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Prezentowane treści mają charakter 
informacyjno-edukacyjny 

 

Wszelkie informacje na tematy prezentowane w niniejszej publikacji 
odzwierciedlają wiedzę i poglądy autora, a więc w żadnym stopniu 
NIE stanowią fachowej porady lekarskiej lub innego stosownego spe-
cjalisty. 

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje były wiary-
godne i sprawdzalne, nie ma gwarancji, że choć sprawdziły się w wie-
lu przypadkach i są udokumentowane, zadziałają identycznie w 
każdym innym wypadku. Efekty mogą się różnić. 

Autor publikacji nie bierze odpowiedzialności, pośredniej ani 
bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania zawartych tu 
informacji. 

Za podjęcie jakichkolwiek działań i skutków z tego wynikających 
odpowiedzialna jest wyłącznie osoba je podejmująca. 

 

 

* * * 

Troszczysz się o swoich bliskich? 

Jeśli stwierdzisz, że zawarte w tej KSIĄŻECZCE informacje 
mogą pomóc komuś z Twoich bliskich, nie krępuj się – rozsyłaj ją 

swobodnie. Masz na to moją zgodę. 
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Dlaczego stworzyłem 
i rozdaję za darmo 

podarek pt. 

CZARNA KSIĄŻECZKA 
KŁAMSTW O ZDROWIU 

Drogi Czytelniku: 

 ta CZARNA KSIĄŻECZKA KŁAMSTW O ZDROWIU to bez-
płatny podarek ode mnie dla Ciebie. Opowiadam w niej 
o tym, jak wieść zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej 
spokojne życie — życie wolne od bólu, strachu i cier-
pienia. 

 A to dopiero pierwszy podarek, który mam do roz-
dania. Są jeszcze trzy i czekają na odbiór. Kiedy to 
zrobisz (jak — o tym zaraz) i przeczytasz niniejszą 
KSIĄŻECZKĘ, gwarantuję: osiągniesz zdrowie, jakiego 
zawsze chciałeś. 

HISTORIA SZCZĘŚLIWEGO 
POWROTU DO ZDROWIA 

 Wiem to, bo sam swoje przebyłem pomimo, notabene, 
młodego wieku. Więc pozwól, że nim konkrety, wcześniej 
słowo o tym, jak zaczęła się moja historia... 

 Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Obu-
dziłem się i stwierdziłem, że nie wstaję do pracy. Mi-
mo 10 godzin snu, czułem się wypruty. Zatkany nos 
przez paskudną infekcję lewej zatoki czołowej. Boląca 
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głowa przez nadciśnienie. Zero energii przez zespół 
chronicznego zmęczenia. 

Był to najgorszy dzień mojego życia. Nie zjawiłem 
się w pracy, gdzie nie tolerowano niezapowiedzianych 
nieobecności. Pracowałem wtedy jako kelner w Hotelu 
Nadmorskim w Gdyni. 

Kiedy leżałem w łóżku, wtedy jeszcze nie wiedząc, 
że właśnie tracę pracę, powiedziałem sobie: „Łukasz, 
tak się dalej nie da. Chcesz normalnie żyć? Więc zrób 
coś z sobą!”. 

Myśl ta najgorszy dzień przemieniła w najlepszy, 
bo podjąłem wówczas decyzję. Podjąłem decyzję, żeby 
coś w swym życiu zmienić. Zrobić, co się da, byle wy-
zdrowieć i żyć jak normalny człowiek. 

Tak, w skrócie, rozpoczęła się moja przygoda 
przez świat zdrowego stylu życia. 

Problem polegał na tym, że jest to świat w równym 
stopniu wypełniony dobrem, co i złem. Co mam na myśli? 

To, że jeśli zaczynasz dbać o zdrowie, nieko-
niecznie wyzdrowiejesz. Właściwie na odwrót: możesz 
sobie życie zamienić w piekło. Hmm...jak to?? 

Wyjaśnię. Moja wędrówka po zdrowie zaczęła się od 
książek. A jakżeby inaczej. Czytałem mnóstwo książek. 
Po dwie-trzy na tydzień. Ale im więcej czytałem...tym 
bardziej byłem skołowany. W jednej mówią, że sól zabi-
ja. W drugiej, że organizm człowieka potrzebuje soli, 
aby reakcje metaboliczne przebiegały prawidłowo. 

Inny przykład: wszyscy jak mantrę powtarzają, że 
sport to zdrowie. Więc czemu, tak się zastanawiam, 
podczas zbiorowych maratonów czuwają karetki pogotowia 
i sanitariusze? Gotowi ratować życie? Albo czemu śred-
nia długość życia sportowców jest krótsza od średniej 
leniuchów, którzy nawet na W-F nie chcieli ćwiczyć? 

Jeszcze inny przykład: podobno głębokie oddycha-
nie jest dobre dla zdrowia. Więc, znów tak się zasta-
nawiam, czemu po 5 minutach głębokiego oddychania 
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człowiek dostaje ataku astmy, zawrotów głowy, doznaje 
drętwienia rąk? A jeśli nie spłyci oddechu, w końcu 
traci przytomność i tyle go było? 

W rzeczy samej...im więcej się uczyłem o zdrowiu, 
tym gorzej się czułem. 

Infekcja zatok - zamiast zmniejszać się - postę-
powała. Ciśnienie - zamiast schodzić – szło do góry. 

Tętno w spoczynku - zamiast spadać – podnosiło 
się. Samopoczucie - zamiast się poprawiać – było coraz 
gorsze. 

Energia – zamiast iść w górę – spadała. Pragnie-
nie szczęśliwego życia - zamiast się materializować - 
pozostawało w sferze marzeń. 

W pewnym momencie miałem wrażenie, że im bardziej 
dbam o zdrowie, tym gorzej ze mną jest. Dziś już wiem 
dlaczego. DLATEGO, ŻE DUŻO DOSTĘPNEJ WIEDZY O ZDROWIU, 
TO KŁAMSTWA. Perfidne kłamstwa. 

Niektóre z nich szerzy się z powodów finansowych. 
Wiesz, co mam na myśli: pacjent wyleczony, to klient 
[przemysłu farmaceutycznego] stracony. Inne kłamstwa 
szerzy się z niewiedzy - nieświadomie. Tak czy owak, 
one szkodzą. Nie pozwalają wyzdrowieć i odbierają ra-
dość życia. 

Jednym z największych kłamstw, jakie odkryłem, 
dotyczy głębokiego oddychania. Szczegóły od strony 11 
niniejszej KSIĄŻECZKI. 

Na ten moment powiem tak: głębokie oddychanie 
usuwa z Twojego organizmu związek, który jest podstawą 
życia na Ziemi. Związek, który jest „witaminą” wszyst-
kich witamin. Związek, który jest najważniejsza w ca-
łym kosmosie. Jeśli jego poziom spadnie poniżej normy, 
kaput, umierasz, nie ma Cię. Jest to udokumentowane 
klinicznie i poparte fizjologią, czyli nauką o czło-
wieku. Najgorsze? 95% społeczeństwa ma bardzo niski 
poziom tego związku w organizmie. Ale szczegóły za 
chwilę. 
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Inne groźne kłamstwo brzmi: sport to zdrowie. 
A tfu! Nożem można np. pokroić chleb, więc ułatwia 
człowiekowi życie. Jednak w niewłaściwych rękach: od-
biera je. Podobnie ze sportem. Dla wielu ludzi to 
zdrowie. Ale dla równie wielu – tych niewłaściwych – 
może się okazać zagrożeniem. 

Prawdopodobnie to wszystko brzmi dla Ciebie mało 
wiarygodnie. Rozumiem sceptycyzm. Dlatego nie proszę, 
byś wierzył na słowo. Po prostu czytaj dalej i sam się 
przekonaj. 

DLACZEGO ROZDAJĘ TĘ KSIĄŻECZKĘ 
— ZA DARMO — 

Zapewne zastanawiasz się – dlaczego rozdaję za 
darmo wiedzę, którą gromadziłem 6 lat? Przecież nie ma 
nic za darmo. To prawda. W życiu nie ma nic za dar-
mo... 

Cała wiedza o zdrowiu, jaką tu poznasz, to przed-
smak tego, co odkrywasz w jedynym w Polsce drukowanym 
BIULETYNIE: www.mapazdrowia.pl/biuletyn.  

 Celem tej książeczki jest pokazać Ci, jak bardzo 
BIULETYN ZDROWIA odróżnia się od tego, co masz 
w zwykłych książkach i Internecie. Stworzyłem go, aby 
wprowadzić Cię do zupełnie nowego świata sposobów, 
technik i metod na zdrowie, które naprawdę pomagają 
żyć lepiej. A niniejsza KSIĄŻECZKA jest próbką wiedzy, 
jaką dostajesz w BIULETYNIE. 

 Większość wiedzy, którą poznasz w tej książeczce, 
ukazała się w BIULETYNIE ZDROWIA – tylko w nieco bar-
dziej praktycznym ujęciu i szczegółach. 

 Zdecydowałem stworzyć drukowany BIULETYN z jedne-
go powodu. Bo wiele książek, które uczą, jak być zdro-
wym...w rzeczywistości zniszczy zdrowie. Przykładowo: 
jedna z najpopularniejszych praktyk, jaką poleca się 
w książkach, to wspomniane już głębokie oddychanie. 
Rzekomo dotlenia mózg i dodaj energii. Brednie, bred-
nie, brednie. Jest to mit. Powiem więcej...jest to 
jedno z najbardziej niebezpiecznych kłamstw, jakie 
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okrążyło już całą planetę. W dalszej części wyjaśnię 
dlaczego. 

 Ponownie, aby było jasne: KSIĄŻECZKA ta jest 
próbką BIULETYNU ZDROWIA. Stworzyłem ją, by pokazać, 
jak ważne metody opisuję w BIULETYNIE. A każdy numer 
biuletynu to nowy temat: nowe, fascynujące sposoby, 
byś mógł stopniowo podnosić jakość swego życia. 

Prościej mówiąc, nauczysz się, jak chronić i dbać 
o najważniejszą rzecz, jaką masz: zdrowie. 

Nauczysz się, jak żyć dłużej, mieć więcej ener-
gii, przestać łapać przeziębienia...jak wyglądać mło-
dziej i zacząć cieszyć się lepszym, bo wolnym od bólu 
życiem. 

Ale nie wyprzedzajmy faktów. Poświęć teraz chwilę 
na przeczytanie niniejszej KSIĄŻECZKI. Jest ona próbką 
tego, co odkrywasz w drukowanym BIULETYNIE ZDROWIA. 

Jeśli podoba Ci się to, co tu poznasz, wtedy za-
mów numer startowy BIULETYNU: 
(www.mapazdrowia.pl/biuletyn) 

WEŹ BIULETYN ZDROWIA NA PRÓBNY MIESIĄC 
I ODBIERZ TRZY BEZPŁATNE PREZENTY 

— NORMALNIE WARTE 74,85 zł — ZA DARMO! 

 Jak wspomniałem na początku, w dodatku do tej 
KSIĄŻECZKI mam też trzy ekstra podarki do rozdania — 
normalnie warte 74,85 zł — za darmo. Dostajesz je jako 
prezent właśnie do BIULETYNU ZDROWIA. Oto one: 

 #1— dostajesz pierwszą książkę elektroniczną NAU-
KOWA METODA OSIĄGANIA ZDROWIA – normalnie 29,95 zł – 
za darmo. Zaginiona, tajemnicza mądrość osiągania 
zdrowia, którą na całej planecie posiadła tylko garst-
ka ludzi, w tym prawdopodobnie pan Winston Churchill, 
teraz należy do Ciebie... 

 #2—dostajesz drugą książkę elektroniczną KRÓTKI 
PRZEWODNIK DO DŁUGIEGO ŻYCIA – normalnie 24,95 zł – za 
darmo! 27 fascynujących lekcji o tym, jak wieść dłu-
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gie, spokojne życie, w zdrowiu szczęściu pomyślno-
ści... 

 #3— dostajesz trzecią książkę elektroniczną ZAKU-
LISOWA WIEDZA O ZDROWIU – normalnie 19,95 zł – za dar-
mo! Niemal STO stron mało znanej, lecz pomocnej wiedzy 
o doskonaleniu zdrowia... 

 Czy BIULETYN ZDROWIA jest dla Ciebie? No właśnie, 
po to stworzyłem KSIĄŻECZKĘ, którą właśnie czytasz. 
Aby dać Ci wgląd do tego, co odkrywasz w biuletynie 
i trzech prezentach, jakie do niego dostajesz. 

 Więc pozostaje mi życzyć owocnej lektury. Jeśli 
podoba Ci się zawartość tej KSIĄŻECZKI, to spodoba Ci 
się zawartość BIULETYNU oraz bezpłatnych prezentów. 
Zatem zapraszam do czytania, a potem na: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn     

 
Łukasz D. King 
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KŁAMSTWO #1: 

Głębokie oddychanie 
dotlenia ciało 

Opisywany tu temat pochodzi z numeru czerwiec 2014 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn   

Jak 99 ludzi na 100, prawdopodobnie sądzisz, że im głębiej oddy-
chasz, tym więcej tlenu dostajesz. 

Oraz że dwutlenek węgla jest szkodliwy. 

A co, jeśli powiem, że w rzeczywistości jest 100% na odwrót? Że 
im głębiej oddychasz, tym mniej tlenu dostaje Twój mózg, Twoje ser-
ce, Twoja wątroba? A dwutlenek węgla to fundamentalny związek or-
ganiczny – podstawa życia na Ziemi, bez której o zdrowiu można co 
najwyżej pomarzyć? 

Prawdopodobnie robisz teraz oczy jak spodki do filiżanek. Ale 
właśnie taka jest prawda! Głębokie oddychanie szkodzi, a im więcej 
dwutlenku węgla, tym lepsze Twoje zdrowie. 

Daj mi szansę, a to udowodnię . . . 
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Widzisz tu skan mózgu w technologii Pozytonowej Tomografii 
Emisyjnej. Po lewej osoba oddycha płytko i spokojnie. Czerwone 
plamy oznaczają największe natlenienie. Po prawej osoba oddycha 
głęboko. Według podanej skali, pogłębiony oddech spowodował 
czterdziestoprocentowe (!) obniżenie poziomu tlenu. 

Wystarczy minuta głębokiego oddychania, aby obniżyć zawartość 
tlenu w mózgu. 

To samo zachodzi np. w Twoim sercu. Komórki tkanki mięśnio-
wej serca obumierają, aż dochodzi do zmian patologicznych. Czujesz 
kłucie, nierówne bicie, duszność. 

Więc o co tu chodzi? Im głębiej oddychasz, tym mniej tlenu do-
staje Twój organizm? Ale jak to, ale dlaczego? Sprawcą całego zamie-
szania jest… 

Dwutlenek węgla: „witamina” wszystkich 
witamin, fundament życia na Ziemi, który 

mylnie uważa się za „szkodliwy”  

Kiedy oddychasz głęboko, usuwasz nadmierną ilość dwutlenku 
węgla, którego i tak masz już niedobór (w porównaniu do oficjalnej 
medycznej normy). 
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I teraz: im mniej dwutlenku węgla w Twoim krwiobiegu, tym 
mniej cząstek tlenu trafia do komórek wszystkich narządów we-
wnętrznych. 

Związek ten (związek między ilością dwutlenku węgla we krwi 
a ilością tlenu, jaka dociera do tkanek Twojego organizmu) odkryli 
naukowcy Bohr i Verigo – już pod koniec XIX wieku. Ukuli prawo, 
które mówi: 

Zmniejszony poziom dwutlenku węgla we krwi prowadzi 
do zmniejszonej dostawy tlenu do komórek ciała, w tym 

mózgu, serca, nerek, wątroby, jelit itd. 

Powyższe można dostrzec wszędzie, np. u ludzi na łożu śmierci. 
Im bliżej zgonu, tym mniejszy poziom dwutlenku węgla we krwi spo-
wodowany ciężkim, pogłębionym oddechem. Wiesz zapewne, że tuż 
przed zgonem oddech diametralnie przyspiesza. Potocznie mówi się na 
to: „wyzionąć ducha”. W rzeczywistości winno się mówić: „wyzionąć 
dwutlenek węgla”. 

Widzisz, śmierć następuje zawsze wtedy – podkreślam: zawsze 
wtedy – kiedy poziom dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych 
spada poniżej 3,5%, wg tej tabeli: 
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Alveolar CO2  to po polsku Poziom dwutlenku węgla w pęcherzy-
kach płucnych. Spójrz na kolumnę z procentem [%]. Na samym dole 
widzisz 3,5. Jeśli poziom dwutlenku węgla w pęcherzykach (a więc 
i we krwi) spada poniżej 3,5%, następuje śmierć organizmu. U współ-
czesnego człowieka poziom ten rzadko kiedy przekracza 4,5% – i jest 
coraz niższy. Oficjalna norma medyczna wynosi 5,5%. Jeśli jest mniej, 
to znaczy, że organizm jest chory. 

A w ogóle, co to za tabela? To owoce dwóch dekad intensywnej 
pracy i badań profesora Konstantina P. Buteyko. On jako pierwszy 
człowiek na świecie odkrył, że głębokie oddychanie jest przyczyną nie 
tylko przedwczesnej śmierci, ale też najbardziej zabójczych chorób 
cywilizacyjnych, w tym astmy, nadciśnienia, cukrzycy czy raka. 

W przypadku każdej z tych i innych chorób w organizmie czło-
wieka zawsze (bez wyjątku!) występuje obniżony poziom dwutlenku 
węgla spowodowany pogłębionym oddechem – zbyt intensywnym 
oddychaniem. Zdaniem amerykańskiego fizjologa, Yandella Hender-
sona (1873-1944): 

„Dwutlenek węgla, tak naprawdę, jest bardziej podstawo-
wym składnikiem żywej materii niż tlen”. 

Profesor Buteyko opracował cały system normalizowania odde-
chu, który dziś znany jest pod nazwą metoda Buteyko. Szalenie popu-
larna w Rosji, kompletnie nieznana w Polsce. 

Metoda Buteyko po prostu przywraca poziom zbawiennego dwu-
tlenku węgla w organizmie do normy. Podobnie, jak normą jest ciśnie-
nie 120/80, tak normą jest ilość dwutlenku węgla w płucach na 
poziomie 5,5% (lub 40 mmHg). Jeśli ciśnienie wynosi 180/110, mamy 
do czynienia z chorobą. Analogicznie: jeśli poziom dwutlenku węgla 
w płucach wynosi poniżej 5,5% (czyli u ok. 95% ludzi), również ma-
my do czynienia z chorobą. Problem w tym, że oficjalna medycyna 
niemal całkowicie ją ignoruje. Dlatego tak trudno wyzdrowieć we 
współczesnym świecie! Medycyna ignoruje najgroźniejsze odstępstwo 
od normy, czyli obniżony poziom dwutlenku węgla w organizmie. 
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Dlaczego niski poziom dwutlenku węgla to najgroźniejsze od-
stępstwo od normy? Popatrz na te fakty: 

 Twoje ciało nie potrafi wykorzystać witamin 
bez minerałów… 

 nie potrafi wykorzystać minerałów bez białek… 
 nie potrafi wykorzystać białek bez enzymów… 

 nie potrafi wykorzystać enzymów bez dwutlenku węgla! 

Krótko mówiąc, jeśli masz niedobór dwutlenku węgla w organi-
zmie, możesz mieć najlepszą dietę… pić najczystszą wodę… łykać 
najlepsze suplementy… uprawiać jogę… możesz robić milion rzeczy 
dla zdrowia – ale i tak nie wyzdrowiejesz. 

Powtarzam: dwutlenek węgla (który dotąd uważałeś za „zły”) jest 
„witaminą” wszystkich witamin, „minerałem” wszystkich minera-
łów… jest fundamentem życia w zdrowiu. 

Odkrył to w 1952 roku wspomniany już profesor Konstantin P. 
Buteyko. Większość życia zawodowego spędził w Rosji, gdzie doko-
nał odkrycia o biologicznym znaczeniu dwutlenku węgla. Tam też 
opracował i rozwinął swoją metodę normalizowania oddechu, czyli 
metodę Buteyko, dawniej nazwaną: dobrowolna eliminacja głębokiego 
oddychania, ang. Voluntary Elimination of Deep Breathing. 

Co jest kwintesencją jego tejże metody? „Oddychaj płytko i po-
woli”, bo to pozwala na powstrzymanie nadmiernej utraty kluczowego 
dwutlenku węgla. 

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo musisz być teraz zmieszany. 
W końcu, kto by pomyślał, że oddychanie ma tak ogromne znaczenie 
dla zdrowia i życia? A jednak… 

Właściwie, rozpiszmy to na nuty. Jak długo przeżyjesz bez jedze-
nia? 40 dni. Jak długo przeżyjesz bez wody? 7 dni. Jak długo przeży-
jesz bez snu? 5 dni. Jak długo przeżyjesz bez oddychania? KILKA 
MINUT! 
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Bez oddychania przeżyjemy zaledwie kilka minut, a mimo to 
przykładamy do tego tak niewiele uwagi. Z powodu powyższego, od-
dychanie to najważniejsza funkcja organizmu żywego, szczególnie 
człowieka… ale to również najprostszy i najszybszy sposób, aby 
zdrowe ciało zamienić w chore. 

Dowód? Zacznij oddychać głęboko. Nie minie 5 minut, a Twoje 
tętno przyspieszy (bo głębokie oddychanie kurczy tętnice). Jeśli cier-
pisz na astmę, dojdzie do ataku astmy (bo głębokie oddychanie kurczy 
oskrzela). Jeśli cierpisz na migrenę, zacznie boleć Cię głowa (bo głę-
bokie oddychanie kurczy naczynia mózgowe i zmniejsza dopływ krwi, 
a zatem zmniejsza podaż tlenu). Jeśli masz w żołądku wrzody, zacznie 
boleć Cię brzuch (bo głębokie oddychanie kurczy naczynia krwiono-
śne w żołądku i powoduje skurcz przewodów żółciowych). I tak dalej. 

To tylko skrawek patologicznych zmian, jakie zachodzą w orga-
nizmie, kiedy oddychasz głęboko. Profesor Buteyko zaproponował 
rewolucyjną metodę na powstrzymanie nadmiernej utraty dwutlenku 
węgla, a co za tym idzie – na zwiększenie natlenienia organizmu. (Bo 
im więcej dwutlenku węgla, tym więcej tlenu otrzymują komórki na-
rządów wewnętrznych). Tlen bez dwutlenku węgla jest jak paliwo 
bez oleju silnikowego. Bezużyteczne! Możesz mieć pełen bak paliwa, 
ale bez oleju – auto nie pojedzie. Możesz mieć od licha tlenu – ale bez 
dwutlenku węgla, nie dotrze on do Twojego serca, mózgu i wszystkich 
narządów wewnętrznych. 

Na przestrzeni czterech dekad intensywnych badań i obserwacji 
swoich pacjentów pod specjalną aparaturą, Buteyko odkrył, że prawie 
150 największych chorób ma podłoże w niedoborze dwutlenku węgla, 
który to niedobór wynika głównie z głębokiego oddychania (hiper-
wentylacji). 

Wykorzystanie metody Buteyko w ciągu 62 lat (od 1952 roku po 
dziś dzień) udowodniło jej skuteczność w doskonaleniu zdrowia. Ty-
siące ludzi (szczególnie w ówczesnym Związku Radzieckim, a dzisiej-
szej Rosji) uwolniło się ze szponów zabójczego nadciśnienia, astmy, 
cukrzycy, ataków paniki, zespołu drażliwego jelita i innych zabójców. 
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Hmm… skoro metoda Buteyko jest tak skuteczna, możesz się za-
stanawiać, to dlaczego nie praktykują jej lekarze? Zastanów się jeszcze 
raz. Sądzisz, że Big Pharma (przemysł farmaceutyczny, który jest naj-
większym przemysłem na świecie) pozwoliłby na to? 

Absolutnie nie. Szczególnie, że metoda profesora Buteyko po-
zwala osiągnąć zdrowie idealne, czyli kompletną wolność od poważ-
nych chorób i drobnych dolegliwości – bez grama leków. Grubym 
rybom przemysłu farmaceutycznego nie spodobało się to tak bardzo, 
że potajemnie zlecano zamachy na życie Buteyko. 

Dlaczego ludzie nie wiedzą, że ich 
zdrowie (i życie) zależy od ilości 
dwutlenku węgla w organizmie? 

Mafia medyczna skrzętnie, lecz skutecznie uniemożliwiała profe-
sorowi i jego podopiecznym popularyzowanie swojej teorii i metody 
na wielką skalę. I dlatego, mimo, że upłynęły już 62 lata od odkrycia 
profesora Buteyko, prawie nikt nie zna biologicznej roli dwutlenku 
węgla zdrowia i życia. Przeciwnie: opinia publiczna wciąż szufladkuje 
dwutlenek węgla jako „zły”, a tlen jako „dobry”. 

Czasy, całe szczęście, się zmieniły. Profesor Buteyko czynił sta-
rania, aby w całym Związku Radzieckim zabronić ćwiczeń głębokiego 
oddychania – przede wszystkim w szkołach. Ku jego zaskoczeniu, po 
wielu latach i ogromnym wysiłku, udało się. Częściowo praktykowa-
nie głębokiego oddychania zostało zabronione przez Ministra Zdrowia 
Związku Radzieckiego pod dyrektywą Practical actions for applica-
tion of the method of voluntary regulation of depth of breathing for 
treatment of bronchial asthma. (Dyrektywa N 591, 30 kwietnia 1985, 
podpisana przez Ministra Zdrowia ZSRR, pana S. Burenkova). Tym 
samym oficjalne władze medyczne ZSRR zaakceptowały metodę Bu-
teyko (redukowanie oddechu) jako bezpieczna i naturalna alternatywa 
dla leków na astmę i zapalenie oskrzeli. 

(Choć w rzeczywistości pomaga przy wielu, wielu innych choro-
bach – bardziej i mniej poważnych). 
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Jednak w Polsce metoda wciąż jest bardzo mało znana. Prawdo-
podobnie nieprędko się to zmieni. Ale… możesz poznać jej podstawy i 
konkretne instrukcje z mojego BIULETYUN ZDROWIA. Poświęciłem 
cały drugi numer (czerwiec 2014) metodzie. Jest dostępny dla wszyst-
kich, którzy zamówią numer startowy z segregatorem. Aby zamówić 
numer startowy BIULETYNU ZDROWIA i mieć możliwość zdobycia 
numeru o metodzie Buteyko, zapraszam tu: 

 www.mapazdrowia.pl/biuletyn 

W środku poznasz: 

► fascynującą historię tego, jak profesor Buteyko dokonał swo-
jego odkrycia… 

► podstawowe i najważniejsze ćwiczenie oddechowe, które 
normalizuje poziom zbawiennego dwutlenku węgla w organizmie 
i podnosi ilość tlenu w narządach wewnętrznych… 

► 9 fundamentalnych zmian w stylu życia, które jeszcze bardziej 
natleniają organizm i przyspieszają powrót do pełnego zdrowia… 

► badanie, które umożliwia sprawdzenie, ile dwutlenku węgla 
masz obecnie w swoim organizmie. Wynik będziesz mógł porównać 
z tabelą na stronie 13 niniejszej KSIĄŻECZKI. Jeśli np. obecnie jest to 
4,0%, a dzięki ćwiczeniu oddechowemu podniesiesz ten poziom do 
5,5%, wówczas uwolnisz się od tego, co Ci dolega. Dlaczego? Bo 
z punktu widzenia fizjologii niemożliwa jest obecność zmian patolo-
gicznych (czyli chorób) w organizmie, kiedy poziom dwutlenku węgla 
zostaje wyrównany. 

Prościej mówiąc, wyrównanie poziomu dwutlenku węgla w orga-
nizmie jest gwarancją na wyzdrowienie i powstrzymanie rozwoju ja-
kichkolwiek chorób. Słowa „gwarancja” użyłem z pełną 
świadomością, ponieważ metoda Buteyko odmieniła moje życie…  
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Jak metoda Buteyko 
zmieniła moje życie 

 Rozumiem, jeśli jesteś sceptyczny. Ja również byłem na począt-
ku. Ale nie pozwoliłem, by zwykłe uprzedzenia powstrzymały mnie 
przed tym, aby chociaż zapoznać się z tematem. I Bogu dzięki, że tak 
się stało. Dziś metoda Buteyko to moje główne i najważniejsze narzę-
dzie doskonalenia i dbania o zdrowie. 

Dzięki metodzie dziś oddycham płytko. Jak płytko? Gdybyś spoj-
rzał na mój tułów, nie dostrzegłbyś ruchu brzucha, ani klatki piersio-
wej. Gdybyś nastawił ucho milimetr od mojego nosa, nie usłyszałbyś 
ani wdechu, ani wydechu. Poczułbyś jedynie lekkie ciepło. Tak płytko 
oddycham. Od kiedy na zawsze porzuciłem głębokie oddychanie, po-
konałem paskudną infekcję lewej zatoki czołowej oraz chroniczne 
nadciśnienie. Jakość mojego życia jest nieporównywalna z tym, co by-
ło na początku. 

 Dla sceptyków… 

– Oddychaj głęboko. Najgłębiej, jak potrafisz – tymi słowami 
profesor Buteyko rozpoczynał pracę z chorym pacjentem, który upie-
rał się, że głębokie oddychanie nie jest szkodliwe. 

Profesor Buteyko uwielbiał takich pacjentów. Dlaczego? Bo po-
przez powyższą instrukcję („oddychaj głęboko”) mógł w okamgnieniu 
udowodnić, jak bardzo pacjent był w błędzie. Rzeczywiście, w ciągu 
1-5 minut następowało nasilenie objawów jego choroby. W przypadku 
astmy, kilka minut głębokiego oddychania wywoływało atak (skurcz 
oskrzeli). W przypadku problemu z zatokami – zablokowanie nosa. 
W przypadku migren – nieznośny ból głowy. W przypadku urazów 
mózgu – napady padaczkowe. I tak dalej, w zależności od dolegliwo-
ści, z jaką pacjent przychodził do profesora Buteyko. 

Dzięki instrukcji „oddychaj głęboko” chory na własne oczy wi-
dzi, że to nie teoria, psychoterapia czy hipnoza, a prawo fizjologii 
człowieka. Zaczyna rozumieć, że głębokie oddychanie mu szkodzi. 
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Kiedy pacjent wygląda wyraźnie gorzej, profesor Buteyko pytał: 
– No i jak się czujesz? 

– Źle – odpowiadał pacjent. 

– W porządku. Teraz zamknij usta, spowolnij oddech, oddychaj 
płytko i bardzo powoli, aż poczujesz lekki niedobór powietrza – in-
struował profesor. – I jak teraz? 

– Dużo lepiej. 

– Dobrze. Czy wobec tego rozumiesz, jak głębokie oddychanie ci 
szkodzi? – ciągnął profesor. 

– Rzeczywiście, po głębokim oddychaniu poczułem się trochę go-
rzej, ale to może zbieg okoliczności? 

– Czyli nie rozumiesz. Zaczynamy od początku: oddychaj głębo-
ko; najgłębiej, jak potrafisz… 

Pacjent ponownie zaczyna oddychać głęboko i ponownie nasilają 
się objawy choroby. I tak w kółko, aż zrozumie, że jego nadciśnienie, 
cukrzyca czy migrena nie bierze się z kapelusza, nie przychodzi znie-
nacka, nie jest przypadkowa, a ma jedno, konkretne źródło. Pogłębio-
ny oddech, który usuwa zbyt dużo dwutlenku węgla, bez którego 
dochodzi do rozwoju chorób. 

„NONSENS!” . . . „TO NIE MOŻE BYĆ 
PRAWDA!” . . . „NA ODWRÓT!” . . . 

Tymi słowami reagowali również lekarze, którym profesor Bu-
teyko przedstawiał swoją teorię o szkodliwości głębokiego oddychania 
i niezwykłym potencjale zredukowanego oddechu. 

Jak profesor odpowiadał na tego typu oburzenie ze strony leka-
rzy? Tak samo, jak w przypadku sceptycyzmu swoich pacjentów. Kie-
dy ktoś z słuchaczy na widowni wyraził swój sceptycyzm, Buteyko 
mówił: 

– Nie martw się, podejdź proszę, zrobimy test. Co ci dolega? 
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– Cierpię na migrenę spowodowaną nadciśnieniem – mówi obu-
rzony lekarz. 

– Świetnie, proszę oddychaj głęboko; najgłębiej, jak potrafisz. 

Nie mijają trzy minuty, a objawy nadciśnienia się nasilają. Deli-
kwent czuje się gorzej. Gdy będzie kontynuował głębokie oddychanie, 
straci przytomność z powodu niedotlenienia mózgu i mięśnia serco-
wego. (Tak, niedotlenienia, nie nadmiernego nasycenia mózgu tlenem, 
jak się błędnie uważa). 

– Dosyć, dosyć! – profesor Buteyko zawsze w porę reagował, tak 
by sceptyk nie stracił przytomności. – Nic nie mów, wszyscy widzą, 
do czego doprowadziło kilka minut głębokiego oddychania. Teraz od-
dychaj płytko; spowolnij oddech, aż poczujesz lekki niedobór powie-
trza. 

Po kilku minutach: 

– Widzisz, oddychasz płytko i dzięki temu wszystkie objawy mi-
nęły, czujesz się teraz lepiej? 

– Tak – odpowiada jeszcze przed chwilą sceptyczny lekarz. – O 
wiele lepiej. 

– Dobrze, czy rozumiesz już, że głębokie oddychanie ci szkodzi? 

– Nie – odpowiadał lekarz. 

– W porządku – ciągnął profesor Buteyko. – Więc powtarzamy 
test. Proszę znów oddychaj głęboko; najgłębiej, jak potrafisz… 

Sceptyczny lekarz znów oddycha głęboko i znów doznaje nasile-
nia objawów swojej choroby. W końcu zaczyna rozumieć związek 
między głębokim oddychaniem a swoim stanem zdrowia. 

Po takim teście profesor Buteyko przechodził do objaśnienia teo-
rii, jaka uzasadnia jego metodę… 
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Pierwsze oświadczenie teorii Buteyko: 
Głębokie oddychanie nie zwiększa 

ilości tlenu w krwi tętniczej 
i narządach wewnętrznych 

Dlaczego? Ponieważ, jak wynika z fizjologii człowieka, krew jest 
już nasycona tlenem w 96-98%! Określa się to terminem: saturacja. 
Zatem kiedy ktoś mówi, że głębokie oddychanie dotlenia, stwierdza 
kompletny nonsens. Nie można mieć już więcej tlenu. 

Jednak… jest druga strona medalu: głębokie oddychanie usuwa, 
jak już wiesz, dwutlenek węgla. Jest do drugie oświadczenie teore-
tycznego podłoża metody Buteyko: 

Drugie oświadczenie teorii Buteyko: 
Głębokie oddychanie, według praw 
mechaniki, usuwa dwutlenek węgla 
i zmniejsza jego poziom w płucach, 

krwi i tkankach narządów wewnętrznych 

Jakie są tego konsekwencje? 

#1: Podrażnienie systemu nerwowego. Od ponad stu lat dwutle-
nek węgla znany jest jako najbardziej rozluźniająca i uspokajająca 
substancja dla człowieka. Dlatego jego obniżony poziom nadmiernie 
pobudza nerwy. Efektem tego jest: bezsenność, drażliwość, nadpobu-
dliwość, ataki paniki, zaburzenia pamięci i inne utrudniające życie bo-
lączki. 

Jeśli przez długi czas i regularnie oddychasz głęboko, w końcu 
cały system nerwowy zostaje nadmiernie pobudzony. To prowadzi do 
podrażnienia systemu podkorowego, wynikiem czego jest zaburzona 
regulacja funkcji organizmu. 

Czyli na początku głębokie oddychanie niszczy system nerwowy. 

#2: Obniżenie poziomu dwutlenku węgla prowadzi do przesunię-
cia równowagi kwasowo-zasadowej w stronę zasadową (najpierw do-
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chodzi do zasadowicy oddechowej, następnie do kwasicy metabolicz-
nej), co skutkuje dalszymi zmianami patologicznymi, o których w ko-
lejnym punkcie… 

#3: Zbyt zasadowe środowisko (które jest niekorzystne) zmienia 
aktywność witamin, minerałów, białek i enzymów. Niektóre zwiększa-
ją swą aktywność, inne zmniejszają. To prowadzi do kolejnych 
zmian… 

#4: Zaburzenie metabolizmu, które jest podstawą działania orga-
nizmu. Wszystkie witaminy, minerały, enzymy, aminokwasy zaczyna-
ją pracować nieprawidłowo. A jeśli metabolizm jest zaburzony, 
podstawa funkcjonowania organizmu jest zaburzona. Jeśli poziom 
dwutlenku węgla sięgnie zbyt niskich wartości, następuje wygaśnięcie 
procesów chemicznych zachodzących w komórkach. Następnie: obu-
mierają komórki. Dalej: umiera organizm. 

Dwutlenek węgla jest zatem głównym źródłem napędowym roz-
woju życia na tej planecie, w tym rozwoju człowieka. 

Trzecie oświadczenie teorii Buteyko: 
Głębokie oddychanie aktywuje 

mechanizmy obronne organizmu, 
które współcześnie traktuje się 

jako niezależne choroby 

Im głębiej oddychasz, tym więcej dwutlenku węgla tracisz, tym 
mniejsza dostawa tlenu do tkanek, tym bardziej zaburzony metabo-
lizm. 

W związku z tym, organizm – aby zapobiec nadmiernej utracie 
dwutlenku węgla – uruchamia mechanizmy obronne, które współcze-
śnie traktuje się jako niezależne choroby. Na przykład astma to spo-
wodowana jest skurczem oskrzeli. Organizm kurczy oskrzela, aby 
zmniejszyć ilość uciekającego dwutlenku węgla, co jest spowodowane 
przez głębokie oddychanie. 
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Taka jest natura skurczy. Organizm realizuje reakcję obronną na 
nadmierną utratę dwutlenku węgla poprzez zwężanie kanałów, przez 
które dwutlenek węgla uchodzi. 

Innym przykładem obrony przed nadmierną utratą dwutlenku 
węgla (spowodowaną głębokim oddychaniem, powtarzam) jest pod-
niesienie poziomu cholesterolu we krwi. Zostało naukowo udowod-
nione, że spadek poziomu dwutlenku węgla o 0,1%… prowadzi do 
podniesienia poziomu cholesterolu o 10 mg/dL! 

Mało tego: profesor Buteyko wraz z kolegami odkrył, że jeśli 
głębokie oddychanie jest obecne (czyli poziom dwutlenku węgla 
w organizmie jest obniżony), cholesterol będzie się gromadził 
w tętnicach bez względu na to, jak silne leki chory przyjmuje i jakie 
terapie stosuje – nic nie zdoła obniżyć cholesterolu do normy, czyli 
poniżej 200 mg/dL. Z kolei jeśli chory redukuje oddech (czyli pod-
wyższa poziom CO2), cholesterol będzie malał niezależnie od diety. 
Jak szybko zacznie maleć? Z badań Buteyko wynika, że po tygodniu 
praktykowania jego metody, następuje wyraźny spadek cholesterolu. 

Aby opanować podstawy metody Buteyko, otwórz numer drugi 
(czerwiec 2014) mojego BIULETYNU ZDROWIA. Jak zdobyć dostęp 
do numeru drugiego? Poprzez rozpoczęcie od numeru startowego: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Po zamówieniu numeru startowego dostaniesz adresy do nume-
rów archiwalnych, między innymi do czerwcowego, poświęconego 
metodzie Buteyko. 

KOLEJNYM PRZYKŁADEM MECHANIZMU obronnego na 
nadmierną utratę dwutlenku węgla (spowodowaną głębokim oddycha-
niem) jest zatkany nos. Organizm poprzez błonę śluzową nosa zaczyna 
produkować wydzielinę, aby uniemożliwić głębokie oddychanie 
i nadmierne straty dwutlenku węgla. 

Ale nie tylko nos posiada błonę śluzową. Jeśli oddychasz głęboko 
(a oddychasz, jeśli nie praktykujesz metody Buteyko), organizm 
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zwiększa ilość śluzu również w innych miejscach: w okolicach oczu, 
genitaliów, w płucach, w żołądku itd. 

W następstwie tego, kolejne oświadczenie… 

Czwarte oświadczenie teorii Buteyko: 
Skurcz oskrzeli i naczyń krwionośnych 

(wywołany głębokim oddychaniem) 
zmniejsza dopływ tlenu do tkanek 

i powoduje jego niedobór: niedotlenienie 

Innymi słowy, im głębsze oddychanie, tym mniej tlenu dociera do 
tkanek mózgu, serca, nerek i innych narządów wewnętrznych. 

Jest to swego rodzaju pułapka. Ludzie oddychający głęboko mają 
niedobór zarówno tlenu, jak i dwutlenku węgla, co staje się pierwotną 
przyczyną ich nędznego życia, w bólu i chorobie. 

Kiedy nieuleczalne staje się uleczalne 

Ponieważ chorym nakazuje się oddychać głęboko, to nie wyleczą 
się oni ze swoich chorób, lecz jeszcze bardziej je pogłębią. Znaczy to, 
że „choroba nieuleczalna” jest rzeczywiście nieuleczalna, jeśli obecne 
jest głębokie oddychanie, czyli niedobór dwutlenku węgla w organi-
zmie. Takich chorych nie da się wyleczyć, bo leczenie tylko pogłębia 
oddychanie (leki, steroidy, hormony, przykucie do łóżka…). Jednak 
kiedy oddech zostaje spłycony, poziom dwutlenku węgla rośnie i np. 
atak astmy czy angina pryska zaskakująco szybko. 

Hmm… czy zatem wszystkie choroby mogą zostać uleczone po-
przez usunięcie głębokiego oddychania? Nie, nie wszystkie. Głębokie 
oddychanie powoduje szeroki wachlarz anormalności. Sprawia, że me-
tabolizm – fundament życia wszystkich komórek – działa nieprawi-
dłowo. W efekcie w słabszych częściach organizmu (np. układ 
oddechowy) pojawia się objaw (np. astma) głębokiego oddychania, 
którą uznaje się za chorobę samą w sobie… podczas gdy w rzeczywi-
stości jest objawem głębokiego oddychania. 
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Buteyko zauważył, że wszystko, co zdiagnozował u astmatyka 
można zdiagnozować u cukrzyka. Jeden i drugi wykazuje zbyt niski 
poziom dwutlenku węgla. Jeden i drugi oddycha głęboko. Tyle tylko, 
że u astmatyka „piętą achillesową” był układ oddechowy, podczas gdy 
u cukrzyka – układ odpornościowy. 

Aby opanować podstawy metody Buteyko, otwórz numer drugi 
(czerwiec 2014) mojego BIULETYNU ZDROWIA. Jak zdobyć dostęp 
do numeru drugiego? Poprzez rozpoczęcie od numeru startowego: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Tam opowiadam o skutecznych sposobach na wyrównanie po-
ziomu dwutlenku węgla w organizmie. 

„Ale jak to? Przecież nawet joga 
uczy głębokiego oddychania!” 

Nieprawda. Jest to kolejne nieporozumienie w środowisku zdro-
wego stylu życia… 

Odnosząc się do książek poświęconych jodze, w których autorzy 
namawiają do głębokiego oddychania: owszem, istnieje mnóstwo ta-
kich książek. 

Są to książki ludzi nowych pokoleń. Ludzi, którzy nie mają poję-
cia o fizjologii, o klasycznej jodze i którzy głoszą totalny nonsens, jeśli 
chodzi o oddychanie. 

Ponieważ w klasycznej jodze, której nauczali prawdziwi guru, nie 
było słowa o głębokim oddychaniu. Wprost przeciwnie: starodawne 
manuskrypty podkreślają znaczenie zawieszenia oddechu na wdechu 
lub wydechu. 

Na przykład: 

► Hatha Joga Pradipika (XV wiek) 

► Shiva Samhita (XVII – XVIII wiek) 
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► Gheranda Samhita (XV – XVII wiek) 

► Sutra Joga Patańdżalego (IV – II wiek p.n.e.) 

Wszystkie pierwotne odmiany jogi (zapomniane przez dzisiej-
szych praktyków) uczą tego samego: 

„Celem pranayamy [podstawowego ćwiczenia oddecho-
wego w jodze] jest eliminacja ruchów wdechowych 
i wydechowych” – cytat z Sutra Jogi Patańdżalego, 

4-2 wiek przed naszą erą. 

To też miał na myśli Lao Tzu, mówiąc, że „Perfekcyjnie zdrowy 
człowiek oddycha tak, jakby w ogóle nie oddychał”. 

Ufam, że na tych kilku stronach otworzyłem nieco Twoje oczy na 
jedno z największych kłamstw w historii medycyny. Dwutlenek węgla 
to podstawa życia. Jego niedobór zaburza wszystko. Dlatego pierw-
szym i absolutnie najważniejszym krokiem w stronę zdrowia jest zli-
kwidowanie jego niedoboru: wyrównanie poziomu do oficjalnej 
normy medycznej, o której mówią najważniejsze podręczniki na temat 
fizjologii człowieka, czyli: 

► Review of medical physiology, William F. Ganong, kwiecień 
1995, wydanie 17, Appleton & Lange 

► Physiology of the human body, Arthur Guyton, styczeń 1979, 
wydanie 5, Saunders 

► Essentials of exercise physiology, William D. McArdle, Frank 
I. Katch, grudzień 2010, wydanie 4, Lippincott Williams and Wilkins 

Bo ponownie, metoda Buteyko nie jest wybujałą fantazją. Metoda 
Buteyko odnosi się do nauki! To głębokie oddychanie jest fantazją. 
I dla odmiany, nie ma krzty uzasadnienia w nauce. Nie ma ani jednego 
rzetelnego badania, wykonanego na podwójnie ślepej próbie, które by 
stwierdziło, że istnieje jakakolwiek fizjologiczna i psychologiczna ko-
rzyść głębokiego oddychania. 
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Natomiast jest całą masa dowodów, przytoczonych chociażby w 
wyżej wymienionych klasycznych podręcznikach, które stwierdzają, 
że u zdrowych ludzi przepływ powietrza przez płuca jest bardzo mały 
(czyli oddychają płytko), a u chorych – nadmiernie duży (czyli oddy-
chają głęboko). Minutowa wentylacja u zdrowych ludzi wynosi 6-7 
litrów powietrza na minutę. 

Z kolei u chorych na jakąkolwiek chorobę (cukrzyca, astma, 
COPD, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby, mukowiscydoza, pa-
daczka itp.) badania1 zawsze potwierdzają wzmożoną czynność odde-
chową, między 10 a 17 litrów powietrza na minutę. Podczas tak 
intensywnego oddychania traci się mnóstwo dwutlenku węgla. 

W zdrowym organizmie oddychanie jest zawsze lekkie, mało wi-
doczne, praktycznie niesłyszalne. 

Jeśli jesteś gotów odkryć więcej o przełomowej metodzie Butey-
ko, kliknij ten adres: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

  

                                       
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2112405 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3109813 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17975124 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14582920 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10378548 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8202880 
. . . i wiele innych. 
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KŁAMSTWO #2 

Sport to zdrowie 

Opisywany tu temat to przedsmak jedynego w Polsce 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Mateusz, 46-letni pracownik administracji biurowej, właśnie rozpoczął 
swój trzytygodniowy urlop. 

Postanowił, że przez ten czas zadba o siebie: popracuje nad zdro-
wiem. Ponieważ powszechnie sądzi się, że sport to zdrowie, Mateusz 
umówił się z kolegami, że przez te trzy tygodnie będą grali w piłkę 
nożną, tym sposobem poprawiając kondycję. 

Do tej pory nie uprawiał regularnie sportu, więc duży wysiłek 
(dwie połowy meczu po 45 minut) mocno przeciąża organizm Mateu-
sza. Aby mógł pozostać w grze, jego płuca i serce pracują na maksy-
malnych obrotach, przez co stawiają go w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie… 

…bo Mateusz nie wie, że jego siedzący tryb życia doprowadził 
do uformowania się płytki miażdżycowej w tętnicy lewego ramienia. 

Wyobraź sobie ranę na skórze. Po kilku godzinach zaczyna for-
mować się strup, który ją zatyka. Podobna zjawisko zachodzi w tętnicy 
ramiennej Mateusza, kiedy płytka miażdżycowa jest tak duża, że po-
woduje pęknięcie ściany tętnicy. W miejscu pęknięcia robi się „strup” 
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– czerwone krwinki przyklejają się, aby go zatkać. Strup ten medycz-
nie nazywa się skrzepliną, która im większa, tym bardziej zamyka 
światło tętnicy, zmniejszając przepływ krwi. 

Ponieważ Mateusz na boisku daje z siebie wszystko, żeby tylko 
jego drużyna wygrała, jego serce pompuje krew pięć razy szybciej niż 
normalnie. Przez to mnóstwo składników krwi (krwinek) – w szybkim 
tempie – przykleja się do pękniętej ściany tętnicy, tworząc zator, czyli 
wspomnianą skrzeplinę. 

Im dłużej Mateusz biega, tym więcej krwinek przyczepia się do 
powstającej skrzepliny. Robi się coraz większa i większa. W efekcie 
coraz mniej i mniej krwi przepływa przez serce. Tkanka mięśniowa 
serca jest w niebezpieczeństwie. Dostawa cząstek tlenu maleje, kiedy 
są one najbardziej potrzebne. 

Komórki serca uruchamiają „alarm”. Zaczynają wysyłać do mó-
zgu sygnały, aby stworzyć ból, który zwróci uwagę Mateusza i da mu 
do zrozumienia, że wysiłkiem przeciąża swoje możliwości. 

Jednak Mateusz nigdy wcześniej nie doświadczył bólu w sercu. 
Dla niego jest to tylko przejściowa sprawa, którą wystarczy odczekać. 
Myśli sobie: „pewnie zaraz przejdzie”… 

…Ale Mateusz nie ma pojęcia, że to nie jakaś dyrdymałka, a po-
czątek zawału serca. 

W końcu powiększający się zator blokuje już ¾ tętnicy ramiennej 
Mateusza. Komórki serca ponownie wysyłają sygnał nerwowy do mó-
zgu, aby wzmocnić ból. Tym razem zabolało również w ramieniu, 
w którym tworzy się zakrzep. 

Mózg Mateusza robi się zmieszany z powodu przeciążenia sygna-
łami dotyczącymi bólu, które stale przychodzą z komórek jego serca. 

Pod ciężarem bólu, Mateusz pada na kolana. Prawą dłonią trzyma 
się za lewe ramię, a grymas jego twarzy zwraca uwagę kolegów. Wła-
śnie w tym momencie, po raz pierwszy w jego życiu, regularne bicie 
serca Mateusza stoi pod znakiem zapytania. Czy zdoła przetrwa? 
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Powierzchnia 4 milionów komórek mięśniowych serca głoduje z 
powodu niedoboru tlenu. Od pięciu minut, kiedy zaczął się atak serca, 
organizm Mateusza zmaga się ze śmiertelnym kryzysem. 

Jego mózg uruchomił wydzielenie adrenaliny do krwiobiegu. Jest 
to jedna z prymitywnych i najpotężniejszych reakcji organizmu czło-
wieka w sytuacjach kryzysowych.  

Po chwili adrenalina dociera do serca i wsiąka w jego ścianki. 
Stąd przyspiesza jego bicie. Serce Mateusza zaczyna pędzić z prędko-
ścią 140 uderzeń na minutę – nawet szybciej, niż kiedy biegał po boi-
sku. Jednak teraz cały wysiłek głodującego serca skupiony jest na nim 
samym. 

Lecz jest mały problem. Wydzielona adrenalina nie może nic 
zrobić ze sprawcą całego zamieszania, czyli tworzącą się skrzepliną, 
która zamknęła już 90% światła tętnicy ramiennej. Dostawa tlenu 
(energii) do komórek serca spadła dramatycznie. Komórki są zmuszo-
ne wyłączyć funkcje, które pochłaniają większość energii. Przestają 
bić. Pozostałe komórki, które wciąż pracują, muszą odrobić straty. 

Serce Mateusza jest osłabione. Nie może już dłużej utrzymać bi-
cia. Na miejsce przybywa karetka. 

– Wytrzymaj, Mateusz! – pocieszają koledzy. – Ktoś z nas poje-
dzie za karetką, zobaczymy się w szpitalu. 

– Doktorze, ja tylko grałem w piłkę – Mateusz tłumaczy sanita-
riuszowi z wymalowanym na twarzy przerażeniem. 

– Spokojnie, Mateusz – reaguje sanitariusz. – Musisz wytrzymać, 
aż dojedziemy do szpitala, tu nie mamy odpowiedniej aparatury, aby 
udrożnić Twoją tętnicę. 

Mateusz wkrótce dotrze do szpitala, gdzie otrzyma odpowiednią 
opiekę medyczną. Jednak minęło już 15 minut od czasu, kiedy zaczął 
się atak serca. Przepływ krwi przez tętnicę Mateusza jest niemal cał-
kowicie zablokowany. Komórki serca nie mają już energii, aby utrzy-
mać się w jednym kawałku. Ich cienkie błony pękają. 
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Uszkodzone serce Mateusza pracuje ostatkiem sił. Bije coraz sła-
biej. Konsekwencje tego zaczynają się objawiać w innych częściach 
ciała. Mateuszowi jest coraz trudniej oddychać, ponieważ jego płuca 
wypełniają się płynem. Wraz z coraz słabszą pracą serca, krew wraca 
z płuc do żył. Dodatkowe ciśnienie wypycha płyny z krwiobiegu do 
pęcherzyków płucnych, w ten sposób utrudniając oddychanie. Jeśli 
proces ten nie zostanie powstrzymany, Mateusz może „utonąć” we 
własnych płynach ustrojowych. 

–  Mateusz, jeszcze chwila, już prawie jesteśmy – zapewnia sani-
tariusz. – Tylko oddychaj spokojnie i miarowo. 

Jednak zmniejszona podaż cząstek tlenu spowodowana skrzepliną 
zaczyna atakować mózg Mateusza. Czuje dezorientację i odurzenie. 

Mateuszowi kończy się czas. Komórki mięśniowe serca pękają i 
obumierają. Jeśli w ciągu kilkunastu najbliższych minut nie otrzyma 
pomocy, jego serce będzie tak uszkodzone, że już nigdy nie będzie 
działało normalnie. Każdej sekundy Mateusz traci pół tysiąca komórek 
mięśnia sercowego. I w przeciwieństwie do komórek innych części 
ciała, obumarłe komórki serca już się nie odnowią, ani nie zostaną za-
stąpione nowymi. 

Mateusz leży już na stole podłączony do aparatury medycznej. 
Teraz jego jedyną nadzieją jest lek, który potrafi rozpuścić skrzeplinę 
zatykającą tętnicę, tzw. tkankowy aktywator plazminogenu. 

Tym razem się udało. Lek rozbił zakrzep i udrożnił tętnicę. Serce 
Mateusza przetrwało. Zginęło tylko pół miliona komórek. Stan się 
ustabilizował. Wszystko wróciło do normy. 

Sport: a jednak nie zawsze zdrowie 

To tylko przykład tego, jak wysiłek fizyczny niedopasowany do 
możliwości organizmu potrafi zaszkodzić. W tym wypadku zbyt inten-
sywny przepływ krwi (około 5 razy większy niż w spoczynku) „roze-
rwał” (w sensie: otworzył) ściankę tętnicy ramiennej, pod którą 
formowała się płytka miażdżycowa. W efekcie krwinki obecne w 
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krwiobiegu natychmiast zaczęły zasklepiać otwór, podobnie jak to się 
dzieje przy uszkodzeniu skóry. Na skórze strup pomaga przyspieszyć 
gojenie się rany. Jednak w tętnicy na odwrót: „strup” (poprawnie: 
skrzeplina) powiększa się do takich rozmiarów, że blokuje światło tęt-
nicy i zmniejsza przepływ krwi. Zmniejszony przepływ krwi zmniej-
sza dostawę tlenu do poszczególnych narządów wewnętrznych. 

Wniosek? Owszem, sport to zdrowie… pod warunkiem, że jesteś 
zdrowy. Jeśli masz podwyższony cholesterol, który prowadzi do for-
mowania się płytki (blaszki) miażdżycowej, wówczas sport może do-
prowadzić do scenariusza, który spotkał Mateusza… i codziennie 
spotyka tysiące ludzi na całym świecie, którzy wierzą w to mylące ha-
sło, jakoby sport był zdrowiem. 

Z tego samego powodu – tam, gdzie organizuje się zbiorowe ma-
ratony – obecne są karetki pogotowia, by zareagować na czas. 

Więc skąd wiedzieć, kiedy 
możesz uprawiać spor? A jeśli 

możesz, to jaki? 

Odpowiedź na to pytanie zawarłem w lipcowym (trzecim) nume-
rze BIULETYNU ZDROWIA. Dostęp do niego mają czytelnicy, którzy 
zamówili numer startowy. Aby zamówić numer startowy, zapraszam 
tu: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Poznasz pewną interesującą (i zaskakującą!) regułę. Gwarantuje 
ona, że nie przekroczysz możliwości swojego organizmu podczas do-
wolnej aktywności fizycznej (mecz, spacer, bieganie, siłownia itd.). 
Tak, użyłem słowa: gwarantuje. Przestrzegając tej reguły, masz niemal 
całkowitą pewność, że sport Ci nie zaszkodzi i nie doprowadzi do sy-
tuacji, która spotkała Mateusza. 

I wiele więcej . . . ale szczegóły w numerze lipcowym. Przeczytaj 
go, zanim następnym razem pójdziesz pobiegać, albo zapiszesz się na 
siłownie . . . bo ktoś Ci powiedział, że sport to zdrowie.  
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KŁAMSTWO #3 

DIETA to recepta 
na doskonałe zdrowie 

Opisywany tu temat to przedsmak jedynego w Polsce 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Przekonanie o tym, że dieta jest wszystkim, to tylko popularna iluzja 
ludzi zainteresowanych zdrowym stylem życia.  

Choć nie powiem, na początku, iluzja ta jest ekscytująca. Jednak 
z czasem – kiedy osoba faktycznie realizuje jakąś dietę – to temat od-
żywiania staje się równie podniecający, co kąpanie kota. 

Jest tak, bo uniesienie mija, gdy okazuje się, że skrupulatnie uło-
żona dieta wcale nie sprawia, że człowiek czuje się lepiej – albo tak 
dobrze, jak myślał. Ba, czasem czuje się gorzej! 

Zaiste, miło by było, gdyby samą dietą dało się osiągnąć doskona-
łe zdrowie. Jednak nie da się. Jeśli kogoś zawiodłem, przykro mi. Lecz 
taka jest rzeczywistość. I lepiej czym prędzej stawić jej czoła. 

Dlaczego tak twierdzę? Wyobraź sobie wlewanie najlepszego pa-
liwa do auta z uszkodzonym silnikiem. Bez sensu. Chcąc zapewnić 
sobie bezpieczną jazdę, wypadałoby raczej doprowadzić silnik do sta-
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nu świetności, czyż nie? Wtedy auto pojedzie, niezależnie od jakości 
paliwa, jakie wlejesz. Niektóre rodzaje są lepsze, inne gorsze. Ale auto 
pojedzie. 

Identyko z człowiekiem. Na potrzeby tej analogii, niech jedzenie 
symbolizuje paliwo, a żołądek silnik. I tak: możesz pałaszować najlep-
sze, najzdrowsze, najczystsze papu pod słońcem. Ale nic Ci z tego nie 
przyjdzie, jeśli Twój układ pokarmowy ledwie zipie. Najpierw trzeba 
naprawić silnik, potem wlewać paliwo i jechać. 

Po czym poznać perfekcyjnie 
działający układ pokarmowy 

Niestety jakieś 90% społeczeństwa ma uszkodzony silnik. Ekhm, 
układ pokarmowy, znaczy się. I dlatego diety, suplementy, organiczne 
jedzenie – zamiast oczekiwanej poprawy, przynoszą frustrację. Deli-
kwent zastanawia się, dlaczego – skoro tak bardzo dba o dietę – nic nie 
pomaga? A no dlatego, że silnik jest uszkodzony, psze państwa. 

Ok, a po czym poznać, że silnik jest uszkodzony? I jak rozpoznać, 
kiedy działa perfekcyjnie? Wyjaśnię to prosto i bez ogródek. 

Są dwa parametry, które świadczą o tym, że Twój układ pokar-
mowy (silnik) działa doskonale, nie posiada żadnych patologii, ani 
uszkodzeń. 

Parametr #1: zapach stolca. 

Parametr #2: ilość zabrudzeń na papierze toaletowym. 

U osoby, która ma doskonale działający żołądek, dwunastnicę, 
pęcherzyk żółciowy, wątrobę i jelita, zapach stolca jest neutralny 
(krótko mówiąc: nie śmierdzi), a papier toaletowy jest zbędny – ze 
względu na brak zabrudzeń w końcowym odcinku przewodu pokar-
mowego. Czyli mówimy o sterylności jelit, która objawia się tym, o 
czym powiedziałem: brakiem przykrych zapachów i zabrudzeń. Jest to 
najlepsza (i zapewne jedyna – według mojej wiedzy) oznaka tego, że 
układ pokarmowy działa na tip-top. 
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Jeśli zapach jest przykry i widać zabrudzenia na papierze toaleto-
wym, to znaczy, że w środku Ciebie coś gnije. 

Gnicie z kolei świadczy o obecności nadmiernej ilości bakterii pa-
togenicznych, pleśni, robaków, pasożytów i grzybów. Ups, tego by-
śmy nie chcieli. Dlaczego? 

Znów posłużę się analogią z autem. Jeśli zauważasz gdzieś rdzę, 
w końcu rozprzestrzeni się ona na pozostałe części samochodu… 

…jeśli masz w jelitach np. pasożyty i środowisko, w którym mo-
gą się rozwijać, wówczas rozprzestrzenią się na inne części ciała. Jak? 

Na przykład powiedzmy, że do ścianki Twojego jelita przyczepił 
się tasiemiec – jeden z wielu pasożytów jelitowych. Fakt, jest on za 
duży, by przeniknąć przez jelito… ale jego jaja – już nie! 

Jest to o tyle groźne, że tasiemiec produkuje dziennie kilkadzie-
siąt tysięcy jaj. Są tak małe, że mogą przeniknąć przez ściankę jelita do 
krwiobiegu. Dokąd dotrą wraz z krwią? Wszędzie! Na przykład do 
mózgu. Jeśli układ immunologiczny nie zareaguje i nie zniszczy nie-
proszonego gościa, wówczas pasożyt ma szansę rozwinąć się w mó-
zgu. Czym to się kończy, lepiej nie mówić. 

Bo lepiej zadbać o to, by w jelitach stworzyć takie środowisko 
(mikroflorę), w którym organizmy patogeniczne nie mogę się rozwi-
nąć w nadmiernej ilości. Takie środowisko nazywa się optymalną mi-
kroflorą. 

Co robić, aby uformować takie środowisko, które nie sprzyja 
rozwojowi pasożytów? Ma optymalną mikroflorę? Oto jest temat star-
towego numeru BIULETYNU ZDROWIA. Gratis dorzucam do niego 
segregator, który ułatwia kolekcjonowanie numerów, zobacz: 

 www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Z numeru startowego nauczysz się, jak zoptymalizować mikroflo-
rę bakteryjną swoich jelit… co robić, aby zapobiegać powstawaniu 
procesów gnilnych… jak jeść, aby trawienie przebiegało bez zakłó-
ceń… 



 

 
___________________________________________________________ 

 
www.mapazdrowia.pl/biuletyn   

(str. 37) 
   

A tak swoją drogą, skoro już mówię o mikroflorze jelit: 

Probiotyki są przereklamowane 

Jest pewien problem, kiedy chodzi o przyjmowanie probiotyków 
w formie suplementów diety oraz w formie pożywienia zawierającego 
pożyteczne bakterie – typu jogurty, kefiry i inne. Na czym ów problem 
polega? 

Posłuchaj, wyjaśnię. Zasadniczo dietetycy i lekarze polecają pro-
biotyki w kapsułkach lub proszku bądź w formie jogurtu. Jednak 
z badań klinicznych wiadomo, że do 99% pożytecznych bakterii – a 
w wielu przypadkach nawet do 99,9% – nie może bezpiecznie przejść 
przez żołądek i dotrzeć do dwunastnicy i jelit, czyli tam, gdzie są po-
trzebne. Dlaczego? Bo żołądek zabija prawie wszystkie rodzaje bakte-
rii. Taki jest jego cel. W żołądku panuje niskie pH i obecne są enzymy. 
Niskie pH i enzymy tworzą środowisko, w którym bakterie giną. Jak 
wspomniałem – ginie ich prawie sto procent. 

I na tym polega problem suplementów z probiotykami oraz po-
żywieniem, które zawiera pożyteczne bakterie. Spośród 12 najpopu-
larniejszych szczepów bakterii, tylko szczep Lactobacillus Faecalis jest 
w stanie przejść przez żołądek i zasiedlić jelita, tym samym optymali-
zując lekko ich mikroflorę. Użyłem słowa lekko, bo jeden szczep bak-
terii to za mało. Jelita, dla optymalnej mikroflory potrzebują minimum 
kilku (najlepiej 6-8) gatunków pożytecznych bakterii. 

Zatem wynika z tego, że dobre bakterie obecne w pożywieniu i 
suplementach mają krytycznie niski wskaźnik przeżycia. To z kolei 
oznacza, że są praktycznie nieskuteczne. Co za tym idzie – osoba, któ-
ra wydaje (strzelam) 100 złotych na opakowanie probiotyków, 
wszystkie te moniaki wyrzuca w błoto. A potem zastanawia się, co po-
szło nie tak, bo po efektach ani widu, ani słychu. A potem poddaje się, 
bo coś, co miało działać, znów nie działa. A potem, aj, rodzi się fru-
stracja i rozczarowanie. I nadzieja na lepsze jutro tonie jak kamień 
wrzucony do wody. 
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Czy istnieje rozwiązanie powyższego problemu? Oczywiście, że 
tak… 

Rozwiązanie to odkryłem właściwie przypadkiem. Dawno temu 
wykupiłem godzinną konsultację z rosyjskim trenerem metody Butey-
ko, który zna angielski. (Godzinna konsultacja z odpowiednim czło-
wiekiem jest bardziej pożyteczna niż przeczytanie dziesięciu książek 
samozwańczych guru). Chociaż omawialiśmy zupełnie inny temat 
(oddychanie), poruszyłem zagadnienie mikroflory jelit. Spytałem, ja-
kie sposoby poleca swoim studentom na optymalizację flory bakteryj-
nej. Byłem pewien, że poleci probiotyki, które przechodzą nieruszone 
przez żołądek (odporne na działanie kwaśnego środowiska). A jednak 
nie. Zamiast tego, opisał mi sposób, który polega na przyrządzeniu 
pewnej prostej mikstury. 

Konsultacja kosztowała mnie 60 Euro, więc można powiedzieć, 
że tyle zapłaciłem za przepis na tę prostą miksturę. Jak ją przyrządzić? 
Odpowiadam w numerze startowym BIULETYNU ZDROWIA. Chodź, 
weź i korzystaj – dla siebie i swojej rodziny: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Mikstura oraz 4 fundamentalne reguły żywienia, które opisuję 
w środku, będą milowym krokiem w stronę lepszego zdrowia. 

Generalnie, jeśli miałbym podsumować ten numer jednym zda-
niem, brzmiałoby: jak naprawić układ pokarmowy, aby doskonale 
trawił jedzenie – przyswajał to, czego potrzebujesz, i wydalał to, czego 
nie potrzebujesz. 

Tylko wtedy – mając naprawiony „silnik” – wlewanie najlepszej 
jakości paliwa (czytaj: jedzenia) ma jakikolwiek sens. I tylko wtedy 
dieta zaczyna działać. 
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KŁAMSTWO #4 

Mięso jest najlepszym 
źródłem białka 

Opisywany tu temat to przedsmak jedynego w Polsce 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Wrogiem mięsa nie jestem . . . 

(Ponoć są jogini, którzy jedzą tylko 
jeden posiłek dziennie: kawałek mięsa.) 

Ale koń by się uśmiał na popularne 
stwierdzenie: najlepszym źródłem białka 
jest mięso. Albo jeszcze lepsze: człowiek 
musi mieć w diecie mięso, aby dostarczyć 
normalną ilość białka. Nie, nie jest. Nie, 
nie musi. 

Ktoś pomyśli: «Brak zgody, w wielu 
książkach piszą, że mięso to najlepsze źró-
dło białka dla człowieka». Cóż, każdy mo-
że napisać książkę i stać się „autorytetem” 
od zdrowego odżywiania. Dlatego nie 
można brać autorytetu za prawdę . . . lecz 
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prawdę za autorytet. 

A prawda ma się tak. Wyżej nieprzypadkowo użyłem zwrotu 
«koń by się uśmiał». Bo widzisz . . . koń to wybitnie umięśnione stwo-
rzenie. Papu na danie główne: trawy i siana. Na deser: rzepy, marchwi, 
owsa, buraków, kukurydzy, jęczmienia. 

Rozmieniam się na drobne. Największe, najpotężniejsze i najbar-
dziej umięśnione zwierzęta na planecie . . . nie jedzą mięsa! Więc skąd 
biorą te wszystkie mięśnie? Słonie, nosorożce, bawoły, krowy? Tak 
jest: głównie z trawy, zieleniny i owoców. 

Goryle, przykładowo, są pięciokrotnie silniejsze od ludzi. Podob-
nie jak ludzie – mają szczękę wyposażoną w kły. Ale co jedzą? Liście 
i owoce. 

Białko składa się z aminokwasów, a prawie wszystko w naturze 
posiada aminokwasy. Dlatego potężny, umięśniony goryl wyrasta na 
liściach i owocach. To samo koń, to samo bawół, to samo słoń, noso-
rożec, krowa . . . i człowiek. 

Trik polega na tym, aby rozbić twardą celulozę i uwolnić dobroć 
zaklętą w zieleninie. Tu tkwi różnica między krową czy małpą a czło-
wiekiem – i tu większość ludzi kiełbasi sprawę. Zwierzęta nierzadko 
pół dnia poświęcają na przeżuwanie. Człowiek ile – wszyscy wiemy. 
Zajada się, jakby w żołądku miał dodatkowy zestaw zębów. Więc jak 
najlepiej zabierać się za zieleninę, owoce i warzywa w sposób nawet 
lepszy niż zwierzęta, ale zajmujący sto razy mniej czasu? 

To proste . . . blender: 
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Już jedna szklanka takiego koktajlu doładuje zdrowie (bo witami-
ny), oczyści krew (bo chlorofil), pobudzi jelita do pracy (bo błonnik). 

Czy jedzenie zieleniny rzeczywiście 
jest tak dobre dla zdrowia? 

Sekwencja DNA ludzi i szympansów jest w 99,4% identyko. Je-
steśmy z tymi zwierzętami bardziej spokrewnieni niż z jakimkolwiek 
innym gatunkiem na Ziemi. Różni nas tylko zachowanie i intelekt. 

Fizycznie jesteśmy wręcz tak podobni, że w Stanach zaczęto je 
badać, aby lepiej zrozumieć i leczyć ludzkie choroby . . . 

Jest jednak coś, co nas poróżnia. Otóż małpy nie chorują tak, jak 
ludzie. Ponieważ zdrowie zależy w pewnym stopniu od odżywiania, to 
odkrywamy tu znamienny fakt: spapugowanie diety małp może zna-
cząco wpłynąć na jakość pracy układu pokarmowego. 

Szczególnie, że dieta przeciętnego Polaka i dieta małpy nie mają 
ze sobą NIC wspólnego. Nul, pustka, zero. 
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Daje do myślenia, bo – jak mówiłem – organizm małpy jest bliski 
organizmowi człowieka. Jeśliby wziąć od nich kilka nawyków żywie-
niowych, moglibyśmy się przybliżyć do ich poziomu zdrowia. 
W końcu małpa nie cierpi na nadciśnienie, zawał serca, cukrzycę, ar-
tretyzm, niestrawność, migrenę, i wsio inne . . . 

Jestem przekonany, że to między innymi (bo jest jeszcze ruch, 
oddychanie, dwutlenek węgla) przez sposób, w jaki się odżywia. 

Ponieważ ludzie, dla porównania, jedzą to, czego szympans by 
nigdy nie tknął. Gotowane potrawy, oleje, masło, jogurty, sery, ham-
burgery, pizza, napchane antybiotykami mięso. 

Podczas gdy jadłospis szympansa prawie w połowie zawiera zie-
leninę, to u człowieka ogranicza się ona do dwóch zwiędłych liści sa-
łaty na kanapce. Z szynką, w dodatku. I raz na tydzień. (Optymista ze 
mnie . . .) 

Zatem, jeśli chcesz, możesz zbudować mięśnie bez dotykania 
mięsa, a włączając do jadłospisu zieleninę. Ma wszystkie aminokwasy, 
których potrzebujesz, a które dalej tworzą białko. Można dziś już na-
wet spotkać kulturystów-wegetarianów, którzy są niepodważalnym 
dowodem, że to prawda – jeśli koń, małpa i goryl Cię nie przekonuje, 
że mięśnie niekoniecznie budują się na mięsie. 

Ile jest mięsa w mięsie 

Szczególnie, że jakość dzisiejszego mięsa pozostawia wiele do 
życzenia. Bo wydając nawet 1 złotówkę na papu, to przepłacasz, jeśli 
nie ma w nim jedzenia o wartości 100 groszy. 

Na przykład . . .  

Ile kiełbasy naprawdę kupujesz, gdy kupujesz kiełbasę? Przed 
wstąpieniem do Unii, w Polsce obowiązywały normy, które nakazy-
wały producentom spełniać określone wymagania. Dzisiaj tych norm 
nie ma. Co znaczy, że producent może zrobić kiełbasę z czego żywnie 
chce.  
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I tak: w 100 gramach kiełbasy może być 90… 80… 70… 60% 
mięsa – a czasem mniej. Ratunek? Etykiety! Czytać etykiety! I kupo-
wać te wyroby, które mają największy procent mięsa w składzie.  

Ale kiełbasa to drobnica w porównaniu do parówek. Raz na ety-
kiecie znalazłem 5% mięsa z kurcząt w składzie. A fuj! Główny skład-
nik tych parówek to MOM – mięso oddzielone mechanicznie z 
kurcząt. Czyli skórka, chrząstki, szpik kostny i inne części, których 
naprawdę nie chce wymieniać. A fuj, a fuj, a fuj. 

Jeśli ciekawi Cię tego typu przydatna wiedza o osiąganiu i dosko-
naleniu zdrowia, to będziesz zachwycony moim BIULETYNEM: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  
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KŁAMSTWO #5 

Nie powinieneś 
wychodzić z domu bez 
śniadania w brzuchu 

Opisywany tu temat to przedsmak jedynego w Polsce 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Co tam sygnały Twojego ciała… 

Co tam najmądrzejszy mechanizm w kosmosie, jaki tylko istnieje 
(Twój własny organizm)… 

Nie ma znaczenia, czy sygnalizuje Ci perfekcyjny czas na śniada-
nie poprzez uczucie głodu… 

A gdzież tam… 

Ważne są hasła! Puste Hasła! Typu: „śniadanie to najważniejszy 
posiłek w ciągu dnia, dlatego nie powinieneś wychodzić z domu bez 
śniadania”. Powiem Ci, kiedy jest najlepsza pora na śniadanie: wtedy, 
kiedy czujesz głód! Właśnie wtedy. I tylko wtedy. Amen. 
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Obecność prawdziwego głodu (prawdziwego, bo czasem czujemy 
tylko lekkie „ssanie”, które nie jest głodem i prędko mija) to druga 
fundamentalna reguła perfekcyjnego trawienia. 

Może zacznijmy od podstaw: po co jemy? Aby dostarczyć energii 
do życia. A skąd wiemy, że brakuje nam energii? I że musimy ją do-
starczyć z jedzeniem? Proste: czujemy wtedy głód. Organizm głodem 
mówi: „Hej, paliwo nam się kończy, trzeba dolać”. 

Innymi słowy, głód to sygnał, że właśnie przyszedł czas na posi-
łek. Jeśli nie ma głodu, nie ma potrzeby jeść. Dla ułatwienia, porów-
najmy to z autem. Kiedy w baku zaczyna brakować paliwa, 
dowiadujesz się o tym dzięki wskazówce, która pokazuje czerwone 
pole. Wiesz wtedy, że czas zawitać na stacji. Rzadko kiedy dolewasz 
wcześniej. Dolewasz prawie zawsze wtedy, gdy wskazówka pokazuje 
niski poziom paliwa. 

Tak samo należy podejść do jedzenia. Głód jest Twoją wskazów-
ką, która mówi, że potrzebna jest nowa dostawa energii – nowy posi-
łek. Tymczasem większość ludzi dolewa paliwa nawet, jeśli bak jest 
pełny, pełniusieńki. 

Robimy tak, bo jedzenie traktujemy nie tylko jako źródło energii. 
Traktujemy je również jako sposób na pocieszanie się. Jako sposób na 
świętowanie. Jako sposób na stres. Jako sposób na nerwy. Jako sposób 
na wszystko, psiakostka . . .  

Ktoś, kto liczy na perfekcyjne trawienie i doskonałe zdrowie, mu-
si zatrzymać to szaleństwo. Skoro czytasz tę KSIĄŻECZKĘ (a wkrótce 
i BIULETYN – głęboko ufam), domyślam się, że kimś takim jesteś Ty. 
Zatem musisz wyznaczyć sobie, bądź co bądź, ambitny cel: traktować 
jedzenie jako źródło energii. Nie jako panaceum na emocjonalne roz-
terki czy dla jakichkolwiek innych celów. Jemy po to, by dostarczyć 
paliwa, kropka. A na emocjonalny rozgardiasz są inne, lepsze sposoby, 
ale o tym kiedy indziej. 

Jak mówiłem, do perfekcyjnego trawienia potrzebujemy uczucia 
głodu. Głód oznacza bowiem obecność dostatecznej ilości rozmaitych 
enzymów trawiennych na pięciu odcinkach Twojego przewodu po-
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karmowego: w ustach, na ściankach żołądka, w trzustce, w wątrobie i 
w jelicie grubym. Ponadto głód oznacza, że wyczerpują się rezerwy 
energii, aminokwasów, minerałów i innych składników odżywczych. 
Wszystko to dostarczasz właśnie z jedzonkiem. 

Nie twierdzę, byś już zawsze jadł tylko wtedy, gdy czujesz głód. 
Choćbyś nie wiem, jak się starał, naturalnie nie zawsze się to uda. Ży-
jemy w XXI wieku. Przykładowo jeśli pracujesz na etacie, prawdopo-
dobnie przerwa śniadaniowa jest zawsze o tej samej godzinie i trwa 
góra 20 minut. A Ty nie masz na to wpływu. Mówi się trudno i kocha 
się dalej. Nie wszystko możemy w życiu kontrolować. I w porządku, 
niech tak będzie. Zmieniajmy to, co zmienić się da . . . akceptujmy to, 
czego zmienić się nie da . . . i bądźmy wystarczająco bystrzy, by do-
strzec różnicę między jednym a drugim. 

Niezłe zdanie, prawda? Nie ja je wymyśliłem, nie jestem aż tak 
mądry. Ja je po prostu odkryłem. Podobnie, jak odkryłem mnóstwo 
świetnych sposobów na zdrowie – prawdziwych i działających sposo-
bów. O nich właśnie mówię w BIULETYNIE ZDROWIA, a powyższe 
to próbka tego, co w nim odkrywasz. 

Zapraszam: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Czyli stawiając kropkę na „i” . . . 

Możesz być pewny, że pożywienie nie może zostać przetworzone 
i prawdopodobnie nie zostanie wykorzystane, nawet jeśli je dostar-
czysz organizmowi. Zawsze gdy potrzebne jest pożywienie, jeżeli ist-
nieje możliwość jego strawienia i przyswojenia, aby mogło zostać 
prawidłowo wykorzystane, układ nerwowy oznajmi ten fakt za pomo-
cą zdecydowanego uczucia głodu. 

Jedzenie, które zostanie przyjęte pomimo braku uczucia głodu, 
czasami zostanie strawione i przyswojone, ponieważ Natura czyni 
specjalne wysiłki w kierunku wykonania zadania narzuconego na nią 
wbrew jej woli. Ale: gdy jedzenie jest spożywane nawykowo pomimo 
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braku głodu, mechanizmy trawienne zostają w końcu zniszczone, po-
wodując nieprzeliczone szkody. 

Jeżeli powyższe jest prawdą – a jest nią bezdyskusyjnie – samo-
istnie nasuwa się oczywisty wniosek, że naturalna i zdrowa pora spo-
żywania posiłku jest wtedy, gdy czuje się głód, i że nigdy nie jest 
naturalne ani zdrowe jedzenie, gdy nie czuje się głodu. Jak widać, na-
ukowe rozstrzygnięcie sporu dotyczącego czasu spożywania posiłków 
jest bardzo łatwe. Jedz ZAWSZE wtedy, gdy jesteś głodny; NIGDY 
nie jedz, jeśli nie jesteś głodny. Postępowanie w ten sposób jest wyra-
zem posłuszeństwa Naturze. 

Jestem tego świadom, że zaraz podniosą się protesty wielkiej 
liczby osób, z przyjemnością spożywających śniadania i uważających 
je za „najlepszy posiłek”; osób wierzących, że wykonują tak ciężką 
pracę, że „nie dotrwają do południa z pustym żołądkiem”, i tak dalej. 
Jednakże wszystkie argumenty z ich strony padają pod ciężarem fak-
tów. Ze spożywania śniadania czerpią taką samą przyjemność, jaką 
pijus czerpie z porannego kielicha, ponieważ zaspokajają w ten sposób 
nawykowy apetyt, a nie dlatego, że śniadanie naturalnie zasila ciało. 
Absolutnie MOGĄ dać sobie radę bez niego, ponieważ miliony ludzi 
każdego fachu i każdej profesji DAJE radę bez śniadania, a co więcej, 
dzięki temu daje sobie radę znacznie lepiej. 

Przemawia do Ciebie taka wiedza o osiąganiu zdrowia? Zwróć 
uwagę, że ona jest za darmo… to pomyśl, ile odkryjesz w drukowanym 
BIULETYNIE! Właściwie, to chodź i sam się przekonaj: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  
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KŁAMSTWO #6 

Sól szkodzi 

Opisywany tu temat to przedsmak jedynego w Polsce 
BIULETYNU ZDROWIA, do którego segregator i trzy bonusy 

dostajesz gratis: www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

Baj, baju, będziesz w raju! Profesor medycyny Ivan Nieumywakin, 
guru zdrowego odżywiania, podaje kilka faktów, które przemawiają za 
tym, że jest decha w dechę na odwrót…  

#1. Dawniej – w regionach, gdzie brakowało soli – była ona skar-
bem na wagę złota, w dosłownym znaczeniu tego słowa. 

#2. Obecność soli w pocie, ślinie, moczu, łzach jest dowodem na 
to, że bierze ona czynny udział w fizjologicznych procesach organi-
zmu. Jest niezbędna do normalnej pracy komórek i rozprowadzania 
wody w tkankach. 

#3. Według zwyczaju słowiańskiego, chleb i sól podaje się wtedy, 
gdy życzy się komuś . . . tadam, ZDROWIA! 

#4. Gdy ciało jest odwodnione i musi uzupełnić braki wody, mo-
że to zrobić pod warunkiem, że w organizmie jest właściwa ilość soli, 
bo to od niej zależy normalizacja ilości śródmiąższowego płynu. 

#5. Dieta bezsolna prowadzi do: zwiększenia ilości reniny we 
krwi, skurczy naczyń krwionośnych, zmniejszenia produkcji insuliny, 
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zaburzenia przemiany materii w komórkach, co prowadzi do zanie-
czyszczenia organizmu. 

#6. Dieta ze zbyt dużą ilością soli prowadzi do: zaburzeń pracy 
całego systemu wydalniczego, zatrzymania wody w organizmie, 
zwiększenia ciśnienia krwi. 
Różne źródła zgodnie mówią: optymalna dzienna ilość soli dla czło-
wieka wynosi 2,5-3 gramy. 

Najprościej mówiąc, trzeba znać miarę w spożywaniu soli: jednej 
z ważniejszych substancji dla organizmu, bez której żaden układ we-
wnętrzny nie pracowałby prawidłowo. I z rozsądkiem stosować w 
swojej diecie, dla zdrowego odżywiania. 

A co z zaczarowanym hasłem 
«sól zabija»? 

Fakt: kuchenna sól to w 97,5% chlorek sodu i w 2,5% substancje 
chemiczne, takie jak absorbenty wilgoci i jod. Suszy się ją w tempera-
turze 1200 stopni Celsjusza, gdzie taka gorąc masakruje naturalną 
strukturę. Dlatego nie sprzyja zdrowiu. Organizm reaguje na nią jak na 
obcą, nierozpoznaną substancję. 

Tak naprawdę sól kuchenna nie jest prawdziwą solą. Nauka mó-
wi, że może destabilizować ciśnienie krwi, powodować cellulit, 
uszkodzić prawidłową gospodarkę wodną, i urodzić wysyp innych 
schorzeń. 

Z drugiej strony sól to zasadnicza część życia, co wynika z po-
wyższych punktów. 

Rolnicy na przykład wiedzą, że jeśli nie wyłożą cielakom soli, to 
zwierzęta wkrótce zaczną wąchać kwiatki od spodu. Używają jednak 
naturalnej soli, nie kuchennej, czyli tej zlej, którą przypuszczalnie 
masz w solniczce. 
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Królowa wszystkich soli 

Jeśli nie kuchenna, to jaka? Krystaliczna sól himalajska – królowa 
wszystkich soli, najlepsza sól, jaką Ziemia obdarowała człowieka. Re-
guluje dystrybucję wody w ciele … równoważy kwasy w komórkach, 
zwłaszcza mózgowych … reguluje poziom cukru, zmniejszając tempo 
starzenia … 

…pomaga wytwarzać energię hydroelektryczną w komórkach i 
wchłaniać składniki odżywcze z pożywienia … oczyścić płuca z fleg-
my i śluzu – zatem jest szczególnie polecana przy astmie i mukowi-
scydozie … zapobiega skurczom mięśni … wzmacnia strukturę kości 
– tak np. osteoporoza może występować wówczas, gdy organizm po-
trzebuje więcej soli, którą zabiera z kośćca… 

…poprawia jakość snu – działając jako naturalny środek nasenny 
… utrzymuje libido …  stabilizuje nieregularne bicie serca – w połą-
czeniu z wodą i potasem, okazuje się niezbędna do regulacji ciśnienia 
krwi. 

Twierdzenia te są uzasadnione naukowo: 

„Dziewięciotygodniowy eksperyment z podwójnie ślepą 
próbą z 2003 roku poprowadzony na Uniwersytecie w 

Graz (Austria) badał efekt picia 1,5 litra wody dziennie z 
solą kuchenną w porównaniu do 1,5 litra wody z solą hi-
malajską. W badaniu pacjenci, którzy pili wodę z solą hi-
malajską, donieśli o znacznych pozytywnych zmianach w 
oddychaniu, krążeniu, sprawności stawów i złagodzenia 
nerwowości. Odnotowano też lepszą jakość snu, więcej 

energii w ciągu dnia, lepszą koncentrację w pracy i nauce, 
spadek na wadze, a nawet – co zadziwiło samych nau-

kowców – lepszy wzrost włosów i paznokci”. 

Prywatnie sól sypię wedle smaku zawsze tam, gdzie mogę: na ka-
napki, do sałatek, past, kremów. 

Oczywiście stronię od soli kuchennej. Jest niczym innym, jak 
chlorkiem sodu – czyli martwą solą. Z kolei himalajska to chlorek so-
du plus 82 życiodajne minerały w naturalnej formie, gotowe wspierać 
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wszystkie procesy metaboliczne. Budują organizm i można je znaleźć 
w pierwotnym oceanie, z którego pochodzi całe życie. 

Jak to mówią . . . sól i uczucia chronią od zepsucia! 

A BIULETYN ZDROWIA, który publikuje, chroni przed kłam-
stwami, które się wciska . . . i które są potencjalnie niebezpieczne dla 
Twojego zdrowia. 

Jeśli dla odmiany preferujesz sprawdzoną wiedzę, zapraszam: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  
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Na zakończenie 

Co dalej? 

Jeśli dotarłeś do tej strony, to znaczy, że poznałeś kilka największych 
kłamstw świata zdrowego stylu życia. Ale to tylko wierzchołek góry 
lodowej! Co dalej? 

Z pewnością spostrzegłeś, że w tej KSIĄŻECZCE jedynie mu-
skam poszczególne tematy. To dlatego, że nie jest ona podręcznikiem, 
a wprowadzeniem do czegoś większego: drukowanego BIULETYNU 
ZDROWIA. 

Tam opisuję szczegóły. Podaję konkretne instrukcje i przykłady. 
Prowadzę Cię za rękę, mając w pamięci własne doświadczenie, samo-
dzielnie przebyte ścieżki… osobiście popełnione błędy, przetestowane 
teorie, sprawdzone metody.  

Dlatego jestem przekonany, że BIULETYN ZDROWIA to jeden 
z lepszych sposobów na lepsze, spokojne i szczęśliwe życie. A najlep-
szy czas, by zacząć, jest teraz – szczególnie w świetle całkowitego 
braku ryzyka. Co mam na myśli? 

Weź numer startowy BIULETYNU 
ZDROWIA na 30 dni jazdy próbnej. 

Jeśli Cię nie zachwyci, zwrot pieniędzy 

Dokładnie: mimo, że udowodniłem, jak wyjątkowy jest BIULE-
TYN ZDROWIA, to i tak nie proszę, byś zamawiając go brał na siebie 
jakiekolwiek ryzyko. Spoczywa ono na moich barkach – zawsze. 
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Więc czemu chociaż nie zamówić numeru startowego na próbny 
miesiąc? Do numeru startowego dostajesz segregator gratis, plus aż 
trzy wspaniałe książki elektroniczne – normalnie warte 74,85 zł. 

Krótko mówiąc, przeczytaj wszystko – numer startowy i trzy gra-
tisowe książki – bez ryzyka. Dopiero wtedy zdecyduj, czy było warto 
wydać tych kilka złotych. 

Jeśli tak, świetnie. Mam nadzieję, że zostaniesz stałym czytelni-
kiem. 

Jeśli nie, nie pogniewam się. Po prostu odeślij numer startowy i 
segregator, a koleżanki z biura obsługi zatroszczą się o bezproblemo-
wy zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni. 

Jednak szczerze mówiąc, nie chcę, aby BIULETYN zamawiała 
każda Asia, Basia i Piotr. Po prostu nie jest on dla wszystkich. Jest dla 
tych, którzy naprawdę chcą podnieść jakość swojego życia. Właści-
wie, to nawet są trzy warunki, które musisz spełnić, aby móc czytać 
BIULETYN. Jakie? Zapraszam na stronę opisową: 

www.mapazdrowia.pl/biuletyn  

To już naprawdę wszystko. Dziękuję za uwagę. 

 
Łukasz D. King, 

redaktor BIULETYNU ZDROWIA 


