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Ko�ty,�to�jed�ne�z naj�bar�dziej
ta�jem�ni�czych�zwie�rząt�ja�kie
to�wa�rzy�szą� czło�wie�ko�wi.

Od wie�ków� fa�scy�nu�ją,� ale� też
bu�dzą� lęk,�bo�przy�pi�su�jemy� im
ro�le�ma�gicz�ne.�
Po�strze�ga�ne� są� ja�ko� obroń�cy� do�-

mostw,�tę�pi�cie�le�szkod�ni�ków,�za�rów�no
tych�po�spo�li�tych�jak�i nie�z te�go�świa�-
ta�lub�wręcz�prze�ciw�nie,�to�wa�rzy�sze
wiedźm� spro�wa�dza�ją�cych� nie�szczę�-
ście.�Te�ostat�nie�by�ły�przede�wszyst�kim
do�me�ną�czar�nych�ko�tów.�Wo�kół�tych
pięk�nych�zwie�rząt�na�ro�sło�ty�le�le�gend
i prze�są�dów,�że�kie�dy�wpa�dła�mi�w rę�-
ce�no�wa�książ�ka�fran�cu�skiej�dzien�ni�kar�-
ki�Na�tha�lie�Se�me�nu�ik wie�dzia�łam,
że�znaj�dę�w niej�coś�cie�ka�we�go.

„Ta�jem�ni�czy� czar�ny� Kot”, to
pięk�nie� wy�da�ny� przez� Al�ma�-Press
War�sza�wa�zbiór�ko�ciej�hi�sto�rii,�aneg�-
dot�i le�gend,�ale�rów�nież�fo�to�gra�fii
oraz�licz�nych�re�pro�duk�cji�naj�bar�dziej
zna�nych�ob�ra�zów�i gra�fik,�w któ�rych
głów�ne�ro�le�gra�ją�oczy�wi�ście�smo�-
li�ści�przed�sta�wi�cie�le�ga�tun�ku.�

Książ�ka�po�dzie�lo�na�jest�na trzy
czę�ści:� burz�li�wą�hi�sto�rię� re�la�cji
tych� czwo�ro�no�gów� z czło�wie�-
kiem,� miej�sce� ko�tów� w le�gen�-
dach�z ca�łe�go�świa�ta,�wie�rze�nia
lu�do�we� oraz� zwią�za�ne� z ni�mi
prze�są�dy.� Każ�da� z nich� po�ka�zu�je
róż�ne� spo�so�by� po�strze�ga�nia� tych
zwie�rząt� na prze�strze�ni� wie�ków,
od sym�bo�lu�szczę�ścia�i po�myśl�no�ści,
po wcie�le�nie� zła,� zmie�nia�ją�ce� się
w za�leż�no�ści�od cza�su�i oko�licz�no�ści.
Au�tor�ka�wska�zu�je�jak�du�ży�wpływ

na kul�tu�rę�i tra�dy�cję,�szcze�gól�nie�lo�-
kal�ną�mia�ły�te�zwie�rzę�ta.�Ich�po�wią�-
za�nia� z ma�gią� oraz� oso�ba�mi� ją
prak�ty�ku�ją�cy�mi� wy�stę�pu�ją� we

wszyst�kich� kra�jach� i kul�tu�rach.
Dzię�ki�te�mu�lek�tu�ra�po�zwa�la�czy�tel�-
ni�kom,�cho�ciaż�odro�bi�nę,�po�znać
ob�cą� kul�tu�rę� przez� pry�zmat� tak
swoj�skie�go� zwie�rza�ka� ja�kim� jest
kot.

Książ�ka�spodo�ba�się�nie�tyl�ko
ko�cia�rzom,�ale�rów�nież�mi�ło�śni�-
kom�hi�sto�rii,�mi�to�lo�gii�i prze�są�-
dów�oraz�ich�wpły�wu�na na�szą
co�dzien�ność. Po�szcze�gól�ne�hi�sto�rie
opi�sa�ne�są�w krót�ki�i bar�dzo�cie�ka�wy
spo�sób.�Jest�to�ide�al�na�pro�po�zy�cja�dla
tych,�któ�rzy�chęt�nie�prze�czy�ta�ją�coś�in�-
te�re�su�ją�ce�go,�a nie�za�wsze�ma�ją�du�-
żo�wol�ne�go�cza�su.�Jest�to�też�po pro�-
stu� ład�nie� wy�da�na� po�zy�cja� peł�na

hi�sto�rii�i ko�cich�aneg�dot�oraz�wy�jąt�-
ko�wych�ilu�stra�cji.�Na pew�no�bę�dzie
sta�no�wić� pięk�ne� uzu�peł�nie�nie� do�-
mo�wej�bi�blio�tecz�ki.

ile�magii
w�czarnym�kocie?

AGNiESZKA�cichy

Eme�ran�may�er,�pro�fe�sor�na�uk
me�dycz�nych,� wy�bit�ny� ga�-
stro�en�te�ro�log� jest� au�to�rem

książ�ki�po�pu�lar�no�-na�uko�wej�pt.:
„Brzuch� twój� dru�gi� mózg”.
W przy�stęp�nej�dla�więk�szo�ści�czy�-
tel�ni�ków� for�mie,� przed�sta�wił
w niej�kie�run�ki�i pod�su�mo�wa�nie
ba�dań�prze�pro�wa�dzo�nych�w me�-
dy�cy�nie,� w okre�sie� ostat�nich
15�lat.�do�ty�czy�ły�one�ja�my�brzusz�-
nej,� wi�dzia�nej� z jak� naj�szer�szej
per�spek�ty�wy.�

Po pierw�sze�–�pro�fi�lak�ty�ka

Po�wo�łu�jąc�się�na Hi�po�kra�te�sa,�prof.
May�er� prze�ko�nu�je� na wie�le� spo�so�-
bów�czy�tel�ni�ka,�że�„wszyst kie cho ro by
za czy na ją się w brzu chu”. Twier�dzi
on,�że�ja�ma�brzusz�na,�bę�dzie�jed�nym
z naj�waż�niej�szych�kie�run�ków�ba�dań
me�dycz�nych�w przy�szło�ści.�W je�go�od�-
czu�ciu,�obec�ną�me�dy�cy�nę�cze�ka�w nie�-
da�le�kiej�przy�szło�ści�istot�na zmia�na. I jest
prze�ko�na�ny,� że� bę�dzie� ona� ewo�lu�-
owa�ła�w kie�run�ku�pro�fi�lak�ty�ki.�Pro�fi�lak�-
ty�ki,�czy�li�za�po�bie�ga�niu�roz�wo�ju�cho�-
rób,�a więc�po�wro�tu�do spraw�dzo�nych
przez�wie�ki,�a zwe�ry�fi�ko�wa�nych�przez
obec�ną� wie�dzę� na�uko�wą� –� spo�so�-
bów� dba�nia� o zdro�wie.� me�dy�cy�-
na pro�fi�lak�tycz�na w znacz�nym
stop�niu�ko�rzy�stać�bę�dzie�z sze�ro�-
ko�po�ję�tej�me�dy�cy�ny�na�tu�ral�nej,
po�wsta�łej�w więk�szo�ści�przy�pad�ków
na ba�zie�me�dy�cy�ny�lu�do�wej.�
W wie�lu�kra�jach�świa�ta�wi�dać�już

wy�raź�nie�tę�ten�den�cję.�Na przy�kład:
kon�sty�tu�cja�mek�sy�ku�gwa�ran�tu�je
nie�na�ru�szal�ność�za�sad�me�dy�cy�ny
lu�do�wej.�Ta�kie�kra�je�jak:�chi�ny,�in�-
die,� Ro�sja,� Ukra�ina� pod�nio�sły
swą�me�dy�cy�nę�lu�do�wą�do po�zio�-
mu�aka�de�mic�kie�go.�Tam,�na uni�-
wer�sy�te�tach�me�dycz�nych�wie�dza�ta,
wy�kła�da�na jest�przez�wy�bit�nych�spe�-
cja�li�stów,�po�sia�da�ją�cych�wy�kształ�ce�-
nie� za�rów�no� z za�kre�su� me�dy�cy�ny
kla�sycz�nej,�jak�i me�dy�cy�ny�na�tu�ral�nej
da�ne�go�kra�ju.�

W Pol�sce�mo�del�ten�po�zo�sta�je
jesz�cze� w sfe�rze� ma�rzeń.�Ma�my
w na�szym� kra�ju� szko�ły� me�dy�cy�ny
chiń�skiej,� ajur�we�dy,�me�dy�cy�ny�ger�-
mań�skiej.� Z ża�lem� w ser�cu� moż�-
na stwier�dzić,� że�nie�ma�w na�szym
kra�ju�szko�ły,�ale�na�wet�po�ję�cia�me�dy�-
cy�na sło�wiań�ska.�Na tym�przy�kła�dzie
wi�dać�wy�raź�nie,�że�sło�wa�wy�po�wie�-
dzia�ne�pra�wie 200�lat�te�mu�przez�baj�-
ko�pi�sa�rza�i pe�da�go�ga�Sta�ni�sła�wa�Ja�-
cho�wi�cza –�„Cu dze chwa li cie, swe go
nie zna cie, sa mi nie wie cie co po sia da -
cie” –� są�da�lej�ak�tu�al�ne.�Przy�szedł
czas,�że�by�to�zmie�nić,�aby�z du�-
mą�po�wró�cić�do mą�dro�ści�przod�-
ków�i po�wo�łać�w Pol�sce�do ży�cia
po�ję�cie�me�dy�cy�ny�sło�wiań�skiej.�

czte�ry�fi�la�ry�me�dy�cy�ny
na�tu�ral�nej

To�po�ję�cie�bar�dzo�sze�ro�kie.�W je�go
za�kres�wcho�dzi�wie�le�me�tod.�Ale�ma
ono�czte�ry�za�sad�ni�cze�fi�la�ry:�zio�ło�lecz�-
nic�two,� krę�gar�stwo,� te�ra�pię� ja�my
brzusz�nej�i le�cze�nie�mo�dli�twą.�

Zie�lar�stwo da�ło�pod�sta�wy�fi�to�te�ra�-
pii,�z krę�gar�stwa�roz�wi�nę�ły�się�róż�no�-
ra�kie�szko�ły�te�ra�pii�ma�nu�al�nej.�le�cze�-
nie� mo�dli�twą,� czy�li� od�pra�wia�nie
uro�ków,� prze�kleństw� i złych� my�śli
oraz� za�ma�wia�nie� cho�rób� do dzi�siaj
funk�cjo�nu�je� na wschod�niej� ścia�nie
na�sze�go�kra�ju�(szep�tu�chy).�Echa�te�go
zja�wi�ska� moż�na zna�leźć� w tech�ni�-
kach� Pro�gra�mo�wa�nia� Neu�ro�lin�gwi�-
stycz�ne�go,� usta�wie�niach� Ber�ta
hellingera,�jak�i mo�dli�twach�Ro�ber�-
ta�de�Gran�di�sa i Ne�ala�lo�za�no,�za�-
ak�cep�to�wa�nych�przez�Ko�ściół.�

do na�tu�ral�nych� me�tod moż�-
na za�li�czyć�sta�wia�nie�pi�ja�wek,�le�cze�-
nie� ja�dem� pszcze�lim,� świe�co�wa�nie
uszu,� sta�wia�nie� ba�niek� ognio�wych,
róż�ne�go�ro�dza�ju�ma�sa�że�i na�kłu�wa�nia
cia�ła�kol�ca�mi.�
Pa�ra�dok�sem� cha�rak�te�ry�stycz�nym

dla�men�tal�no�ści�Po�la�ków�jest�fakt,�że
coś,�co�by�ło�przez�wie�ki�sto�so�wa�ne
przez�na�szych�przod�ków�wra�ca�do na�-
sze�go�kra�ju�pod róż�ny�mi�„eg�zo�tycz�ny�-
mi”� na�zwa�mi.� Ja�ko� przy�kład� moż�-
na po�dać�„świe�ce�in�dian�Ho�pi”�lub
„gu�mo�we�bań�ki�chiń�skie”.

Sta�ro�sło�wiań�ski
ma�saż�Brzu�cha

Te�ra�pia�na�rzą�dów�ja�my�brzusz�-
nej�pod na�zwą�Sta�ro�sło�wiań�ski�Ma�saż
Brzu�cha�wró�ci�ła�do nas�z Ukra�iny
i Ro�sji.� Wró�ci�ła,� bo� by�ła� po�pu�lar�-
na na te�re�nie� na�sze�go� kra�ju
do lat 50. XX w.�Na stro�nie�sta�ro�slo�-
wian�ski�ma�sa�zbrzu�cha.pl� w za�kład�-
ce�–�„Li�te�ra�tu�ra”�–�„li�te�ra�tu�ra�et�no�gra�-
ficz�na”,�za�po�znać�się�moż�na z pra�ca�mi
pol�skich�et�no�gra�fów,�któ�rzy�po�cząw�szy
od ro�ku 1888r�(np.�Oskar�Kol�berg),
opi�su�ją�po�wszech�nie�sto�so�wa�ne�przez
wiej�skich�uzdro�wi�cie�li�tech�ni�ki�sta�wia�-
nia�garn�ka�na brzu�chu,�jak�i róż�no�rod�-
ne�for�my�ma�sa�żu�brzu�cha.�To�do�wód,
że�ta�me�to�da�by�ła�po�pu�lar�na na zie�-
miach�na�sze�go�kra�ju�odwie�ków.�Po raz
ko�lej�ny� moż�na za�dać� py�ta�nie:� dla�-
cze�go� Po�la�cy� tak� ma�ło� sza�nu�ją
tra�dy�cję?�dla�cze�go�u nas�po�pu�lar�-
ne�sta�je�się�to,�co�po�cho�dzi�z za�gra�-
ni�cy? Mar�sza�łek� Jó�zef� Pił�sud�ski,
w żoł�nier�skich�sło�wach�stwier�dził,�że

„na ro dy, któ re nie dba ją o tra dy cję – gi -
ną”. Oby�Pol�ska�nie�zgi�nę�ła!

Ucisk�i�kolejność

Sta�ro�sło�wiań�ski�Ma�saż�Brzu�cha�(SMB)
sto�so�wa�ny�był�we�wszyst�kich�pro�ble�-
mach� zwią�za�nych� z ja�mą� brzusz�ną,
któ�re�gnę�bi�ły�lud�ność�wiej�ską.�A więc:
„obe�rwa�nie�żo�łąd�ka”�i „prze�miesz�cza�-
nie�się�na�rzą�dów�ja�my�brzusz�nej”,�za�par�-
cia,�bie�gun�ki,�za�bu�rze�nia�tra�wie�nia,�zła
pra�ca�na�rzą�dów�ukła�du�mo�czo�we�go
i płcio�we�go.�Nie�bę�dzie�prze�sa�dą�stwier�-
dze�nie,�że�by�ła�to�me�to�da�ma�ją�ca�za�sto�-
so�wa�nie� w wie�lu� cho�ro�bach.� isto�tą
Sta�ro�sło�wiań�skie�go�ma�sa�żu�Brzu�-
cha�są�tech�ni�ki�uci�sko�we�wy�ko�ny�-
wa�ne�w okre�ślo�nej�ko�lej�no�ści.Tym,
co�od�róż�nia�pol�ską�szko�łę�te�ra�pii�brzu�-
cha�od me�to�dy�ro�syj�skiej,�ukra�iń�skiej,
wie�lu�form�te�ra�pii�wi�sce�ral�nej�i oste�opa�-
tii,� to� de�li�kat�ne� i bez�bo�le�sne� for�my
pal�co�wa�nia�ja�my�brzusz�nej.�Do�dat�ko�-
wo�SMB�w prak�tycz�ny�spo�sób�po�ka�zu�-
je�ne�ga�tyw�ny�wpływ�dys�funk�cji�na�rzą�-
dów� ja�my� brzusz�nej� na kon�dy�cję
sta�wów�ob�wo�do�wych�(koń�czy�na gór�-
na i dol�na)�oraz�na kon�dy�cję�krę�go�słu�-
pa.�Ja�ko�jed�na z nie�licz�nych�tech�-
nik,� sto�su�je� roz�luź�nia�nie� na�pięć
na po�zio�mie� Au�to�no�micz�ne�go
Ukła�du�Ner�wo�we�go.�
We�dług� Eme�ra�na may�era,� jed�-

nym�z naj�więk�szych�pro�ble�mów�me�-
dy�cy�ny�przy�szło�ści�bę�dą�ukry�te�sta�ny
za�pal�ne� je�lit,�któ�re�do�ce�lo�wo�mo�gą
być�przy�czy�ną�po�waż�nych�cho�rób.�Re�-
gu�lar�ne�sto�so�wa�nie�Sta�ro�sło�wiań�skie�-
go�Ma�sa�żu�Brzu�cha�jest�zna�ko�mi�tą�for�-
mą� ak�tyw�nej� pro�fi�lak�ty�ki� ukry�tych
sta�nów�za�pal�nych�je�lit.�Na�si�przod�ko�-
wie,� wie�le� wie�ków� te�mu� stwo�rzy�li
prak�tycz�ną�me�to�dę,�któ�ra�mo�że�wspo�-
móc�me�dy�cy�nę�przy�szło�ści.�

Za pra sza my do Cen trum Me dy -
cy ny Na tu ral nej i Psy cho te ra pii
na warsz ta ty pro wa dzo ne przez
Wła dy sła wa Bat kie wi cza. Szcze -
gó ły str. 13. 

cho�ro�ba�za�czy�na się
w brzu�chu
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