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o których nie powie ci twój lekarz. Autorzy będą wobec was wyjątkowo 
szczerzy, bazując na swoich własnych bezpośrednich doświadczeniach, 
treningu oraz wiedzy. Są oni ludźmi oddanymi kwestii wprowadzenia 
was i waszych bliskich, a właściwie całej ludzkości, w nowy, bardziej 
wysublimowany stan korzystania z potencjału i możliwości, jakie posia-
da człowiek. Ta książka sprawi, że wyprzecie ze swojego języka zwro-
ty takie jak „choroba” czy „leczenie dolegliwości”. Wkroczycie bowiem 
w nową erę, poznacie nowe oblicze medycyny, w której przedmiotami 
uwagi staną się przede wszystkim leczenie całościowe (holistyczne) oraz 
osiągnięcie optymalnego stanu wellness, i w której znacznie zwiększy 
się odpowiedzialność w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Dowiecie 
się, jak ogromne znaczenie podczas leczenia ma nadrzędny mechanizm 
waszego ciała – system nerwowy i mózg – oraz jego ogólna siła, która 
umożliwia powrót do zdrowia i witalności. 

Odkryjecie w sobie naturalną inteligencję, która mieszka w każdym 
z nas od urodzenia, stanowiąc istotę leżącą u podstaw pojęć leczenia i ży-
cia. Poznacie, na czym polega wiodąca na świecie dziedzina medycyny 
wellness – chiropraktyka. Dowiecie się, jakie znaczenie ma ona dla ludz-
kości, z naciskiem zarówno na „podwichnięcie” kręgów i ich niechirur-
giczną „korekcję” albo „wyrównanie”, jak i na ich wpływ na życie i po-
stęp cywilizacyjny. Wyobraźcie sobie moment odkrycia, w jaki sposób 
wasze ciała dostarczają wam właściwie w każdej chwili odpowiednich 
reakcji, byście mogli dzięki temu być bardziej elastyczni i żyć pełnią ży-
cia. Wyobraźcie sobie, że naprawdę moglibyście potraktować swoje ob-
jawy jak istotne wskazówki, a nie przeciwności. 

Właśnie skończyła się era, kiedy ludzie popadli w złudny stan, w któ-
rym bardziej wierzyło się w „tabletkę na wszystko” (a pill for every ill) 
niż w rzeczywistą siłę, która ożywia ludzi i ich ciała. Tworzymy teraz 
nowy świat, gdzie wzrasta uznanie dla wewnętrznej inteligencji czło-
wieka. Osobiste wzmocnienie i odpowiedzialność, ćwiczenia, postawa, 
a także właściwe odżywianie się wysokiej jakości, nietoksyczną żywno-
ścią staną się w przyszłości podstawowymi środkami opieki zdrowot-
nej, gdzie zdrowa woda (wholesome water) będzie uznawana wreszcie za 



p r z e d m owa

pełnowartościowy towar, którym powinna być od zawsze. I na koniec – 
wchodzimy w erę, w której nasze poglądy i chęci mogą dodatkowo przy-
spieszyć nasz wewnętrzny proces leczenia, pozwalając wykorzystać po-
tencjał i zrealizować wszystko to, na co zasługujemy. Książka 7 rzeczy, 
o których nie powie ci twój lekarz bez wątpienia natchnie was do działa-
nia i pozwoli odkryć nowy sposób myślenia, wprowadzając w świat cał-
kowitego zdrowia i dobrego samopoczucia. 

dr John F. Demartini
autor bestsellera „Policz swoje błogosławieństwa 

– siła leczenia wdzięcznością i miłością”  
(Count Your Blessings – The Healing Power of Gratitude and Love)

twórca metody Demartiniego (The Demartini Method®)
i gwiazda filmu „Sekret” (The Secret)
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Tę książkę napisały dwie osoby pochodzące z różnych kontynentów i zu-
pełnie odmiennych środowisk, które ostatecznie znalazły się w tym sa-
mym miejscu. Życie pierwszej przesiąknięte było konwencjonalnym 
podejściem do medycyny, ponieważ pracowała jako sanitariusz w Jo-
hannesburgu, najbardziej niebezpiecznym mieście na świecie. Druga 
natomiast w zdecydowanie zbyt młodym wieku poważnie podupadła 
na zdrowiu, nie mając większych szans na pomoc czy ratunek ze strony 
jakiegokolwiek powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Doświadcze-
nia zdobyte podczas tych dwóch różnych podróży pozwoliły nam odkryć, 
czym w ogóle jest prawdziwe zdrowie i jak można je osiągnąć. 

Energia, jaką posiada Andi Lew, uważana jest często za zaraźliwą. 
Kiedy reporter australijskiego dziennika Herald Sun, Glen Mitchell, 
przeprowadzał z nią wywiad w związku z jej rolą Kupidyna w progra-
mie Shopping for Love na Kanale 9, określił ją jako osobę „naturalnie 
wesołą”. Andi jest znana w australijskiej telewizji ze swoich energetycz-
nych i żywych ról jako prezenterka i osobowość telewizyjna. Pracowa-
ła w kanałach 7, 9 i 10 australijskiej telewizji. Jej profil zawodowy za-
czął się wzbogacać po rocznej pracy nad Melbourne Woman dla Kanału 
7, Lifestyle Reporting i po czterech latach na antenie Melbourne Radio, 
MIX 101.1. Często pytana o to, skąd biorą się jej energia i młodość, Andi 
wprost uwielbia dzielić się sekretami swojej witalności. Jeszcze przed 
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rozpoczęciem kariery prezenterki Andi była profesjonalną tancerką i in-
struktorem tańca. Niestety nękała ją bolesna rwa kulszowa. Schorze-
nie to dotyka nerwu kulszowego – najdłuższego nerwu w ciele człowie-
ka, powodując ból, mrowienie w nodze i omdlenia, które uniemożliwiły 
jej dalszy rozwój w tańcu. Dopiero po latach zmagań z tymi ukrytymi 
problemami zdrowotnymi, Andi postanowiła wreszcie wyruszyć w po-
dróż ku optymalnemu zdrowiu. Dzięki tej osobistej podróży wkroczyła 
na nową ścieżkę kariery – ścieżkę edukacji zdrowotnej i wellness. Roz-
poczęła pracę w telewizji. 

Andi poznała naturalne sekrety, dzięki którym zdrowie może ulec po-
prawie, gdy wszystkie inne drogi zawodzą. To właśnie te sekrety wpłynę-
ły zarówno na jakość jej życia, jak i na jej wygląd. Andi poszła wówczas 
o krok dalej – została wykwalifikowaną asystentką chiropraktyka i w cią-
gu następnych pięciu lat miała okazję pracować z najlepszymi lekarzami 
w tej dziedzinie. Teraz zaś to ona inspiruje ich wszystkich swoimi niezwy-
kle zajmującymi wystąpieniami na konferencjach w całym kraju. Jej osobi-
sta podróż jest tak bogata, a jej przeżycia tak wzruszające, że pisano o niej 
w krajowych magazynach, takich jak choćby czasopismo „New Woman”. 

Jako kobieta z dużym doświadczeniem, wykształcona, posiadająca 
naturalne instynkty wychowawcze, Andi odczuwa niesłabnącą potrzebę 
dzielenia się swoją historią z innymi, abyśmy wszyscy mogli skorzystać 
z tego, co tak bardzo zmieniło jej własne życie. Podróż, która pozwoli-
ła jej poprawić jakość swojego życia jest – przez „przypadek”, właśnie 
dzięki temu, czego nie dowiedziała się od swoich lekarzy – niezwykle 
pouczająca i inspiruje do dokonania istotnych zmian w życiu.

Dr Warren Sipser (B.App.Sc [ClinSc.] B.Chiro.Sc, M.C.A.A.) dorastał 
w rodzinie specjalistów w dziedzinie chirurgii, techników rentgenow-
skich, zwolenników interwencjonizmu w medycynie. Był to dość nie-
zwykły początek dla kogoś, kto później poświęci swoje życie medycynie 
niekonwencjonalnej i zostanie delikatnym i pełnym pasji chiroprakty-
kiem, szanującym zarówno swoich współpracowników, jak i specjali-
stów z innych dziedzin. 

Podobnie jak jego żona, Andi, również on związał się z chiropraktyką 
„przypadkiem”. Przez lata dr Sipser cierpiał na ciężkie zaparcia. Jako 
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nastolatek został przebadany przez trzech różnych specjalistów, z ga-
strologiem włącznie, po czym przepisano mu leki i zaplanowano kura-
cję. Powtarzano mu także, że w związku z tym, iż w jego rodzinie po-
jawiały się przypadki raka jelita grubego, jego stan zdrowia poprzedza 
najprawdopodobniej wystąpienie u niego właśnie tego nowotworu. Po-
zostawało mu więc oczekiwanie na potencjalne objawy choroby. Leka-
rze określili ciągłe krwawienie z przewodu pokarmowego jako „normal-
ne” i powiedzieli mu, że nie ma powodów do niepokoju. On natomiast 
w naturalny sposób odchodził od zmysłów, ponieważ nie zaproponowa-
no mu żadnego rozwiązania, a poszukiwania skutecznej metody lecze-
nia trwały przez kolejne lata. 

Jakiś czas później jego przyjaciel, który studiował wówczas chi-
ropraktykę, zaoferował mu badanie i korekcję, sugerując, że jego uczu-
cie życia w ciągłym letargu i zmęczeniu można wyleczyć właśnie dzię-
ki opiece chiropraktycznej. To wszystko wydało mu się naciągane – ta 
technika była przecież zupełnie nieobecna w jego osobistych i rodzin-
nych doświadczeniach z medycyną. Chiropraktyk dowiódł jednak, że 
miał rację. Wyeliminował zakłócenia pracy odpowiednich nerwów, 
co przyniosło natychmiastową ulgę. Właśnie od tego dnia dr Sipser 
rozpoczął terapię polegającą na regularnych korekcjach chiroprak-
tycznych. Choć wówczas nie czuł się jeszcze związany z tą praktyką, 
wkrótce znikły również jego problemy trawienne, bez udziału leków. 

Jego długotrwała choroba oraz to, czego doświadczył, kiedy jego uko-
chana młodsza siostra jako dziecko zmarła na raka, nakierowały jego 
młody umysł na profilaktykę – coś, co było zupełnie przeciwne prakty-
kom, w które wierzyła jego rodzina. Próbując dociec, dlaczego nie otrzy-
mał odpowiedniej pomocy od lekarzy i dlaczego mała dziewczynka może 
aż tak poważnie zachorować akurat w tym okresie swojego życia, w któ-
rym rzekomo powinna być najzdrowsza, zrozumiał, że musi istnieć ja-
kieś inne podejście do zdrowia i medycyny… i znalazł je.

Po sześciu latach studiów chiropraktycznych zakończonych dwo-
ma fakultetami, dwóch latach pracy jako sanitariusz w Johannesburgu 
i ciągłej edukacji jako chiropraktyk-pediatra (aktualnie jeden z zaled-
wie dziesięciu wykwalifikowanych specjalistów w Australii) jest cenio-
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nym i rozchwytywanym lekarzem-chiropraktykiem, prowadzącym dzia-
łalność w Melbourne i Brisbane. 

Dr Sipser jest obecnie sekretarzem Stowarzyszenia Chiropraktyków 
(Chiropractic Association), w którym zajmuje się rozprzestrzenianiem 
wiedzy o chiropraktyce w całej Australii. Jest pożądanym mówcą na róż-
nego rodzaju konferencjach w Australii i RPA. Udziela wywiadów w wie-
lu programach telewizyjnych na temat korzyści, jakie niesie wykorzysta-
nie chiropraktyki w walce z ADHD i bezpłodnością. 

Teraz, kiedy jest w stanie wpłynąć na polepszenie zdrowia i popra-
wę jakości leczenia tysięcy ludzi, czego jako młodemu człowiekowi nie 
udało mu się osiągnąć, zdradzanie innym sekretu prawdziwego zdrowia 
stało się jego główną pasją i jednocześnie życiową misją.



Lekarz przyszłości
nie będzie przepisywał lekarstw; będzie raczej

edukował swoich pacjentów
w trosce o ciało człowieka, dietę

i profilaktykę chorób*.

thOmAs eDIsOn

* Wszystkie przekłady cytatów pochodzą od tłumacza, chyba że podano inaczej.

WProWaDZENIE

NIE oBWINIaJ 
SWoJEGo 
LEKarZa!

oto ZMIaNa ParaDYGMatu 
– Z oPIEKI NaD chorYM 

Do oPIEKI NaD ZDroWYM!
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C
hcielibyśmy zacząć od przeprosin. Bardzo nam przykro, że o tych 
wszystkich sekretach, którymi pragniemy się tutaj z wami podzie-
lić, nie dowiedzieliście się już… wcześniej. Choć tak sugerowałby 

tytuł tej książki, lekarze nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za to, że 
zapomnieli zdradzić wam siedem tajemnic utrzymania zdrowia – być 
może wy po prostu zapomnieliście o nie zapytać. Może jakość wasze-
go życia zależy również od jakości pytań, jakie zadajecie. Dobre pyta-
nia kreują dobre życie.

Szansę na odkrycie tych sekretów mieli przez lata tylko ci, którzy 
okazali się wystarczająco zmotywowani i wytrwali, bo były one niczym 
rozrzucone kawałki puzzli. Teraz są już dostępne dla każdego. Zostały 
pozbierane w jedną całość, by ujawnić pełny obraz tego, czym jest praw-
dziwe zdrowie, jak je osiągnąć i utrzymać. Okazuje się, że prawda prze-
czy wielu rzeczom, w które przez długi czas wierzyliśmy. 

Kiedy jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza, ale gdzie powinniśmy się 
udać, gdy jesteśmy zdrowi? Co? Mielibyśmy pójść do specjalisty, cho-
ciaż nic nam nie dolega?! Być może zabrzmi to dziwnie, ale jest to tak 
naprawdę bardzo mądra postawa, bo o wiele łatwiej jest utrzymać zdro-
wie, niż do niego powrócić. Tak bardzo skupiamy się na tym, by pra-
cować jeszcze dłużej i ciężej, ignorujemy znaki ostrzegawcze i cierpimy 
w ciszy albo łykamy tabletkę i dalej robimy swoje, że chyba zapomnieli-
śmy już, na czym w rzeczywistości polega prawdziwe zdrowie. 

Coraz więcej ludzi, nawet w młodym wieku, popada w zależność od 
często zupełnie niepotrzebnych lekarstw. Fałszywe przekonanie, że cho-
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roba to dla każdego człowieka naturalny i nieunikniony stan, stało się 
niekwestionowaną prawdą pielęgnowaną przez wielomiliardowy prze-
mysł farmaceutyczny, który od dekad kontroluje główny nurt opieki zdro-
wotnej, „sprzedając choroby”. 

Jednak pomimo szybkiego wzrostu liczby nowych i silnych lekarstw 
na rynku przypadki takie jak rak czy choroby serca dominują z każdym 
rokiem coraz bardziej. Jeśli chodzi o ryzyko zawału, numerem jeden 
szybko staje się otyłość, zaś depresja i inne zaburzenia psychiczne do-
tykają większej niż kiedykolwiek liczby osób. 

Nieważne, jak bardzo zaawansowana staje się medycyna, czasem 
wstrzymywanie się z reakcją do momentu wystąpienia pierwszych symp-
tomów może sprawić, że będzie już po prostu za późno. Poświęciliśmy 
już naprawdę sporo czasu, koncentrując się głównie na leczeniu che-
micznym albo operacyjnym, co niestety nie przyniosło nam tego, czego 
pragnęliśmy – zdrowia. 

Od kiedy wkroczyliśmy w nowe tysiąclecie, również sama medycyna 
wellness stała się zupełnie nowym wielomiliardowym przemysłem. Me-
tody, do których niejako przywykliśmy, nie spełniają już naszych oczeki-
wań, dlatego coraz więcej ludzi poszukuje obecnie alternatywnych terapii, 
uczęszcza na seminaria, kupuje książki na temat nowych metod lecze-
nia i przeszukuje Internet, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Zaczęła się prawdziwa rewolucja wellness, napędzana pogonią za zdro-
wiem, witalnością i przeciwdziałaniem starzeniu. Ludzie, którzy kiedyś 
nie zastanawiali się długo przed połknięciem kolejnych tabletek nasen-
nych czy przeciwbólowych, ze zdziwieniem odkrywają teraz, jak skutecz-
ne jest zielarstwo lub autorelaksacja, albo że chiropraktyka jest na ogół 
250 razy bezpieczniejsza niż dostępne bez recepty leki przeciwzapalne. 

Wahadło kołysało się przez bardzo długi czas, wskazując dominację 
operacji i leków, lecz teraz nieodwołalnie zmieniło kierunek – na well
ness. Ludzie bardziej niż wyleczenia z choroby pragną po prostu zdro-
wia. Są zdenerwowani i zmęczeni tym, że są zdenerwowani i zmęczeni.

W odpowiedzi na tę ogromną falę świadomości społecznej w spra-
wach witalności i samowystarczalności wprowadzono w kulturze biz-
nesu zmiany, które byłyby wcześniej nie do pomyślenia: 
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BB Dzięki modzie na odchudzanie powstał kolejny wielomiliardowy 
przemysł, na który składają się siłownie, diety, trenerzy personal-
ni, książki, liczniki kalorii, płyty DVD z ćwiczeniami i wskazów-
kami dotyczącymi odżywiania etc. 

BB Firmy spożywcze i producenci żywności stawiają na produkty 
„bez konserwantów”.

BB Międzynarodowe sieci fast foodów umieściły w swoich ofertach 
„zdrowe” produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru czy soli. 

BB Pojawia się coraz więcej „lifestyle’owych” firm i magazynów pro-
mujących jakość życia. 

BB Inspektorzy BHP zwiększyli częstotliwość kontroli w przedsię-
biorstwach, monitorując warunki zatrudnienia.

BB Popularne staje się przekonanie, że zdrowie wpływa na wydaj-
ność, dlatego wiele organizacji inwestuje już w sale do jogi i me-
dytacji dla swoich pracowników.

BB Pracownicy mogą korzystać z ufundowanych przez firmę masa-
ży w czasie przerw na lunch.

BB Międzynarodowe koncerny przyznają swoim pracownikom pre-
mie finansowe, zachęcające do prowadzenia zdrowego, bogate-
go w profilaktykę życia.

BB W samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż produktów sojowych 
osiągnęła w 2001 roku 3,2 mld dolarów. To o 16,9% więcej niż 
w roku 2000. 

BB Zapotrzebowanie na wellness i profilaktykę jest tak ogromne, że 
nawet koncerny farmaceutyczne sprzedają witaminy i suplementy. 

BB Temu wielkiemu powrotowi do korzeni wellness przewodzą chi-
ropraktycy, tacy jak dr Fabrizio Mancini, autor „Rosołu dla chi-
ropraktycznej duszy” (Chicken Soup for the Chiropractic Soul’), 
i inni liderzy tej liczącej ponad sto lat profesji.

Niektórzy w ogóle nie używają już określenia „pacjent”, ponieważ od-
nosi się ono do „tego, który cierpi”. Zmiana tej etykiety całkowicie od-
wróciła perspektywę w starciu choroba kontra wellness. 
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Wygląda na to, że cały zachodni świat po prostu zdecydował, że brak 
objawów nie jest już stanem, który kogokolwiek satysfakcjonuje. Dzięki 
naszemu pragnieniu prawdziwego zdrowia zapoczątkowaliśmy wspólnie 
ogólnoświatową rewolucję, więc jeśli jesteście już znudzeni tą całą ka-
ruzelą leków i ich skutków ubocznych i jeśli chcielibyście czuć się mło-
dzi i pełni życia bez stosowania żadnej kuracji – ta książka jest dla was. 

SEKrEt: ProFILaKtYKa JESt LEPSZa oD KaŻDEJ KuracJI

Trwa właśnie prawdziwa rewolucja, a wy bierzecie w niej udział. Za-
częliśmy powszechnie kwestionować znane nam medyczne autorytety, 
ponieważ nie dość, że coraz więcej ludzi zauważa u siebie pogorszenie 
stanu zdrowia, to jeszcze koszty opieki zdrowotnej powoli przekraczają 
możliwości finansowe nie tylko większości obywateli, ale nawet rządów 
niektórych państw. Koszty fizyczne, społeczne i finansowe są po prostu 
zbyt wysokie, a niekontrolowane – w dalszym ciągu wzrastają. Obec-
ne pokolenie chce odzyskać kontrolę nad własnym zdrowiem – właśnie 
dlatego narodziła się rewolucja wellness. 

Nadszedł więc czas, by zaprzestać nadużywania leczenia inwazyjne-
go i niezliczonych ilości leków, które się nam przepisuje. Należy znaleźć 
nową drogę. Te 7 rzeczy naprawdę ma sens i jeśli tylko zastosujecie się 
do zasad, łatwo osiągniecie upragnione zdrowie – bez żadnych środ-
ków ubocznych. W ramach premii za osiągnięcie „optymalnego zdro-
wia” możecie również widocznie zmniejszyć oznaki starzenia się i od-
jąć kilka lat ze swojego wyglądu. 

Starzenie się to w rzeczywistości wybór, o czym 

nie każdy wie. Jeden z największych przełomów

współczesnej medycyny polega na uświadomieniu sobie,

że ciało nie jest obiektem, lecz procesem, w którym 
nie wyznaczono żadnych limitów. 

DeepAk chOpRA
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Dlaczego więc tak wielu lekarzy polega głównie na lekarstwach, za-
pominając o tym, żeby powiedzieć nam, jak osiągnąć optymalne zdro-
wie? Co sprawia, że najlepsi sportowcy, ludzie biznesu i artyści mają nad 
nami tę witalną przewagę?

Współpracowaliśmy z wieloma najbardziej błyskotliwymi i kompe-
tentnymi ludźmi na ziemi, i dzięki tej współpracy możemy podzielić się 
z wami najbardziej skrywanymi przed światem tajemnicami zdrowia. Ta 
książka zdradzi wam informacje dotyczące całego spektrum zdrowia – 
chiropraktyki, odżywiania, a także uświadomi wam, że przyjmowanie le-
karstw i spożywanie napojów dietetycznych w rzeczywistości może was 
zabijać! Zainspiruje was ona do nowych przemyśleń na temat zdrowia 
i wellness oraz pomoże zwalczyć niektóre złe nawyki. 

Już za chwilę odkryjecie, dzięki czemu Lleyton Hewitt, Lance Arm-
strong, Arnold Schwarzenegger, Madonna, Mel Gibson i wielu, wielu in-
nych znanych ludzi odniosło sukces na wybranych przez siebie polach. 
Nie potrzebujemy więcej badań, by pokazać, że ćwiczenia przynoszą ko-
rzyści, albo żeby udowodnić, że świeża żywność jest zdrowsza od prze-
tworzonej. Musimy po prostu zrozumieć, że dokonując wyborów zwią-
zanych z naszym zdrowiem, ponosimy też ich konsekwencje, które są 
albo pozytywne, albo negatywne. 

Biorąc udział w tej wielkiej rewolucji wellness, możemy naprawdę 
wiele zyskać – wiedzę, wewnętrzne wzmocnienie, lepszą jakość życia. 
Skorzystają na tym nie tylko nasze dzieci, ale także dzieci naszych dzie-
ci. Już dziś miliony lekarzy zaczynają pracować w porozumieniu z chi-
ropraktykami, trenerami personalnymi i zastępami nowych opiekunów 
zdrowotnych. Zainspirowani rewolucją postanowili, podając w wątpli-
wość swoje własne założenia, zastanowić się nad siłą witamin i właści-
wego odżywiania oraz być cały czas na bieżąco z badaniami nad naj-
nowszymi lekami i ich skutkami ubocznymi. Stare zwyczaje zmieniają 
się, kiedy pojawiają się nowe. 
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DLacZEGo 7 rZEcZY?

Zdrowie i leczenie to niezwykle obszerny temat, którego tak naprawdę 
nigdy nie uda się nam wyczerpać, ale postaraliśmy się wydobyć z niego 
siedem rzeczy, które w istotny sposób wpłyną na wasze codzienne życie 
natychmiast po ich zastosowaniu. 

Powiemy tutaj o ogólnych skutkach wyborów związanych ze stylem 
życia, wrodzonej mądrości ciała, opiece chiropraktycznej, odżywianiu 
oraz o zagrożeniach (skutkach ubocznych) wywoływanych przez zaży-
wanie leków. Porozmawiamy też o szczepieniach, o sile waszych umy-
słów, która wpływa zarówno na powstawanie chorób, jak i na ich zwal-
czanie – oraz o wielu innych sprawach. Czytając tę książkę, poczujecie 
niewątpliwie, że w waszej świadomości zdrowotnej zachodzą radykal-
ne zmiany, które pozwolą wam podnieść jakość waszego życia. Zachę-
ci was ona do poprawienia relacji z własnym wnętrzem oraz z osobami, 
które uważacie za swoich opiekunów zdrowotnych, gdyż nauczycie się 
zadawać im lepsze pytania. 

Gdy dzielimy się naszymi sekretami z innymi ludźmi, zazwyczaj uzy-
skujemy szeroki wachlarz odpowiedzi. Niektórzy są zaskoczeni, że jest 
ich tylko siedem. Są to zwykle ci, którzy starają się już podchodzić do 
swojego zdrowia w sposób proaktywny i mają dobry kontakt z lekarzem 
lub osobą, która zajmuje się medycyną alternatywną. Pozostali w ogóle 
nie czują potrzeby pójścia do specjalisty. Inni czują się wstrząś nięci i bar-
dzo zawiedzeni faktem, że ich lekarz nie przekazał im tak istotnej wie-
dzy – i to właśnie te osoby mogą zyskać najwięcej, to ich życie może ulec 
dzięki tej wiedzy największej przemianie. Pamiętajcie jednak, że koncep-
cja, którą tutaj przedstawiamy, dopiero zyskuje na popularności, dlate-
go nie obwiniajcie swoich lekarzy, że nie zdradzili wam dotąd siedmiu 
sposobów na osiągnięcie stanu wellness. Bądźcie cierpliwi. Wielu z nich 
jeszcze o nich nie słyszało – być może poznają je teraz razem z wami.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przez brak czasu nie jesteście na bie-
żąco z wieloma przełomami, które dokonały się w ostatnim czasie w me-
dycynie. Właśnie dlatego napisaliśmy tę książkę. 7 rzeczy, o których nie 
powie ci twój lekarz nie tylko poprawi waszą wiedzę, wzmocni was i za-
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inspiruje – ta książka pomoże wam zaoszczędzić dużo czasu, masę pie-
niędzy, a być może niektórym nawet uratuje życie. A najlepsze w tym 
wszystkim jest to, że wasze zdrowie i witalność nie będą już dłużej za-
leżały od kogokolwiek innego, ponieważ cała siła będzie w waszych rę-
kach. Od teraz wszystko zależy od was.

oDWoŁaNIa
ARtykUŁy
1. Vaughan Dabbs, William J. Lauretti, A Risk Assessment of Cervical Manipulation 

Vs NSAIDs for the Treatment of Neck Pain, „Journal of Manipulative and Physio-
logical Therapeutics”, 1995, vol. 18 (8), s. 530–536.
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najpierw zostaje wyśmiana,

później brutalnie zakwestionowana,
a na koniec przyjęta jako coś oczywistego.

ARthUR schOpenhAUeR, 
fIlOZOf (1788–1860) 

o tYM racZEJ  
NIE PoWIE cI tWÓJ LEKarZ:

ZDroWIE JESt 
SZtuKĄ 

WYBoru, 
a NIE DZIEŁEM

PrZYPaDKu

1



31

T
a książka będzie dla was prawdziwą przygodą, dzięki której odkry-
jecie, czym w rzeczywistości jest zdrowie, jak je osiągnąć i utrzymać. 
Wybierzemy się razem w podróż badawczą poprzez iluzje i niepo-

rozumienia do prawdy – i oczywiście, jak w każdej podróży, przeżyjemy 
w drodze wiele wzlotów i upadków. Praktycznie każda strona tej książki 
będzie zawierać istotne informacje, które pomogą wam przejąć kontrolę 
nad waszym zdrowiem fizycznym. Dojrzałość oznacza wzięcie za siebie 
odpowiedzialności, co dla wielu stanowi swego rodzaju wyzwanie, ale 
ponieważ będziecie pracować nad tym, by poprawić jakość swojego ży-
cia i pozytywnie wpłynąć także na jego długość, możecie być pewni, że 
wasze starania zostaną odpowiednio wynagrodzone.

Większość tego, o czym tutaj przeczytacie, możecie odebrać jako pew-
ną nowość. Wybraliśmy właśnie te siedem rzeczy, ponieważ dostarczą 
wam one wszystkiego, czego potrzebujecie, by znacznie poszerzyć swo-
ją wiedzę – dzięki temu zmieni się bez wątpienia wasze zachowanie, 
a w końcu dokona się także oczekiwana przemiana waszego zdrowia. 

Tych informacji nikt nie ukrywał przed wami specjalnie. One nigdy 
nie były tajne – wasi lekarze mogli po prostu zapomnieć o tym, żeby po-
wiedzieć wam, na czym tak naprawdę polega prawdziwe zdrowie. Zde-
cydowanie zbyt długo panował brak wiedzy, który negatywnie wpływał 
również na jakość debaty publicznej, więc nie powstrzymujmy się już 
dłużej. Kiedy posiadasz coś wielkiego, dlaczego miałbyś się tym nie po-
dzielić z innymi?
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Na początek – byśmy mogli gdziekolwiek wyruszyć, dobrze byłoby do-
wiedzieć się, gdzie jesteśmy teraz. Poniżej znajdziecie szybki quiz, któ-
ry pomoże wam określić, jaki jest wasz ogólny stan zdrowia fizyczne-
go. I pamiętajcie: ten test będzie tym efektywniejszy, im szczersze będą 
wasze odpowiedzi. 

cZY JEStEŚ ZDroWY?
WYKoNaJ tESt

Czy twoja dieta jest na ogół:
a)   wypełniona dużą ilością wartościowych produktów, które są 

świeże, pełne koloru, w większości organiczne i często spoży-
wane na surowo, z ograniczonym udziałem żywności przetwo-
rzonej?

b)  złożona ze świeżej, lecz konwencjonalnej żywności, dla wygo-
dy uzupełnionej produktami przetworzonymi?

c)   składa się głównie z żywności przetworzonej, z ograniczonym 
udziałem świeżych produktów?

Czy twój tydzień:
a)   jest wypełniony aktywnością fizyczną albo zawiera co najmniej 

trzy sesje treningowe, a ty dbasz o właściwą postawę podczas sie-
dzenia i spania?

b)  zawiera tylko jedną sesję treningową, a ty starasz się dbać o do-
brą postawę mimo trudnych warunków wykonywanej pracy?

c)   jest pozbawiony jakichkolwiek ćwiczeń, a ty, będąc w pracy, od 
czasu do czasu opuszczasz biurko, by trochę pochodzić; kiedy 
stoisz – garbisz się, a kiedy jesteś w domu, zapadasz się w ka-
napę?

Czy jesteś osobą:
a)  pozytywnie nastawioną do życia, masz wielu przyjaciół, często 

się śmiejesz i zawsze znajdziesz chwilę, by powąchać róże?
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b)  trochę chwiejną emocjonalnie, masz wśród znajomych kilku 
optymistów, ale w większości są to ludzie, którzy widzą wszyst-
ko w czarnych barwach?

c)  często zasępioną, osamotnioną, masz kompleksy i łatwo wpadasz 
w złość, a na dodatek nie możesz liczyć na wsparcie ani w swo-
im środowisku pracy, ani nawet w związku?

Jeśli chodzi o twoje zdrowie:
a)   uważasz, że profilaktyka jest lepsza niż kuracja lekami i ma bar-

dzo duże znaczenie w utrzymywaniu zdrowia,
b)  starasz się podchodzić do zdrowia proaktywnie i szukasz do-

brych porad, ale zawsze znajdziesz powód/wymówkę, by odło-
żyć moment działania albo po prostu go uniknąć,

c)   myślisz, że „nie ma potrzeby naprawiać tego, co nie jest zepsu-
te” i czekasz, aż poczujesz się na tyle źle, że musisz polegać już 
tylko na lekarstwach, by się „wyleczyć”.

NaJWIĘcEJ oDPoWIEDZI a)

Jeśli najczęściej wybieraliście odpowiedź a), jesteście prawdopodobnie 
ludźmi otwartymi, którzy prowadzą zdrowy tryb życia i wolą pytać, niż 
opierać się tylko na własnych przypuszczeniach. Nie zgadzacie się bez-
myślnie z opiniami zasłyszanymi w mass mediach, lecz wolicie raczej 
poszukać odpowiedzi na własną rękę, zagłębiając się w tematy, które was 
interesują. Chorujecie bardzo rzadko, a kiedy już zdarzy się wam zła-
pać infekcję, dość szybko wracacie do zdrowia – właściwie bez potrzeby 
zażywania jakichkolwiek lekarstw. Wysoko cenicie swoje własne zdro-
wie i wierzycie, że to właśnie ono jest najważniejsze w życiu człowieka. 

Czerpiecie z życia tylko to, co najlepsze.
 

NaJWIĘcEJ oDPoWIEDZI b)

Najczęściej wybieraliście odpowiedź b)? Cóż, jesteście entuzjastycznie 
nastawieni do pewnych zmian dotyczących waszego zdrowia, ale naj-
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częściej po prostu nie macie czasu lub energii, by ostatecznie poczuć 
się tak dobrze, jak byście sobie tego życzyli. Przywiązujecie dużą wagę 
do opinii innych – przyjaciół, członków rodziny, lekarzy. Polegacie na 
ich wskazówkach, gdy nie posiadacie dostatecznej wiedzy na podparcie 
swoich wyborów zdrowotnych. Poświęcacie dość dużo czasu na profi-
laktykę i przygotowanie odpowiedniej diety.

Stan waszego zdrowia można określić na „powyżej przeciętnej”.

NaJWIĘcEJ oDPoWIEDZI c)

Wskazywanie odpowiedzi c) wymagało od was naprawdę szczerego po-
dejścia, dlatego podziwiamy waszą uczciwość. Po przeczytaniu tej książ-
ki na pewno będziecie wystarczająco zmotywowani do walki o polepsze-
nie swojego zdrowia. Jako że świadomość to pierwszy krok, już poprzez 
samą chęć jej przeczytania znaleźliście się w połowie drogi do osiągnię-
cia tego celu. Jeśli przekroczyliście już wiek średni, wasze zdrowie spra-
wia wam pewnie znacznie więcej problemów niż kiedyś. Jeśli jednak 
wciąż jesteście młodzi, lecz nie wprowadzacie żadnych zmian, na pew-
no wkrótce zmierzycie się z pierwszymi problemami zdrowotnymi. Do 
tej pory nie przywiązywaliście większej wagi do waszego zdrowia i kon-
dycji fizycznej, bardziej niż sobą byliście pochłonięci problemami innych 
i pracą, którą wykonujecie. Przyjmujecie to, co na temat zdrowia mówią 
w mediach autorytety w dziedzinie medycyny i zwykle nie macie czasu 
na to, by zaznajomić się z innymi opiniami. 

To wszystko już wkrótce się zmieni.

cZYM JESt PraWDZIWE ZDroWIE?

Wybory, których dokonujecie teraz, wpłyną niewątpliwie na wasze przy-
szłe życie. Nie posiadając jednak odpowiedniej wiedzy, możecie prze-
cież nie być świadomi, jakie będą ich końcowe rezultaty. Nawet w dzi-
siejszych czasach ogólna świadomość zdrowotna nie jest wystarczająca, 
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by większość z nas mogła uwierzyć w to, że jako ludzie jesteśmy w pew-
nym sensie wyjątkowi i że to, jak zachowujemy się dzisiaj, będzie miało 
później swoje konsekwencje. Prawda jest taka, że ciało ma swoje wła-
sne prawa i zawsze będziemy musieli sporo zapłacić za złamanie które-
gokolwiek z nich. Bez wątpienia wszyscy jesteście wyjątkowi i właśnie 
dlatego, w trosce o wasze zdrowie, pragniemy podzielić się z wami tymi 
sekretami – nadszedł jednak czas, byście sami zaczęli o siebie dbać tak, 
jak na to zasługujecie. 

We wszystkich dziedzinach życia mamy do czynienia z konsekwen-
cjami. Jeśli w ogóle nie doceniacie tego, co robi dla was osoba, z którą 
jesteście w związku, to czy w pewnym momencie nie okaże wam ona 
swojego niezadowolenia? Czy jeśli wykonujecie swoją pracę niedba-
le, nie przynosi to zazwyczaj negatywnych skutków? Jeśli przez dłu-
gi czas zapominacie, jakie są wasze faktyczne możliwości finansowe, 
czy nie odbija się to później na waszej sytuacji życiowej, która może 
stać się przez to nie tyle trudna, co wręcz upokarzająca? Wszyscy to 
znamy, ponieważ wszyscy tego doświadczyliśmy. Jednakże w związku 
z tym, że okres oczekiwania, który oddziela działanie od jego rezul-
tatów, potrafi ciągnąć się nawet całymi latami, dochodzimy do wnio-
sku, że jeśli chodzi o nasze zdrowie, wygląda to – w jakiś magiczny 
sposób – zupełnie inaczej. A wygląda dokładnie tak samo, bo zdrowie 
wymaga od nas tyle samo uwagi, troski i zrozumienia, co każdy inny 
aspekt naszego życia. 

Dlaczego więc to właśnie zdrowie stało się największym sekretem 
współczesnego świata? 

Sekret 
 1.  Informacja, która jest lub powinna być ukrywana przed wszystkimi 

albo większością. 
2. Sposób postępowania lub działania w tajemnicy. 
3. Zagadka. 
4.  Właściwa, lecz nieznana powszechnie lub niedoceniona metoda osiąg

nięcia albo utrzymania czegoś.
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7 rzeczy 
o których lekarze 

ci nie powiedzą

Zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/vivantepl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Księgarni internetowej

www.TaniaKsiazka.pl

spodobał ci się fragment 
który prZecZytałeś?

www.vivante.pl

w księgarni illuminatio

www.facebook.com/vivantepl
www.TaniaKsiazka.pl
www.vivante.pl
http://www.illuminatio.pl/



