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GoÊciem specjalnym tym razem jubileuszowych, XXXV Targów
BLI˚EJ ZDROWIA, BLI˚EJ NATURY, które odbywały si´ w Katowicach
na poczàtku marca, był znany dziennikarz, pisarz, znawca medycyny naturalnej,
EUGENIUSZ GOŁYBARD, Polak mieszkajàcy i pracujàcy na Ukrainie.
Jednym z powodów przyjazdu dziennikarza na Targi była jego ksià˝ka
„Zdrowie stwórz sam”, która ukazała si´ w tych dniach nakładem wydawnictwa
KOS w Katowicach. SkorzystaliÊmy i my z tej okazji...

nia aktywnego ˝ycia bez leków i lekarzy. Podr´cznik! Wi´c musi byç pod r´kà, prowadziç i wspieraç osob´, która chce byç
zdrowa. Mało powiedzieç „chce”, po prostu musi codziennie pracowaç nad uzdrawianiem według ÊciÊle okreÊlonych reguł,
çwiczeƒ, ograniczeƒ, wymagaƒ.
Ksià˝ka skierowana wi´c jest do tych,
którym naprawd´ zale˝y na zdrowiu, niezale˝nie od wieku – na zdrowiu własnym
oraz bliskich. Dlatego powinna byç w ka˝dej rodzinie.
Irena i Eugeniusz Gołybard

Zdrowie stwórz sam – tytuł ten wywołuje
sprzeczne emocje. Z jednej strony
– natarczywa czy te˝ wymagajàca
wskazówka, z drugiej zaÊ – zostawia
czytelnika samego, jakby na marginesie szerokich mo˝liwoÊci współczesnych sposobów uzdrawiania...
– WłaÊnie na uzdrawianie orientuje
podtytuł tej ksià˝ki: Podr´cznik przedłu˝a-

Panie Eugeniuszu, jak dotàd nie brakuje u nas ksià˝ek o uzdrawianiu. A co takiego uzdrawiajàcego jest w Pana
ksià˝ce?
– Nie zdradz´ wielkiej tajemnicy, je˝eli
powiem, ˝e w wielu ksià˝kach zamiast wiedzy proponuje si´ tylko informacje. Oznacza to, ˝e z siedmiu pytaƒ – Co? Gdzie?
Kiedy? Ile? Po co? Kto? W jaki sposób? – bardzo cz´sto otrzymujemy jedynie odpo-
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wiedê (i to nie zawsze wyczerpujàcà)
na pierwsze szeÊç. Natomiast czytelnik,
który naprawd´ pragnie uczyniç coÊ dobrego dla własnego zdrowia, zainteresowany
jest otrzymaniem konkretnych rekomendacji dotyczàcych sposobów uzdrawiania
siebie.
Czy Pana ksià˝ka odpowiada na pytanie „W jaki sposób”?
– Jak czasem mówi´ w trakcie zaj´ç,
które prowadz´ na Kijowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, człowiek powinien
nauczyç si´ samodzielnego kierowania ˝yciem, przede wszystkim – właÊciwej regulacji pojazdu, którym kieruje. ˚eby
„jechaç” samodzielnie z pewnoÊcià osiàgni´cia celu, potrzebna jest wiedza oraz
praktyczne nawyki jej wykorzystania. To
właÊnie ta wiedza o wa˝niejszych przyczynach chorób i metodach uzdrawiania
na podstawie wieloletniego doÊwiadczenia
mojej rodziny jest treÊcià ksià˝ki Zdrowie
stwórz sam.
Jak zrodził si´ pomysł na napisanie
ksià˝ki?
– Wszystko zacz´ło si´ siedem lat temu.
Najpierw mojà ˝on´ Irenk´ zabrało z pracy pogotowie, a lekarze zaproponowali
operacj´. Zacz´liÊmy szukaç innych mo˝liwoÊci i dotarliÊmy do metody Kacudzo
Nishi. Irenka zacz´ła jà stosowaç. Po
dwóch miesiàcach lekarze stwierdzili, ˝e
jest zdrowa. Po roku ja z kolei trafiłem

na oddział kardiologii. Lekarze znowu jako jedyne wyjÊcie zaproponowali mi operacj´ serca. Odmówiłem. Wyszedłem ze
szpitala, by wieÊç ˝ycie inwalidy. Wtedy i ja
zaczàłem wykonywaç çwiczenia Nishi
i dogł´bnie badaç jego metod´.
I od razu jako dziennikarz postanowił
Pan przybli˝yç jà czytelnikom?
– Nie, starałem si´ najpierw zrozumieç
podstawowe treÊci, szukałem tak˝e rozwiàzaƒ moich problemów u innych autorów,
prowadziłem esperymenty, wypróbowywałem receptury, zapisywałem wyniki,
wyciàgałem wnioski. Tak naprawd´ to
Irenka nalegała, abym to wszystko opublikował. Pierwsze ukraiƒskie wydanie
ksià˝ki z 2009 roku w dwóch nakładach
zostało sprzedane w ciàgu paru miesi´cy.
A ja poczułem si´ na tyle zdrowy, ˝e znowu zaczàłem pracowaç po 10 godzin przy
komputerze...
...wbrew własnym rekomendacjom,
które kierował Pan do czytelników...
– Tak. No i stało si´... To było kolejne
doÊwiadczenie – wylew. Znowu pogotowie, szpital neurologiczny i teraz tak˝e
problemy z głowà. Ale miałem ju˝ wiedz´
oraz właÊciwe nawyki: piàtego dnia od wylewu zaryzykowałem spacer obok łó˝ka,
a w dniu dziesiàtym uroczyÊcie zrobiłem
pierwszych kilka kroków po korytarzu.
Drugie, uÊciÊlone i poszerzone wydanie
ksià˝ki (z moim „wylewnym” doÊwiadczeNATURA I TY
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åwiczenie: rozprostuj skrzydła – z ksià˝ki Eugeniusza Gołybarda pt. Zdrowie stwórz sam...

niem) ukazało si´ w 2011 roku. I tak oto
ukształtował si´ nasz SCS – System Codziennego Samouzdrawiania.
Wi´c tak wyglàdała Pana osobista droga do zdrowia?
– Wyznaj´, ˝e jestem pracocholikiem,
a to bardzo niebezpieczna choroba.
Zwłaszcza, kiedy si´ jest dziennikarzem.
Czasem bardzo ci´˝ko oprzeç si´ pokusie
napisania ciekawego materiału do gazety,
a tym bardziej – ksià˝ki. To wciàga i wtedy ju˝ nie sposób mówiç o regulaminie
zdrowotnym. ˚eby byç zdrowym, trzeba
czyniç nie to, co jest przyjemne, ale to, co
korzystne.
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Dlaczego uwa˝a Pan, ˝e to „my tworzymy własne zdrowie”?
– Człowiek składa si´ z około 50 miliardów komórek, które wchodzà w skład niemal 220 ich rodzajów. Posiadajà one
rozmaite kształty, rozmiary i trwałoÊç.
Ka˝da komórka ma swój rytm ˝ycia: oddycha, spo˝ywa pokarmy, pracuje, produkuje odpady, odpoczywa, rozwija si´
i umiera. MyÊlàc o swoim zdrowiu, musimy myÊleç z poziomu komórek. ˚aden lekarz za nas tego nie uczyni. Musimy nie
tylko myÊleç, ale równie˝ pomagaç swoim
komórkom oraz naczyniom włosowatym
˝yç w zdrowiu i radoÊci. WłaÊnie na tym
polega sens metody Kacudzo Nishi.
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Dwa dni aktywnego masa˝u i postu
usuwa ból z´ba, a tak˝e uwalnia od wizyty
u stomatologa.
Jakie sà podstawowe elementy SCS?
– Jak wiadomo, wi´kszoÊç ludzi hoduje swoje choroby przez wiele długich lat,
a uzdrowienia pragnie w ciàgu kilku dni.
No i... połykajà pigułki, o których działaniu tak naprawd´ niewiele wiedzà, oprócz
tego, co wmawia im bardzo zach´cajàca
reklama.
Dlatego w SCS istniejà pewne elementy przygotowujàce człowieka do pracy
nad sobà. Jest kompleks çwiczeƒ uzdrawiajàcych, sà okreÊlone reguły i regulamin,
wymagania i zalecenia. Sà równie˝ podane receptury do przygotowania własnych
leków oraz zalecenia dotyczàce od˝ywiania. Ale najwa˝niejsze dla uzdrawiania siebie – to doÊwiadczenia nie tylko autora
ksià˝ki, ale przede wszystkim ˝ywa praktyka czytelnika zdobywana w trakcie pracy
nad sobà na podstawie coraz bardziej pogł´bionej wiedzy z zakresu psychofizjologii, anatomii i biochemii.

Cieszymy si´, ˝e udało si´ wydaç w Katowicach ksià˝k´ Zdrowie stwórz sam i zapoczàtkowaç wprowadzanie naszego SCS
w Polsce, gdzie mamy wielu bliskich nam
ludzi.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

M.G.

Kontakt z Eugeniuszem Gołybardem:
gobard5@gmail.com

Ksià˝ka do nabycia m.in.
w Magazynie Wysy∏kowym, tel. 22/620 08 05,
w Galerii przy ul. Twardej 7 w Warszawie
oraz Sklepie Internetowym www.sklepkormoran.pl
Zapraszamy na warsztaty

Nadal jest Pan dziennikarzem, a tu jeszcze zainteresowanie leczeniem ludzi...
– ...Tylko nie leczeniem, a uzdrawianiem. Ale tak naprawd´ to własne deformacje doprowadziły mnie do tego, ˝e
zainteresowałem si´ uzdrawianiem ludzi
(i uwa˝am, ˝e jest w tym r´ka Bo˝a), co
stopniowo staje si´ dla mnie i mojej mał˝onki najwa˝niejszà sprawà.

„WEJDè NA ÂCIE˚K¢ CODZIENNEGO
SAMOUZDRAWIANIA”
prowadzone przez

Eugeniusza Gołybarda i red. Nin´ Grell´
(30 czerwca – 7 lipca 2012 r.). Ten kurs b´dzie jednym
z filarów Letniego Uniwersytetu Zdrowia, organizowanego
corocznie przez redakcj´ miesi´cznika SZAMAN
w lipcu i sierpniu w hotelu Zagroƒ w Szczyrku.
Szczegółowe informacje w miesi´czniku SZAMAN,
pod nrem tel. 32 257 15 90
lub na www.miesiecznik-szaman.pl
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