wielkie uczucie – byliÊmy mał˝eƒstwem doskonałym.
Mam nadziej´, ˝e moje wypowiedzi zwrócà uwag´ Czytelników na to,
jak pomocnà i zarazem potrzebnà jest
wiedza z zakresu biorytmów i kosmobiologii.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Joanna Szalast
Fot. z archiwum Wydawnictwa KOS

Ksià˝ki do nabycia m.in.
w Galerii
przy ul. Twardej 7
w Warszawie,
Magazynie
Wysy∏kowym
tel. (22) 620 08 05
oraz
w Sklepie Internetowym
www.sklepkormoran.pl

