W

przedświąteczną „Szamańską środę” mieliśmy z żo ną Iren ką
zaszczyt prezentować w Katowicach SCS – System Codziennego
Samouzdrawiania się. To było
bardzo ważne przedstawienie
naszych doświadczeń dla licznej,
zaawansowanej i wymagającej
publiczności.
Wprowadzenie do tematu, ilustracjei nawetkrótkifilm,jakiwyświetliliśmyna ekranie,byłyodebraneprzezaudytoriumz wielkim
zainteresowaniemi wyraźnymzadow olen iem. Zad em ons trow aliśmyrównieżpodstawowećwiczenia.
Jak to bywa, nie każdy i nie
od razu zechciał uwierzyć, że
se kret zdro wia jest ukry ty
w każdym z nas. Tkwi w naczyniach włoskowatych i wyma ga co dzien nej oso bi stej
pracy, skierowanej na zaopatrzenie wszystkich komórek
or ga ni zmu utle nio ną krwią.
Wy ma ga od nas za ufa nia
do Stwór cy, któ ry uczy nił
z czło wie ka naj do sko nal szą
w świecie „fabrykę farmaceutyczną”...
Korzenie naszego SCS sięgają
grudnia 2003roku,kiedypogotowie zab rał o krwaw iąc ą Irenk ę
z pracydo szpitala.Po przeprowadzeniubadańod razustanowczo
zaproponowanooperacjęusunięcianarządówkobiecych.Wiadomośćwywołałaszok,aleniezgodzil iś my się na int erw enc ję
chirurgiczną.Irenkazaczęłarano
i wieczoremwykonywaććwiczenia
według rekomendacji Kacudzo
Nishi, piła zestaw ziół, a na noc
przyk ład ała mied zian e płyt y na
pierśi brzuch.Kiedypo sześciutygodniach poddała się kolejnym
badaniom,okazałosię,żewszystkojestw porządkui niemażadnychpodstawdo obaw,operacja
jestniepotrzebna.
Natomiastjatylkopodziwiałem
ćwiczenia żony, a na udział „nie
miałemczasu”.Od kilkulatjużbyłemna emeryturze,alejakodziennikarz w dalszym ciągu bardzo
duż o prac ow ał em w szalon ym
rytmie.
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Po pewnymczasiewylądowałem
w szpitalukardiologicznymw stanieprzedzawałowym.Okazałosię,
żemiałempełnykomplet:choroba
wieńc ow a, miażd życ a, arytm ia,
dław ic a piers iow a, mig ot an ie
przeds ionk ów, tac hyk ard ia. Po
wszechstronnych badaniach diagnozalekarzybyłajednoznaczna:
koniecznajestoperacjaserca.Odmówiłem zgody, czym naprawdę
zdziwiłemlekarzy.Zeszpitalawyszedłemjakoinwalida–niepotrafiłemnormalniechodzići rozmawiać.
Każdegodniaw modlitwiewieczornejprosiłemBogao łaskęprzeżyciado następnegodnia.Z pigułkamibyłoźle,bezpigułek–jeszcze
gorzej.
Częstoprzyjeżdżałopogotowie,
robionozastrzyki,o pracynieby-

łomowy,życietraciłosens.Sytuacjawydawałasiębezwyjścia,ale
myślbyłajasna:trzebaw jakiśsposóbruszyćwłasnezas obyorganizmu,wyjśćz błędnegokołapigułek i pow róc ić do norm aln eg o
życia.
Przede wszystkim zacząłem
uczyć się żyć według rekomendacji Kacudzo Nishi: zadbałem
o twarde równe łóżko i odpowied ni pod głó wek, spa łem
na plecach, wykonywałem zestaw ćwiczeń rano i wieczorem, przestrzegałem regulaminowego porządku dnia, zaleceń
co do jedzenia. Po pewnym
cza sie od czu łem po zy tyw ne
zmiany, a również sygnały ze
strony różnych narządów organizmu. To prowadziło nie tylko
do głębszego rozumienia wyko-

nywanych rekomendacji, ćwiczeń i zabiegów, ale zachęcało
do ich doskonalenia i układania pew nej me to dy, ja ko
systemu.
Stopniowopowróciłemdo zdrowia, natężonej pracy dziennikarskiej,pisarskieji tłumaczeń,wziąłemna siebieogromobowiązków
i w piątymrokuintensywnegożycia dostałem... wylewu. Ale już
byłemdoświadczonyi wiedziałem,
żemimozaleceńlekarzyi ryzykownejsytuacjiniemożnależećw bezruchu,trzebaaktywizowaćkrwiobiegw naczyniachwłoskowatych,
zaczynającod stóp.
W trakciedoskonaleniaSystemu
CodziennegoSamouzdrawianiasię
wykonywaliśmy własne badania
i sprawdzaliśmyrekomendacjeinnychautorów.Prowadziliśmyna sobie eksperymenty: próbowaliśmy
nafty,urynoterapii,gimnastykioddechowej, oczyszczenia, odkwaszania,stosowaliśmyrozmaitenarzęd zia fiz jot er ap eut yczn e etc.
Wyciągaliśmywnioskii porównywali wyniki pomiarów w tabeli,
prowadziliśmydziennikiobserwacjistanuorganizmui samopoczuciaz uwzględnieniemparametrów
meteorologicznych. Włączaliśmy
do kształtującejsięSCStylkoto,co
organiczniepasowałodo naszego
systemu.
Właśnie ten nasz dorobek pozwoliłmijużpo trzechmiesiącach
od wylew u prow ad zić aud yc je
w dwu projektach w kijowskim
RadioMaryjai powrócićdo wykonywania odpowiedzialnych obowiązkówradcyposła...
Teraz, mimo podeszłego wieku, mając za sobą siedem lat
prób i doświadczeń, prowadzimy z Irenką bardzo aktywny
tryb życia. Dużo pracujemy zawodowo i charytatywnie, każdego dnia wykonujemy ćwiczenia i inne elementy naszego
SCS, nie za ży wa my pi gu łek
i nie zwracamy się do lekarzy,
chyba że raz na rok robimy badania kontrolne.
Każdego dnia wypracowujemy sobie zdrowie w trakcie
pracy nad sobą i przekazujemy
nasze doświadczenie innym.

SCS: System Codziennego Samouzdrawiania się
Cel: Utrzymanieczłowiekaw zdrowiu bez codziennego stosowania
lekówi bezzwracaniasiędo lekarzy.
Stre fa za sto so wa nia: Dla
wszystkich, a zwłaszcza dla osób
starszych.
Deﬁnicja: SCS–zestawprzekonań,zasad,reguł,ćwiczeńi zabiegównaturalnych,zapewniających
codzienneuzdrowieniei częściowe
odmładzaniesięczłowieka.
Podstawowe części składowe Systemu:

SZAMAN

• Pojmowanie dynamiki psychofizjologicznegoi psychointelektualnegorozwojuczłowiekaw ciągu siedm iu etap ów życ ia
doczesnego.
•Orientacjacodo miejscawspółczesnejmedycynyi własnychobowiązkówczłowieka.Statystykai prawidłowościkształtowaniachorób.
• Całościowy pogląd na konstrukcjęi zdrowieczłowieka.Osobliwa rola naczyń włoskowatych
w układziekrwionośnym.

•Proﬁlaktyczneregułyi rekomendacjeKacudzoNishi.
•Wykorzystaniebiologicznieaktywnych punktów (akupunktura).
• Co i jak robimy rano i przed
snem:zestawyćwiczeńi zabiegów.
•Hipertoniai rozwiązanieproblemunadciśnieniatętniczego.
•Organizacjacodziennegożycia.
Rekomendacjedotycząceodżywiania.
•Niektóreważneprzepisyi leki,
któremożnaprzygotowaćw domu.

Autorzy SCS: Irenai Eugeniusz
Gołybardowie.Systembyłtworzonyprzezsiedemlatprzezautorów
na podstawieichwłasnegotwórczegodorobkui opracowaniazaleceń
K.Nishi, M.Narbekowa, M.Gogułan, M. Koszmaka, K. Butejki, M.
Druzjakai in.
W katowickim wydawnictwie
KOSprzygotowywanejestwydanie
książki Eugeniusza Gołybarda pt.
„Wypracujmysobiezdrowie!”
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