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W
przed świą tecz ną „Sza -
mań ską śro dę” mie li -
śmy z żo ną Iren ką 

za szczyt pre zen to wać w Ka to wi -
cach SCS – Sys tem Co dzien ne go
Sa mo uz dra wia nia się. To by ło
bar dzo waż ne przed sta wie nie
na szych do świad czeń dla licz nej,
za awan so wa nej i wy ma ga ją cej
pu blicz no ści. 
Wpro�wa�dze�nie� do te�ma�tu,� ilu�-

stra�cje�i na�wet�krót�ki�film,�ja�ki�wy�-
świe�tli�li�śmy�na ekra�nie,�by�ły�ode�-
bra�ne�przez�au�dy�to�rium�z wiel�kim
za�in�te�re�so�wa�niem�i wy�raź�nym�za�-
do�wo�le�niem.� Za�de�mon�stro�wa�li�-
śmy�rów�nież�pod�sta�wo�we�ćwi�cze�-
nia.

Jak to by wa, nie każ dy i nie
od ra zu ze chciał uwie rzyć, że
se kret zdro wia jest ukry ty
w każ dym z nas. Tkwi w na -
czy niach wło sko wa tych i wy -
ma ga co dzien nej oso bi stej 
pra cy, skie ro wa nej na za opa -
trze nie wszyst kich ko mó rek
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 świe cie „fa bry kę far ma ceu -
tycz ną”...
Ko�rze�nie� na�sze�go� SCS� się�ga�ją

grud�nia 2003�ro�ku,�kie�dy�po�go�to�-
wie� za�bra�ło� krwa�wią�cą� Iren�kę
z pra�cy�do szpi�ta�la.�Po prze�pro�wa�-
dze�niu�ba�dań�od ra�zu�sta�now�czo
za�pro�po�no�wa�no�ope�ra�cję�usu�nię�-
cia�na�rzą�dów�ko�bie�cych.�Wia�do�-
mość�wy�wo�ła�ła�szok,�ale�nie�zgo�-
dzi�li�śmy� się� na in�ter�wen�cję
chi�rur�gicz�ną.�Iren�ka�za�czę�ła�ra�no
i wie�czo�rem�wy�ko�ny�wać�ćwi�cze�nia
we�dług� re�ko�men�da�cji� Ka cu dzo
Ni shi,�pi�ła�ze�staw�ziół,�a na noc
przy�kła�da�ła� mie�dzia�ne� pły�ty� na
pierś�i brzuch.�Kie�dy�po sze�ściu�ty�-
go�dniach� pod�da�ła� się� ko�lej�nym
ba�da�niom,�oka�za�ło�się,�że�wszyst�-
ko� jest�w po�rząd�ku�i nie�ma�żad�-
nych�pod�staw�do obaw,�ope�ra�cja
jest�nie�po�trzeb�na.
Na�to�miast�ja�tyl�ko�po�dzi�wia�łem

ćwi�cze�nia� żo�ny,� a na udział� „nie
mia�łem�cza�su”.�Od kil�ku�lat�już�by�-
łem�na eme�ry�tu�rze,�ale�ja�ko�dzien�-
ni�karz� w dal�szym� cią�gu� bar�dzo
du�żo� pra�co�wa�łem� w sza�lo�nym�
ryt�mie.�

Po pew�nym�cza�sie�wy�lą�do�wa�łem
w szpi�ta�lu�kar�dio�lo�gicz�nym�w sta�-
nie�przed�za�wa�ło�wym.�Oka�za�ło�się,
że�mia�łem�peł�ny�kom�plet:�cho�ro�ba
wień�co�wa,� miaż�dży�ca,� aryt�mia,
dła�wi�ca� pier�sio�wa,� mi�go�ta�nie
przed�sion�ków,� ta�chy�kar�dia.� Po
wszech�stron�nych� ba�da�niach� dia�-
gno�za�le�ka�rzy�by�ła�jed�no�znacz�na:
ko�niecz�na�jest�ope�ra�cja�ser�ca.�Od�-
mó�wi�łem�zgo�dy,�czym�na�praw�dę
zdzi�wi�łem�le�ka�rzy.�Ze�szpi�ta�la�wy�-
sze�dłem�ja�ko�in�wa�li�da�–�nie�po�tra�-
fi�łem�nor�mal�nie�cho�dzić�i roz�ma�-
wiać.
Każ�de�go�dnia�w mo�dli�twie�wie�-

czor�nej�pro�si�łem�Bo�ga�o ła�skę�prze�-
ży�cia�do na�stęp�ne�go�dnia.�Z pi�guł�-
ka�mi�by�ło�źle,�bez�pi�gu�łek�–�jesz�cze
go�rzej.
Czę�sto�przy�jeż�dża�ło�po�go�to�wie,

ro�bio�no�za�strzy�ki,�o pra�cy�nie�by�-

ło�mo�wy,�ży�cie�tra�ci�ło�sens.�Sy�tu�-
acja�wy�da�wa�ła�się�bez�wyj�ścia,�ale
myśl�by�ła�ja�sna:�trze�ba�w ja�kiś�spo�-
sób�ru�szyć�wła�sne�za�so�by�or�ga�ni�-
zmu,�wyjść�z błęd�ne�go�ko�ła�pi�gu�-
łek� i po�wró�cić� do nor�mal�ne�go
ży�cia.

Przede wszyst kim za czą łem
uczyć się żyć we dług re ko men -
da cji Ka cu dzo Ni shi: za dba łem
o twar de rów ne łóż ko i od po -
wied ni pod głó wek, spa łem
na ple cach, wy ko ny wa łem ze -
staw ćwi czeń ra no i wie czo -
rem, prze strze ga łem re gu la mi -
no we go po rząd ku dnia, za le ceń
co do je dze nia. Po pew nym
cza sie od czu łem po zy tyw ne
zmia ny, a rów nież sy gna ły ze
stro ny róż nych na rzą dów or ga -
ni zmu. To pro wa dzi ło nie tyl ko
do głęb sze go ro zu mie nia wy ko -

ny wa nych re ko men da cji, ćwi -
czeń i za bie gów, ale za chę ca ło
do ich do sko na le nia i ukła da -
nia pew nej me to dy, ja ko 
sys te mu. 
Stop�nio�wo�po�wró�ci�łem�do zdro�-

wia,� na�tę�żo�nej� pra�cy� dzien�ni�kar�-
skiej,�pi�sar�skiej�i tłu�ma�czeń,�wzią�-
łem�na sie�bie�ogrom�obo�wiąz�ków
i w pią�tym�ro�ku�in�ten�syw�ne�go�ży�-
cia� do�sta�łem...� wy�le�wu.� Ale� już
by�łem�do�świad�czo�ny�i wie�dzia�łem,
że�mi�mo�za�le�ceń�le�ka�rzy�i ry�zy�kow�-
nej�sy�tu�acji�nie�moż�na�le�żeć�w bez�-
ru�chu,�trze�ba�ak�ty�wi�zo�wać�krwio�-
bieg�w na�czy�niach�wło�sko�wa�tych,
za�czy�na�jąc�od stóp.
W trak�cie�do�sko�na�le�nia�Sys�te�mu

Co�dzien�ne�go�Sa�mo�uz�dra�wia�nia�się
wy�ko�ny�wa�li�śmy� wła�sne� ba�da�nia
i spraw�dza�li�śmy�re�ko�men�da�cje�in�-
nych�au�to�rów.�Pro�wa�dzi�li�śmy�na so�-
bie� eks�pe�ry�men�ty:� pró�bo�wa�li�śmy
naf�ty,�ury�no�te�ra�pii,�gim�na�sty�ki�od�-
de�cho�wej,� oczysz�cze�nia,� od�kwa�-
sza�nia,�sto�so�wa�li�śmy�roz�ma�ite�na�-
rzę�dzia� fi�zjo�te�ra�peu�tycz�ne� etc.
Wy�cią�ga�li�śmy�wnio�ski� i po�rów�ny�-
wa�li� wy�ni�ki� po�mia�rów� w ta�be�li,
pro�wa�dzi�li�śmy�dzien�ni�ki�ob�ser�wa�-
cji�sta�nu�or�ga�ni�zmu�i sa�mo�po�czu�-
cia�z uwzględ�nie�niem�pa�ra�me�trów
me�te�oro�lo�gicz�nych.� Włą�cza�li�śmy
do kształ�tu�ją�cej�się�SCS�tyl�ko�to,�co
or�ga�nicz�nie�pa�so�wa�ło�do na�sze�go
sys�te�mu.
Wła�śnie� ten� nasz� do�ro�bek� po�-

zwo�lił�mi�już�po trzech�mie�sią�cach
od wy�le�wu� pro�wa�dzić� au�dy�cje
w dwu� pro�jek�tach� w ki�jow�skim
Ra�dio�Ma�ry�ja�i po�wró�cić�do wy�ko�-
ny�wa�nia� od�po�wie�dzial�nych� obo�-
wiąz�ków�rad�cy�po�sła...

Te raz, mi mo po de szłe go wie -
ku, ma jąc za so bą sie dem lat
prób i do świad czeń, pro wa dzi -
my z Iren ką bar dzo ak tyw ny
tryb ży cia. Du żo pra cu je my za -
wo do wo i cha ry ta tyw nie, każ -
de go dnia wy ko nu je my ćwi -
cze nia i in ne ele men ty na sze go
SCS, nie za ży wa my pi gu łek
i nie zwra ca my się do le ka rzy,
chy ba że raz na rok ro bi my ba -
da nia kon tro l ne.

Każ de go dnia wy pra co wu je -
my so bie zdro wie w trak cie
pra cy nad so bą i prze ka zu je my
na sze do świad cze nie in nym.

Wy pra cuj my so bie
zdro wie!
EU GE NIUSZ GO ŁY BARD

Cel: Utrzy�ma�nie�czło�wie�ka�w zdro�-
wiu� bez� co�dzien�ne�go� sto�so�wa�nia
le�ków�i bez�zwra�ca�nia�się�do le�ka�rzy.

Stre fa za sto so wa nia: Dla
wszyst�kich,� a zwłasz�cza� dla� osób
star�szych.

De fi ni cja: SCS�–�ze�staw�prze�ko�-
nań,�za�sad,�re�guł,�ćwi�czeń�i za�bie�-
gów�na�tu�ral�nych,�za�pew�nia�ją�cych
co�dzien�ne�uzdro�wie�nie�i czę�ścio�we
od�mła�dza�nie�się�czło�wie�ka.

Pod sta wo we czę ści skła do -
we Sys te mu:

•� Poj�mo�wa�nie� dy�na�mi�ki� psy�-
cho�fi�zjo�lo�gicz�ne�go�i psy�cho�in�te�lek�-
tu�al�ne�go�roz�wo�ju�czło�wie�ka�w cią�-
gu� sied�miu� eta�pów� ży�cia
do�cze�sne�go.
•�Orien�ta�cja�co�domiej�sca�współ�-

cze�snej�me�dy�cy�ny�i wła�snych�obo�-
wiąz�ków�czło�wie�ka.�Sta�ty�sty�ka�i pra�-
wi�dło�wo�ści�kształ�to�wa�nia�cho�rób.
•� Ca�ło�ścio�wy� po�gląd� na kon�-

struk�cję�i zdro�wie�czło�wie�ka.�Oso�-
bli�wa� ro�la� na�czyń� wło�sko�wa�tych
w ukła�dzie�krwio�no�śnym.

•�Pro�fi�lak�tycz�ne�re�gu�ły�i re�ko�men�-
da�cje�Ka�cu�dzo�Ni�shi.
•�Wy�ko�rzy�sta�nie�bio�lo�gicz�nie�ak�-

tyw�nych�punk�tów� (aku�punk�tu�ra).
•�Co� i jak� ro�bi�my� ra�no� i przed

snem:�ze�sta�wy�ćwi�czeń�i za�bie�gów.
•�Hi�per�to�nia�i roz�wią�za�nie�pro�ble�-

mu�nad�ci�śnie�nia�tęt�ni�cze�go.�
•�Or�ga�ni�za�cja�co�dzien�ne�go�ży�cia.

Re�ko�men�da�cje�dotyczące�od�ży�wia�-
nia.
•�Nie�któ�re�waż�ne�prze�pi�sy�i le�ki,

któ�re�moż�na�przy�go�to�wać�w do�mu.

Au to rzy SCS: Ire�na�i Eu�ge�niusz
Go�ły�bar�do�wie.�Sys�tem�był�two�rzo�-
ny�przez�sie�dem�lat�przez�au�to�rów
na pod�sta�wie�ich�wła�sne�go�twór�cze�-
go�do�rob�ku�i opra�co�wa�nia�za�le�ceń
K.�Ni�shi, M.�Na�rbe�ko�wa, M.�Go�gu�-
łan, M.� Kosz�ma�ka,� K.� Bu�tej�ki, M.
Dru�zja�ka�i in.�

W ka�to�wic�kim� wy�daw�nic�twie
KOS�przy�go�to�wy�wa�ne�jest�wy�da�nie
książ�ki� Eu�ge�niu�sza� Go�ły�bar�da� pt.
„Wy�pra�cuj�my�so�bie�zdro�wie!”

SCS: Sys tem Co dzien ne go Sa mo uz dra wia nia się

Eu�ge�niusz�i Ire�na�Go�ły�bar�do�wie,�red.�Ni�na�Grel�la�i An�drzej�Wój�cik�z Wy�daw�nic�twa�KOS
pod�czas�„sza�mań�skiej�śro�dy”.


