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§ystem Codaiennego

§amouzdrawiania
Z Eugeniuszem Gotybardem - dziennikarzem,
terapeutą, autorem ksiązki ZDROWIE
STWORZ SAlń. Podręcznik przedłużania
aktywnego życia bez lekow i lekarzy
rozmawia Anna Grabska-Walczuk

O DoświadczyłPan kilku poważnych
chorób, a jednak wyszeclł z nich bez

szwanku. Jaka była Pana droga powrotu
do zdrowia?
Nie chcę Pani rozczarować, ale okazała się ona bardzo trudna. Byłem zdrowy
i nieugięty, jak każdy pewny siebie mężczyzna z żołnierskim, sportowym i dzięnnikarskim doświadczeniem. Wszystko zaczęło się od poważnej choroby kobiecej
mojej żony Ireny. ScepĘcznie przyglądałem się jej eksperymentom, kiedy uparcie
walczyła o zdrowie, wykorzystując zalecenia Kacudzo Nishi. Denerwowałem się,
gdyż widziałem, jak codzlennte, przez
dwa miesiące, powtarza jakieś nieskom-

plikowane ćwlczenia, które nie budziĘ

mojego zalfania. Po raz pierwszy zvłróciłem na nie uwagę, kiedy po powrocie od
lękarza żona z rudościąoznalmlła, że nie
ma jlź guza i operacja jest zbędna.
o wted! również pan zaczqł ćwiczyć?
- Nie! Przestałem się jedynie obawiać
o zdrowie żony t jeszcze bardztej pogrąży łem się w swojej pracy. W rczultacię
z ostrym stanem przedzawałowym,,wylądowałem" w znaflym, specjalistycznym
szpitalu kardiologicznym w Kij owie.
Po dokładnych badaniach rozpoczęto leczenie. Zażywałem dużo tabletek, ale czułem się coraz gorzej. Cierpiałem na niewydolnośćwieńcową, arytmię serca, a także
różnego rodzaju bóle i nocne lęki.
W drugim Ęgodniu niekończącego się
cierpienia partnerka przyniosła mi książkę

Kacudzo Nishi. Jego historia ogromnie

mnie zainspirowała. Ten znany lapończyk
byłbardzo chorowiłłn dzieckiem - Iękarze
nie dawali mu szans naprzeĘcie. Mimo to,
będąc nastolatkiem, sam zacz$ szllkać
możliwościpopfawy stanu zdrowia. Dzięki
wielkiej determinacji znalazł przyczyny
własnych chorób, wypracował zalecenia

Gdy Eugeniusz Gołybard - dziennikaz,
poeia, tłumacz, naukowiec, ekonomista
autor kilkudziesięciu ksiązek, znalazł się
na krawędzi zycia i śmierci,uratowały go
niezwykłe dalekowschodnie cwiczenia,
w oparciu o które stwoaył prostą i sku-

zdrowotne, po cąłn tryzdrowiał i jako
dorosĘ mężczyzna został głównym inzynierem metra w Tokio. Popularyzował
również swoją metodę w USA.
Gdy pochłonąłem ten tekst, otwarły mi
się oczy. Zrozumiałem, że problem nie
tkwi w sercu, 1ecz w naczyniach włoso-

teczną metodę uzdrawiania. Pzedstawił ją
w swojej książce Zdrowie stwórz sam, klórej juz drugie wydanie ukazało się na polskim rynku (po kilku wydaniach ukraińskich). Tom ten pzynosi opis niesamowitej
historii samouzdrowienia się z c!ęzkiej choroby autora, a jednocześnie stanowl podręcznik do nauki uzdrawiających ćwiczeń,

waĘch całego ciała, a zwłaszcza tych
w kończynach. Postanowiłem zatem nie-

rwłoczntę dać ze szpltala nogę.
O A co na to lekarze?
Lekarkę moja decyzja oburzyła. Powledztała: P ana s erce j es t j ak zgniłe j abłko; Ęlko operacja ronviqże problem, i to
niezwłocznie!

Klinikę opuściłemjako stuprocentowy
inwalida. Nie potrafiłem notmalnie rozmawiać, chodzić, a 1uż zvłłaszcza po
schodach. Codziennie z wielką niechęcią
przyjmowałem garśćtabletek; próbowałem również żyó bez nich, ale było jeszcze gorzej. Prawie każdęgo dnia musiałem wzywać pogotowie, by zrobiono mi
zastrzyki, a nad ranem budziłem się z od-

czuciem zatrzymania pracy serca,

na

przemian z jego silnym kołataniem.

o co pan postanowił zrobić?

-

Zacząlem szukac rozwiązania w sobte. Zawsze, gdy znajduję się w skrajnym
położeniu,staram się pamiętać, że nię ma
sytuacji bez wyjścia. A jako człowiek głębokiej wiary lfam, że Bóg stworzył nas
jako istoĘ doskonałe. Reasumując: skoro
istnieje dynamika rozwoju choroby, musi
byc też dynamika odwrotna, czyli lzdrowienia...

- Ale czy takie rozumowanie nie pro-

wadzi do absardalnego wniosku, że możemy żyć wiecznie?
Moim zdaniem nie. Człowiek to jednośćducha i ctała. Każda z tych części
powinna być zdrowa, a W zdrowym ciele
zdrowy duch, Tak, że zacząłem od ciała

zagłębiłem się w zalecenia Kacudzo
Nishi. Postanowiłem z uwagą wykonlłvać

i

ordynowane przez niego cwiczenia" stosować z1,ołolecznictwo i homeopatię, a jednocześnie wspólnie z żoną szukaó odpowiedzi na nurtujące nas pytania w literaturze. Robiliśmyrównież eksperymenty,

prowadziliśmy notatki i uczestniczyliśmy
w różnych warsztatach.
Rozmaite, a czasami sprzeczne zalecenia różnych autorów testowaliśmy na sobie. Na przyMad jednym z bardzo skutecznych środków likwidacji dławicy piersiowej okazał się kwas sercowy! fermento-

wany z Pszonaka drobnokwiatowego wedfug recepty Borysa Bołotowa.
O I jakie były lego efekty?

-

Wszystko powróciło do normy. Mię-

dzy innymi wzmocniłem mięsień serca, Po
roku od wyjścia ze szpitala znów biegałem, z lekkością chodziłem po schodach,
powróciłem też do parafialnego chóru,
gdzie śpiewam partie barytonowe.

Stopniowo gromadziliśmy

z

żoną wła-

sne doświadczenie i wiedzę, z częgo powstawał nasz SCS System Codziennego
Samouzdrawiania. W centrum tego systemu pozostawał zestaw ćwiczęń według zaleceń Kacudzo Nishi.
W tym czasie wśród znajomych z po-

dobną diagnozą zmarło kilku mężczyzn,
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O Skqd Pan wiedxiał, jak postępować K, Nishi, B. Bołotowa, M. Druzjaka,
PrzlPadku takiej choroby, skoro ptzy- B. Liptona, M. Norbekowa, K. Butejki
traJiło się to panu po raz pierwszy?
i innych oraz llasze własne badania i doNieznane zawsze daje o sobie znać świadczenia. Nawiasem mówiąc, ku napo raz pierwszy. zwłaszcza temu, kto szej,wielkiej radości miesięcznik Nieznajakja- mamiażdżycęnaczyń...Ęlko, że ny Świat opublikował niedawno aftykuł
ja okazałem się przygotowany do sytuacji o metodzie wLGo konstantego Butejki.
ekstremalnych, gdyż codztennie wyko- Irena ukończyła jej kurs i po pewnych
rzystywałem SCS.
eksperymentach w 2004 roku włączyliw

a

Droga do sąmouzdrowienia sprawdzona

na sobie. Eugeniusz GoĘbard z żoną treną
- twórcy metody SCS
a ten, kto zdecydował się na operację, nie
powracał juź do zdrowia. Uznaliśmywięc
z lreną, żę trzeba przekazywac nasze doświadczenie innym.
a Nie jest to takie proste. przecież nie

posiadajq Państ|uo wykształcenia medycznego...

-

ZaczęIiśmy od prelekcji w bibliote-

kach, ale efekty były słabe. W trakcie wykładów i prezentacji ćwiczeń sfuchacze re-

agowali entuzjastycznie, później jednak

prawie nikt nie korzystał z naszych zaleceń.
Wkrótce wydałem pierwszą wersję
ksiąźki Zdrowie stwórz sam. Sprzedawana
była tylko w jednej księgarni i na własne

oczy widztałem, jak ludzie ustawiali
w kolejkach. byją kupić.

się

Informacje o SCS dotarły do większego
grona odbiorców, gdy otrzymaliśmy propozycję poprowadzenia kursu semestralnego na Kijowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie od 2010 roku mamy
stĄch, wiernych słuchaczy i' niepodważalny autorytet,
To prar,vda: nie posiadamy wykształce-

nia medycznego, ale przekazujemy

lu-

dziom nasze własne umiejętności życia

w zdrowiu, bęz leków l lekarzy. Chyba to
nie jest zabronione?
O Z drugiego polskiego wydania ksiqżki tlowiadujemy się, że po wylecxenia serca musiał Pan zmierxyć gię x nowq, ciężkq
chorobq, Jak do tego doszło? Czy wdarzenie to nie podważyłoautorytetu autora
i wiarygodności systemu SCS?
- Stało się odwrotnie, ono je wzmocniło! Zaczęło się banalnie od zbytniej pewnościsiebie, bagatelizowania własnych
zasad i pracoholizmu, Była jak raz wiosna,
a z nią pojawiły się radość,energia, mniej
samokontroli... Tfumaczyłem i przygotowywałem wówczas do wydania w języku
ukraińskim kolejną książkę znanej polskiej lekarki. Trzy dnl pracowałem przy
komputerze non-stop po 10-12 godzin i...
dostałem udaru mózgu. To dramatyczne

doświadczenie opisałem szczegółoił,o
w drugim wydaniu tomu Zdro-*ie stw-órz
sam. Mam nadzieję, że moje zalecenia pomogą wielu ludziom.

Czy mógłby Pan opisać w skrócie, śmybardzo skuteczne zalecęniapraktyczna czym polega praktyka SCS?
ne Butejki do naszego SCS.
a Jakie sq dowody skuteczności wa- praktyka to jest właściwesłowo. scs
opiera się na prawach zaczerpniętych szego Systemu?
z flzyki, anatomii, biochemii i fizjologii. - Jesteśmy bardzo ostrożnie nastawieni
Ten system jest korzystny i skuteczny dla do każdej nowości, a zwłaszczajej wprowszystkich, a z:właszcza osób w wieku wadzenia do praktyki uzdrawiania. Dotyemerytalnym, kiedy człowieka zaczynają czy to również SCS, mimo że sami prak-

choroby.
tykujemy ten system od ponad 10 lat
Mówiąc najogólniej, na SCS składają i z jego pomocą wyszliśmy już z wielu po-

dopadać rcjzmaite

się cztery segmenty: wiedza, ćwiczenia, ważnych chorób.
preparaĄ) t narzędzia.
W okresie ostatnich trzęch lat zaczęltPo pier-wsze, trzęba dowiedziec się śmyzbierać opinie naszych słuchaczy
o podstawowych mechanizmach ludzkiego i uczestników warsztatów. widząc, jak duciała, by wykorzysĘwać je podczas ćwi- żo osób praktykujących SCS odkryło dla
czeń czy przygotowania preparatów uzdra- siebie nową jakośćżycia, mamy podstawy
wiających. Przyda się to także przy stoso_ do radości.
waniu się do zaleceń, zabiegach, wykorzy- Najciekawszy jest fakt, że na pierwstaniu narzędzi oraz dla samokontroli. szym etapie oswojenia z SCS w przyPo drugie, człowiek powinien rano padku większościludzi powraca zdrowy,
i wieczorem wykonywać zalecane ćwi- prawie dziecięcy sen. potem stopniowo
czenla t akupresurę, które aktywizują cofają się inne choroby, nomalizuje się
krwiobieg w naczyniach włosowatych, ciśnienie tętnicze, ustają bóle w stawach,
a więc dztałają na poziomie komórek. powraca giętkość,sprawność fizyczna
Cwiczenia te uzdrawiają: kościec,więza- i umysłowa oruz radoścżycla.
dła i mięśnie, serce, naczynia krwiono- Przeżyliśmytakźe wiele miĘch nie_
śne, układ pokarmowy i oddechowy, spodzianek. Na przykład kilkakrotnie zdakew, a także normallzują wymianę gazo- rzyło się, że podczas wykładu ktośwstał
wą o, + co, i równoważą gospodarkę i zaczął opowiadać, że kupił nasząksiążkwasowo-zasadową. Najważnl,ejsze zaś, kę, regularnie cwiczy i potwierdza, że poże - połączone z wiedzą przyczyzbył się problemów zdroniają się do powstania rewotnych. Tego rodzaju
oŁygARD
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pomocnicze: aplikatory, instrumenty do
lnasażu. miedz. kompresy i inne.
Te cztery komponenty SCS (wiedza,
ćwiczenia, prepalaty l narzędzia) tworzą

calośc.której trzon slanowią poranne
i wieczorne ćwiczenla.
O Z jakich jeszcze źrótlełPan korzystał, tworzqc SCS?
Naukową podbudową SCS są badania,

wnioski i zalecenia wybitnych uczonych:

ak-

Ęwny tryb Ęcla, Mam 75 lat, biegam

na

stadionie, dużo pracuję jako dziennikarz
i pisarz, wykonuję licme prace społeczne;
wykładam także wraz z żoną na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na Ukrainie
i w Polsce. Ze swej strony nie Ęlko życzymy ludziom zdrowia, ale również podpowiadamy, jak je odzyskać. Nasze hasło
brzmi,. ,,Zdrowie stwórz sam!"

a Dziękuję

za rozmowę.

':

:
:

I

i
i

_J

