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Įžanga

Ši knyga pasakoja apie nepaprastą atradimą, kuris padės jums palaikyti 
gerą sveikatą ir apskritai būti laimingesniems. Knygos autoriai leidosi į visai 
naują tyrimų sritį ir ta sritis yra... žemė. Tuo aspektu, kaip apie ją kalba 
autoriai, žemė moksliškai tyrinėta dar nebuvo. Mes nežinojome, koks ryšys 
yra tarp žemės ir organizmo fiziologijos, tarp žemės ir mūsų sveikatos.

Kai kuriuose tyrimuose dalyvavau ir aš. Man tai buvo nepaprasta 
patirtis. Aš stengiausi atsakyti į klausimus, kurie niekada iki šiol nebuvo 
iškelti. Atsakymai mus pribloškė ir leido kitu žvilgsniu pažvelgti į žmogaus 
fiziologiją bei ligų gydymo galimybes. 

Viena iš šioje knygoje aptartų fundamentalių problemų yra uždegiminiai 
procesai, vykstantys žmogaus organizme. Šiandieną dauguma tyrinėtojų 
pripažįsta, kad būtent uždegimai kalti dėl sunkiausių šiuolaikinių ligų. Kad 
ta tema labai svarbi, parodo 1 iliustracija. Joje matome, kaip pastaruoju metu 
augo skaičius mokslinių straipsnių, kurių autoriai tiria uždegiminius procesus. 

1 iliustracija. taip recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose augo skaičius mokslinių publi
kacijų, kuriose nagrinėjama uždegimų tema. Diagrama apima periodą nuo 1967 iki 2012 metų. 
(JAV nacionalinės medicininės literatūros bibliotekos duomenys.)
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Kaip matome, 2012 metais recenzuojamuose žurnaluose tokių publi-
kacijų buvo net 30 000. Šią knygą taip pat galime priskirti prie darbų, 
kurių autoriai analizuoja uždegimų priežastis ir būdus, kaip su uždegimais 
kovoti. Knyga „Įsižeminimas“ vieną iš centrinių medicinos temų nagrinėja 
labai įdomiu ir netikėtu aspektu. Sakau tai visai nedviprasmiškai, nes aš 
pats, kaip ląstelių biologas ir biofizikas, esu paskelbęs keliolika darbų 
garsiausiuose medicininiuose žurnaluose ir man ta tema yra pažįstama. 

Vos atsivertę „Įsižeminimą“, jūs sužinosite naujų faktų apie mūsų visų 
ryšį su planeta, kurioje gyvename. Sužinosite, kokį vaidmenį čia atlieka 
žemės paviršiaus emituojami laisvieji elektronai, kaip jie veikia mūsų 
fiziologiją ir sveikatą. Elektronų ir žmogaus biologijos tyrimai ilgą laiką 
buvo ir mano darbo kryptis. Devintajame dešimtmetyje dirbau su tarp-
tautine grupe mokslininkų, kuriai vadovavo Nobelio premijos laureatas ir 
vienas iš didžiausių XX amžiaus mokslininkų vengrų kilmės biochemikas 
Albertas Sent Georgijus (Albert Szent-Györgyi). Mes dirbome Jūrų bio-
logijos laboratorijoje Vuds Holo gyvenvietėje Masačusetso valstijoje ir 
tyrinėjome sritį, kuri dabar vadinama elektroninės biologijos vardu. Apie 
elektronus ir jų judėjimą žmogaus kūne aš parašiau dvi knygas ir seriją 
straipsnių. Mane domino, kaip elektronų judėjimas susijęs su žmogaus 
sveikata. „Įsižeminimo“ autoriai išplėtojo šią temą ir pradėjo ją tirti, kaip 
sakiau, netikėtu bei nauju aspektu. 

Tas naujas aspektas yra mūsų ryšys su žeme. Pirmas apie šį ryšį 
prabilo Klintas Oberis. Klintas Oberis pradėjo savo profesinę karjerą 
kaip kabelinės televizijos inžinierius ir buvo vienas iš šios televizijos 
pradininkų Jungtinėse Valstijose. Todėl jis puikiai išmano, kaip veikia 
elektroninės sistemos. Oberis ryšį su žeme pavadino įžeminimu. Norėdami 
šį ryšį užmegzti, kitaip sakant, įsižeminti, turime basi atsistoti ant žemės 
ar susiliesti su kokia nors elektrai laidžia medžiaga, kuri laidu sujungta 
su žeme. Daugybė žmonių, kurie pabandė įsižeminti, patyrė fizinio kom-
forto pojūtį. Pasirodė, kad ryšys su žeme yra trūkstama grandis, kuri gali 
mums grąžinti sveikatą ir tiesiog gerą savijautą. Šioje knygoje surinkta 
daug pasakojimų, kuriuose žmonės dalijasi savo įžeminimo patirtimi. 
Įžeminimas padėjo jiems įveikti nemigą, chroniškus skausmus, stresą, 
nerimą, nuovargį. Netgi profesionalūs sportininkai, fiziškai sveikiausia 
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visuomenės dalis, patyrė, kaip palankiai juos veikia įžeminimas: jiems 
greičiau gyja traumos, jie geriau pasiilsi ir atsistato, ilgiau išsaugo gerą 
fizinę formą. Veikdamas kaip antioksidacinė priemonė, įžeminimas stabdo 
ląstelių senėjimo procesus.

Aš pats entuziastingai įsitraukiau į šio reiškinio tyrimus, kai pamačiau, 
kokius teigiamus savijautos pokyčius patiria žmonės vien susijungę su 
žeme. Pavyzdžiui, viena mūsų masažistė, ėmusi derinti įžeminimą su 
masažais, pasiekė tokių nuostabių rezultatų, kad visi pažįstami gydytojai 
pradėjo siųsti jai pačius sunkiausius savo ligonius. Pasiryžau padėti įže-
minimo entuziastams nustatyti, kodėl ryšys su žeme veikia būtent taip, 
ir aprašyti šį procesą mokslo kalba. Į šį nuostabų projektą įsijungė ir 
daugiau tyrėjų – nuo Kalifornijos Jungtinėse Valstijose iki Lenkijos Rytų 
Europoje. Mūsų tyrimai ir stebėjimai parodė, kad įžeminimas yra visiškai 
natūralus ir paprastas vaistas nuo daugelio ligų, taip pat ir tų, kurios kelia 
daug skausmo ir yra mirtinos. Skaitydami šią knygą jūs pamatysite, kad 
mes siūlome visiškai naują ligų gydymo ir profilaktikos modelį, kuris 
prieinamas kiekvienam. 

Kokia yra jo esmė? Trumpai kalbant, žemės emituojama energija pa-
laiko natūralią organizmo būseną, slopina uždegimus ir stabdo ląstelių 
senėjimo procesus. 

Nenuilstantis šio darbo pradininkas ir įkvėpėjas yra Klintas Oberis. Jis 
daugiau kaip penkiolika metų vykdo misiją pažadinti skeptiškai nusitei-
kusį pasaulį ir priminti jam vieną seniai pamiršta dalyką: žemė po mūsų 
kojomis gydo! Susisieję su šiuo neišsenkamu šaltiniu iš karto pasijuntame 
sveikesni ir padaryti tai yra labai paprasta. 

Ėmęs kalbėti apie įžeminimą, Klintas Oberis atsimušė į skepticizmo 
sieną ir susilaukė pašaipų, o kai kurie vadinamieji ekspertai jį netgi išva-
dino bepročiu. Tačiau jis buvo atkaklus ir dabar jau turi surinkęs tvirtų 
mokslinių įrodymų, kurie patvirtina jo novatoriškos idėjos vertę. Pasakysiu 
dar daugiau: tūkstančiai žmonių, kurie išbandė įžeminimą, geriau jaučiasi, 
geriau miega, juos mažiau kamuoja chroniški skausmai ir nuovargis. 

Į Ž A n G A
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Kaip sakiau, mus visus, tyrusius įžeminimo reiškinį ir jo poveikį 
žmogaus organizmui, įkvėpė Klintas Oberis. Jis, nors ir neturi mokslinio 
laipsnio, buvo tvirta atrama net tiems, prie kurių pavardžių puikuojasi 
moksliniai laipsniai. Mane stebino jo įžvalgų tikslumas ir dirbti su juo 
man buvo didelė privilegija. 

Dar vienas šiam darbui atsidavęs tyrėjas buvo kardiologas iš Konek-
tikuto valstijos Stivas Sinatra. Stivas Sinatra domėjosi elektromedicina 
ir buvo integratyviosios medicinos šalininkas. Kai 2001 metais sutiko 
Klintą Oberį ir išgirdo apie įžeminimą, jis suprato, kad šis metodas yra 
labai perspektyvus. Jis paragino Oberį vystyti šią idėją toliau ir ištirti, kaip 
įžeminimas veikia uždegiminius procesus, nes tuo metu tarp kardiologų 
jau ėmė vyrauti nuomonė, kad būtent uždegimai yra daugelio širdies ligų 
priežastis. 

2010 metais prie Klinto Oberio ir Stivo Sinatros prisijungė Martinas 
Zukeris. Martinas Zukeris jau daug metų rašo sveikatos temomis, jis yra 
šimtų straipsnių ir daugiau kaip dešimties knygų autorius. Martinas pa-
dėjo Oberio ir Sinatros komandai parašyti šią knygą, kuri dabar jau yra 
išversta į keliolika pasaulio kalbų ir sudominusi didžiulį skaitytojų būrį.

„Įsižeminimas“ yra iš tiesų novatoriška knyga. Ji parodo kryptį tiems, 
kurie ieško efektyvių sveikatos palaikymo priemonių. Ta kryptis yra že-
myn. Sveikatos šaltinis plyti po mūsų kojomis. Tai – žemė, skleidžianti 
nepertraukiamą laisvųjų elektronų srautą. Tačiau nors mes gyvename ant 
žemės paviršiaus, ryšio su žeme neturime. Jis – nutrūkęs. Esame nuo že-
mės izoliuoti ir jos gydomosios energijos negauname. Dėl to kaltas mūsų, 
šiuolaikinių žmonių, gyvenimo būdas. 

Tikiuosi, kad ši knyga paskatins jus ryšį su žeme atkurti. Pabandykite. 
Ypač jei skundžiatės chroniškais skausmais ar nuovargiu. Nusiaukite ba-
tus ir pabūkite basi lauke bent pusvalandį. Pamatysite, kaip pasikeis jūsų 
savijauta. Toks yra gydomasis žemės poveikis. 

Patirti jį galite visada, kai tik jo jums reikia. 

– James Oschman, Ph.D.



i  d a l i S

nutrūkęs ryšys: 
kodėl mes 

nuolatos sergame



17

1

motiNoS ŽemĖS StebuklaS
Didžiausias iš visų stebuklų yra mūsų Žemė.

– ARISTOTELIS

Žemė palaiko mūsų gyvybę. Ji teikia mums maistą ir vandenį. Ja mes 
vaikštome, jos vandenyse maudomės, kopiame į jos viršukalnes, klaidžio-
jame jos miškais. 

Yra dar vienas dalykas, kurį mums dovanoja Motina Žemė. Tačiau mes 
apie jį beveik niekada nesusimąstome. 

Tas dalykas – gydomoji jėga.
Žemės gydomoji jėga yra stebuklinga.
Ši knyga apie tai ir kalbės. 
Jeigu dabar tai įmanoma, atsisėskite ant kokios pievelės ar smėlio ir 

nusiaukite batus. Pabandykite pajausti, kaip jus pripildo žemės jėga, pa-
tyrinėkite, kaip ima keistis jūsų savijauta. Kuo dažniau tokį kontaktą su 
žeme užmegsite, tuo tie pojūčiai bus stipresni.

Kad tai yra tiesa, įsitikino daugybė žmonių, kurie nusprendė patys 
išbandyti žemės galią. Pavyzdžiui, vienas garsus advokatas, kurio va-
dovaujama teisinių paslaugų kompanija įtraukta į Fortune 500 sąrašą, 
tokiu būdu išsigydė vilkligę, sunkią autoimuninę ligą. Vienas Australijos 
gydytojas vaikščioti basomis kojomis rekomenduoja diabeto ligoniams, 
kuriems dėl ligos komplikacijų yra išsivysčiusi neuropatija. O Aliaskoje 
gyvena žmogus, kuris po nelaimingo atsitikimo dvidešimt penkerius metus 
praleido neįgaliųjų vežimėlyje, nes negalėjo judinti kojų. Dabar jis kojas 
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jau judina ir net gali žengti kelis žingsnius. Tai įvyko todėl, kad jis ėmė 
praktikuoti įžeminimą.

Gydomoji Motinos Žemės jėga nuostabi! Tačiau nors apie šią jėgą 
žmonės kalba labai nuo seno, šiuolaikinė visuomenė apie ją patikimos 
informacijos beveik neturi.

kas yra ĮžemiNimas?

Įžeminimas yra ir labai senas dalykas, ir visai naujas atradimas. Įže-
minimas – tai kontaktas su žemės paviršiumi ir su jo natūraliu elektros 
krūviu, kuris daro įtaką žmogaus organizmui, visų pirma – slopina užde-
giminius procesus. O uždegiminiai procesai yra faktiškai visų chroniškų 
ligų priežastis. Uždegimai taip pat skatina ląstelių senėjimą. 

Kalbėdami apie įžeminimo reiškinį, mes neišvengiamai turime vartoti 
techninius terminus, kuriais nusakomi tam tikri su elektra ir elektromag
netiniais laukais (EML) susiję reiškiniai. taip pat knygoje neišsivertėme 
ir be medicininių terminų. tačiau mes pasistengėme visą medžiagą 
pateikti kuo paprasčiau, kad ji būtų suprantama labai plačiam skaity
tojų ratui. 

Vadinasi, kontaktas su žeme mus apsaugotų nuo daugybės sveikatos 
problemų. Tačiau tai išgirdę žmonės dažnai atšauna, kad tokį kontaktą mes 
palaikome nuolatos – tai esą vyksta savaime, tad nereikia jokių papildomų 
pastangų. Tai ne visai tiesa. Taip, mes gyvename ant žemės paviršiaus ir 
juo vaikštome, tačiau žemės faktiškai neliečiame. Nors daug tūkstantme-
čių žmogaus oda lietėsi su Motinos Žemės oda, dabar šio sąlyčio nebėra.

Seniau žmonės daug vaikščiojo basi ir per pėdas sėmėsi žemės jėgos. 
Bet dabar vaikščiojimas basomis kojomis yra retas dalykas. Avime batus, 
kurių padai pagaminti iš sintetinių elektros nepraleidžiančių medžiagų, 
namuose vaikštome sintetiniais kilimais ir miegame lovose su sintetine 
patalyne.
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Nuo žemės esame izoliuoti, atsijungę, netekę savo „elektrinių šaknų“. 
Žemės mums trūksta. Mes kenčiame žemės badą. 

Todėl mūsų kūnus nuolat kamuoja uždegimai ir jų keliamos ligos. Jos 
šiandieną pakerta visų amžiaus grupių žmones ir tokių ligonių skaičius 
auga. Anksčiau nuo tokių bėdų žmones saugojo elektrinis žemės laukas, 
tačiau šiandieną šios apsaugos mes nebeturime. 

Ryšį su žeme galime atstatyti visai paprastai – tai yra vaikščiojimas 
basomis kojomis. Basi galime būti ir lauke, ir patalpose, netgi savo biu-
ruose, jei tik grindys ten pagamintos iš laidžių medžiagų. Susisieję su 
natūraliu žemės paviršiaus krūviu lauke ar patalpose, atkursime kūno 
elektrinį lauką, o tai teigiamai paveiks visą organizmą.

Štai kas tada įvyks:

♦  Susilpnės ar visai liausis uždegiminiai procesai.
♦  Susilpnės ar išnyks įvairios kilmės chroniški skausmai.
♦  Susilpnės chroniškas nuovargis.
♦  Pagerės kraujo apytaka ir ląstelių aprūpinimas maisto medžiagomis.
♦  Sumažės patiriamo streso lygis.
♦  Pagerės miegas.
♦  Sustiprės organizmo energija.
♦  Pradės greičiau gyti įvairios žaizdos. 
♦  Sustiprės imuninė sistema.

Įžeminimas yra visiškai natūralus ir saugus sveikatos palaikymo me-
todas. Be to, jis labai paprastas, tačiau efektyvus. Atkūrę nutrūkusį ryšį 
su žeme, mes įsileidžiame į save jos gydomąją galią.

M O t i n O s  Ž E M Ė s  s t E B u K L A s
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sVarBiausias kada Nors Padarytas atradimas 
aPie sVeikatĄ?

sVarBiausias kada Nors Padarytas atradimas 
aPie sVeikatĄ!

tai du sykius užrašyta mūsų knygos pavadinimo paantraštė. Ar pastebė
jote, kuo skiriasi šie sakiniai? taip, pirmasis baigiasi klaustuku, o antrasis 
yra lygiai toks pat, bet jo pabaigoje parašytas šauktukas! Pirmajame 
knygos leidime buvo paantraštė su klaustuku, o šiame, antrajame, lei
dime klaustuką yra pakeitęs šauktukas. tai reiškia, kad įžeminimo veiks
mingumas mums nekelia jokių abejonių! tai puiki pagalbos priemonė 
chroniškų ligų ir streso iškankintai mūsų visuomenei.

leidėjų PastaBa:
Šioje knygoje pakaitomis vartojami terminai „įsižeminimas“ ir „įže
minimas“.  „Įžeminimas“ labiau atspindi patį ryšio su žeme reiškinį, o 
„įsižeminimo“ terminas tinkamesnis tada, kai mes kalbame apie ryšį su 
žeme, kurį dėl savo sveikatos gali užmegzti kiekvienas.  
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elektriNiS ŽmoGuS 
ir elektriNĖ PlaNeta

Tikriausiai visi esate jautę malonų dilgčiojimą ir lengvą šilumą pėdose, 
kai basi vaikščiojote po pliažą ar po rasotą žolę. O pabuvę basi ilgesnį 
laiko tarpą, be abejo, pasijutote žvalesni ir energingesni.  

Toks yra žemės energijos poveikis. Mūsų planeta gyva ir tokią ją pa-
daro jos energija. Žemės paviršius skleidžia subtilias vibracijas, o mūsų 
organizmas jas priima. Tačiau daugelis apie tai nieko nežino. Ar šiais 
laikais kam nors gali šauti į galvą mintis, kad smėlis arba žolė po mūsų 
kojomis iš tikrųjų yra energijos laukas, kuris žmogų gydo?

Tai tikra tiesa. 
Kad būtų aiškiau, apie ką mes kalbame, įsivaizduokite, jog Žemė, mūsų 

gimtoji planeta, yra šešių sekstiljonų (6 000 000 000 000 000 000 000) 
kubinių metrų talpos akumuliatorius, kuris be paliovos kaupia savyje 
energiją. Tos energijos šaltiniai yra Saulė, žaibai ir įkaitęs Žemės rutulio 
branduolys. Žemė skleidžia šią energiją ir palaiko visą gyvybę sausumoje, 
ore ir vandenyje. Visi biologiniai organizmai – nuo žmogaus iki augalų 
ir bakterijų – semiasi gyvybingumo iš energinio planetos lauko, iš šio 
milžiniško akumuliatoriaus.

Apie žemės galias ir jų poveikį žinota jau gilioje senovėje, tačiau 
mokslas šį reiškinį pradėjo tirti visai neseniai. Šio uždavinio ėmėsi geo-
fizikai, biofizikai, elektrofiziologai ir medikai. Jų dėka mes sužinojome, 
kad žemės elektros energija palaiko gyvų organizmų vibracijų tvarką taip 
pat, kaip dirigentas vadovauja simfoniniam orkestrui. 


