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Paratarmė  

Šiuolaikinės Vakarų medicinos pasiekimai iš tiesų stulbinantys. Visas dabartines jos galimybes 

sunku aprašyti. Ypač įspūdingi pasiekimai chirurgijos srityje – net ir tais atvejais, kai paciento 

kūnas būna sunkiai sužalotas, jį pavyksta išgelbėti. Į arteriją įstačius kateterį, gydytojai gali išgelbėti 

pacientą, mirštantį dėl arterijoje susidariusio trombo, išgydyti nuo miokardo infarkto ir t. t. Esant 

ypač sunkiems atvejams šiuolaikinė Vakarų medicina demonstruoja aukščiausią lygį. Būtina 

pažymėti ir neabejotinus vakcinacijos pasiekimus, leidusius išsaugoti milijonus žmonių gyvybių.  

Tačiau kalbant apie lėtines ligas, Vakarų medicinos pasiekimai atrodo kur kas kukliau, o 

siūlomas gydymas yra netinkamas ir neveiksmingas. Pavyzdžiui, Vakarų gydytojai stengiasi 

sumažinti aukštą paciento kūno temperatūrą arba naudodami priešvėžinius preparatus net sunaikina 

sveikąsias žmogaus ląsteles. Tai prieštarauja normaliai žmogaus organizmo reakcijai į ligą. 

Aš pats įgijau vakarietiškos mokyklos medicininį išsilavinimą, esu susipažinęs su Vakarų 

medicina, niekada neneigiau jos pasiekimų ir niekada nebuvau priešiškai nusiteikęs jos atžvilgiu. 

Tačiau man atrodo, kad Vakarų medicina į Rytų mediciną daugeliu atveju žiūri kaip į kažkokią 

senieną, susijusią su prietarais, ir todėl nenori naudotis neabejotinais jos pasiekimais. 

Tikroji medicinos paskirtis – gydyti žmones, ir aš tikiu, kad sujungus Vakarų ir Rytų medikų 

pasiekimus, galimas didžiulis progresas šioje srityje. Aš tikiu, kad Vakarų medicinai atėjo laikas 

baigti visuotinai neigti Rytų mediciną, o priešingai – pasistengti suprasti ir priimti ją. Kartu 

pasistenkime išsiaiškinti, kodėl Rytų medicina nėra populiari net Japonijoje.  

Prisiminkime istoriją. Vadinamasis Edo laikotarpis Japonijoje (1602–1867) buvo palyginti 

ramus. Šalis uždarė savo sienas ir nutraukė bet kokius ryšius su kitomis valstybėmis. (Mes 

neliesime politinių ir ekonominių klausimų, o situaciją apžvelgsime tik medicinos požiūriu). Todėl 

ji išvengė epidemijų. Europoje tuo metu nuolat vyko karai, todėl susidarė palankios sąlygos 

progresuoti chirurgijai. Epidemijos Europoje buvo dažnas reiškinys, ir tai vertė intensyviai ieškoti 

profilaktinių kovos su jomis priemonių bei naujų veiksmingų infekcinių ligų gydymo būdų.  

Edo laikotarpio pabaigoje ir Japonijoje įvyko keletas tarptautinių konfliktų. Apie vieną iš jų 

pasakojama filme „Paskutinis samurajus“, kuriame pagrindinius vaidmenis sukūrė Tomas Kruzas ir 

Kenas Vatanabė. Filme pasakojama apie tai, kaip mūšyje sunkiai sužeisti vienas po kito žūsta 

kariai, nors jiems suteikiama medicininė pagalba. Vakarų medicina tuo metu jau buvo pasiekusi 

ryškios pažangos gydydama tokio pobūdžio sužeidimus. Rytiečiai medikai nemokėjo gydyti 

šautinių žaizdų, o tuo metu, pavyzdžiui, gydytojas Viljamas Vailsas (mano prosenelio mokytojas) 

jau atlikdavo sėkmingas operacijas ir jo pacientai pradėdavo gyti, praėjus vos 2–3 paroms po 

chirurginio įsikišimo. Tai mačiusiems palikdavo neišdildomą įspūdį ir jie buvo įsitikinę, kad 

Vakarų medicina – tai neabejotina pažanga, o Rytų – niekam tikusi atgyvena. Štai dėl ko net 

Japonijoje Rytų medicina nėra itin populiari. Prasidėjus XX amžiui, Japonija taip pat įsitraukė iškart 

į keletą karų, ir tuo metu Rytų medicina buvo visiškai užmiršta.  

Tačiau mūsų laikais žmonės pradėjo kelti klausimus, ar visada tikslinga naudoti tik oficialiosios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicinos priemones. Jei Vakarų ir Rytų medicinos suvienytų savo jėgas ir pasiekimus, daugelis 

ligonių išgytų ir, būdami sveiki, jie galėtų gyventi net iki 120 metų – tai visiškai realu. Tie, kurie 

serga vėžiu, cukriniu diabetu ir kitomis ligomis, susijusiomis su jų gyvenimo būdu, privalo 

įsisavinti Rytų medicinos pagrindus ir jais vadovautis savo gyvenime.  

Labai džiaugiuosi atsiradusia galimybe pasidalyti savo patirtimi ir populiarinti sveiką gyvenimo 

būdą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis skyrius  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip iš Vakarų medicinos gydytojo tapau Rytų medicinos atstovu 
 

Gimiau 1948 metais. Iki manęs mūsų giminėje buvo septynios medikų kartos. Mano prosenelis 

Josinoris gimė 1858 metais. Jis tapo vakarietiškos medicinos mokyklos atstovu, mediciną studijavo 

Kagosimos prefektūros medicinos mokykloje, kurioje dėstė anglas Viljamas Vailsas.  

Mano tėvas, kitaip nei prosenelis, nenorėjo būti gydytoju, jį erzindavo vaistų kvapas. Tačiau 

nepaisant to, tėtis mėgo gerti vaistus. Jį kankindavo dažni galvos skausmai ir nemiga, todėl jis 

nuolat vartojo nuskausminamuosius ir migdomuosius. Neilgai trukus jam išsivystė skrandžio opa ir 

jis mirė nuo kraujo išsiliejimo palyginti jaunas – jam buvo tik 58 metai. Jo pavyzdys man tapo 

akivaizdžiu įrodymu, kokį šalutinį poveikį sukelia Vakarų medicinos propaguojami vaistiniai 

preparatai. 

Mano tėvas niekada nenorėjo būti gydytoju, tačiau aš prisimenu, kad jis dažnai pasiimdavo savo 

senelio stetoskopą, padarytą iš dramblio kaulo. Be to, jis nuolat man sakydavo: „Tu turi tapti 

mediku, kadangi visi mūsų šeimos nariai buvo asmeniniai Tanegasimos salos šiogūnų (valdytojų) 

gydytojai“.   

Štai taip ir tapau mediku.  

 

Kaip aš sužinojau apie rytinio „badavimo“ naudą 

 

Aš buvau silpnas vaikas, dažnai persišaldydavau ir kentėdavau nuo aukštos temperatūros. 

Vidurinėje mokykloje (būdamas 12–13 metų) kiek sustiprėjau, tačiau mane dažnai vis dar 

kamuodavo viduriavimas. Mane gydė gydytojai ir iš Vakarų, ir iš Rytų, aš vartojau daugybę 

medicininių preparatų ir gydomųjų žolių, tačiau niekas nepadėjo. Kai susinervindavau (pavyzdžiui, 

prieš egzaminą arba kokį nors kitą man svarbų įvykį), man pradėdavo stipriai skaudėti skrandį ir aš 

nuolat turėdavau būti netoli tualeto. 

Kai įstojau į medicinos institutą, į mano rankas pateko knyga „Gydytojo Kazuo Nišio 

sveikatingumo sistema“. Toje knygoje buvo parašyta, kad chlorofilo (žaliosios) sultys
1
 teigiamai 

veikia organizmą. Rytais pradėjau gerti kopūstų ir obuolių sultis bei atsisakiau pusryčių. Jau po 

savaitės kitos pajutau rezultatą: skrandžio sutrikimai, kamavę mane nuo 4 metų, ėmė kartotis vis 

rečiau ir jau nebebuvo tokie varginantys. 

                                                 
1
Gaunamos iš žalios spalvos vaisių bei daržovių, želmenų – vert. pastaba.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo tada pradėjau domėtis liaudies medicina. Būdamas antrame kurse, perskaičiau gydytojo, 

žymaus Tokijo universiteto Medicinos fakulteto profesoriaus Kendzo Nikos knygą. Iš jos sužinojau 

apie nuostabią dietą, kurios pagrindas – nevalyti ryžiai, ir ėmiau ją praktikuoti. Mano „sindromas“ 

išnyko po kelių savaičių. Aš buvau pritrenktas.  

Supratau, kad maistas, kurį valgome, daro didžiulę įtaką mūsų sveikatai. Aš susigrąžinau savo 

sveikatą laikydamasis nevalytų ryžių dietos bei pakeisdamas pusryčius chlorofilo sultimis. Aš taip 

sustiprėjau, kad trečiame kurse užsiėmiau kūno rengyba („Body bildingu“). Iš prigimties buvau 

smulkaus kūno sudėjimo, tačiau, nuolat treniruodamas raumenis, šeštame kurse jau buvau toks 

stiprus, kad sugebėjau laimėti visos Kiūšiū salos aukštųjų mokyklų studentų varžybose.  

Tačiau institute dėstytojai mane nuolat kritikuodavo. Priežastis buvo ta, kad kažkas iš kursiokų 

pranešė vadovybei, jog aš užsiimu liaudies medicina. 

Mūsų dėstytojai ne tik nemėgo gydytojų Nikio ir Nišio, jie primygtinai stengdavosi atkalbėti 

savo studentus nuo liaudies medicinos knygų skaitymo. Tuo metu buvo ypač populiari teorija, 

skelbianti, kad daugelį ligų sukelia virusai. Todėl kai kartą aš pasakiau, jog onkologinės ligos 

susijusios su mitybos įpročiais, dėstytojai mane tiesiog užpuolė: „Tu darai blogą įtaką studentams“, 

„Nedrįsk niekada daugiau taip kalbėti“. Ir be paliovos kartojo, kad vėžį sukelia virusai. Tačiau aš 

negalėjau jiems pritarti, kadangi savo asmeniniu pavyzdžiu įsitikinau, jog ligų galima atsikratyti 

vartojant natūralų maistą, o ne naudojant tradicinės medicinos priemones.  

Be to, perskaičiau apie gydytojo, Tokijo medicinos instituto absolvento ir Tokijo stomatologijos 

koledžo fiziologijos docento Kejito Morisitos tyrimus. Jis tvirtino: „Vėžys – tai ne atskiro kokio 

nors organo, o viso organizmo liga, kurią sukelia „užterštas kraujas“.  

Štai dėl ko aš negalėjau pritarti „virusinei“ vėžio atsiradimo teorijai.  

 

Ar galima vadinti moksliniu metodu būdą, kai priešvėžiniai preparatai nužudo 

sergančiuosius vėžiu? 

 

Baigęs Nagasakio universiteto Medicinos fakultetą, atlikau klinikinę ordinatūrą Hematologijos 

skyriuje. Po to perėjau dirbti į aukų, nukentėjusių nuo atominio sprogimo, ligoninę. Šioje ligoninėje 

buvo gydomi žmonės, išgyvenę atominį bombardavimą, tačiau patyrę jo pasekmes. Daugelis mano 

pacientų sirgo kraujo ligomis. Mes gydėme tik rimtus atvejus – leukozes ir piktybines limfomas
2
. 

Vienu metu ligoninėje buvo gydoma apie 50 žmonių. Kartais per dieną mirdavo iki 10 ligonių, per 

savaitę – daugiau nei pusė.  

Tuo metu nebuvo tokių veiksmingų gydomųjų preparatų, kokių yra dabar, todėl aš savo 

                                                 
2
Limfmazgių vėžys – vert. pastaba.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientams skirdavau didelius kiekius priešvėžinių vaistų. Jie mažindavo leukocitų skaičių pacientų 

kraujyje, o tai savo ruožtu sukeldavo bakterines infekcijas, kurioms gydyti reikėjo skirti vis 

didesnes antibiotikų dozes. Tokio gydymo rezultatas – ligoniai mirdavo vienas paskui kitą. 

Taigi savo akims įsitikinau šiuolaikinės Vakarų medicinos ribotumu. Dėl to kankinausi ir vis 

klausdavau savęs: „Ar po viso to aš galiu būti gydytoju? Negi tik tiek gali medicina?“ Vis labiau 

ėmiau abejoti Vakarų medicina ir apskritai medicina, kaip mokslu. Todėl natūraliai vis labiau ėmiau 

domėtis gydomąja profilaktika.  

Įstojęs į aspirantūrą, pradėjau rašyti savo ketverių metų mokslinį tiriamąjį darbą, paskirtą 

„sveikam ir ilgam gyvenimui“. Tie ketveri metai buvo produktyvūs tyrimų prasme, o pragyvenimui 

užsidirbdavau budėdamas Greitosios pagalbos ligoninėje. Savo tyrimų temą suformulavau taip: 

„Imuniteto priklausomybė nuo maisto ir fizinių pratimų“.  

1977 metų liepą man pasisekė – patekau į gydytojo Kejito Morisitos, kuris buvo didžiulis 

natūralios dietologijos specialistų autoritetas, projektą. Mūsų projektas vadinosi „Amerikiečių 

natūralios mitybos tyrimų turas“.  

Los Andžele mane pirmiausia pritrenkė daugybė natūralaus (sveiko) maisto parduotuvių. Jose 

buvo didžiulis maisto papildų bei vaisių ir daržovių, išaugintų be cheminių trąšų, pasirinkimas. 

Tokių parduotuvių antrajame aukšte dažniausiai buvo įrengti restoranai, kuriuose patiekalai buvo 

ruošiami iš nevalytų ryžių bei kitokių grūdinių kultūrų. Mėsos patiekalų, žinoma, juose nebuvo.  

Vienas iš mano pirkinių, kurį aš įsigijau natūralaus maisto parduotuvėje, buvo gydytojo 

Kiršnerio knyga „Natūralios sultys“. Joje buvo rašoma, kad natūralios, ką tik iš vaisių ir daržovių 

išsaustos sultys yra puiki įvairių ligų profilaktikos priemonė. Beveik į visus knygoje pateiktus 

receptus įėjo morkų sultys.  

Knygoje taip pat buvo aprašyta ir pirmoji pasaulyje natūralaus maisto klinika, kurią Ciuriche 

(Šveicarijoje) dar 1897 m. įkūrė žymus gydytojas dietologas Maksas Bircheris-Beneris. Knyga man 

padarė didžiulį įspūdį, todėl, grįžęs iš kelionės, bemat parašiau laišką į Šveicariją.  

Netrukus iš klinikos gavau atsakymą. Gydytojo M. Bircherio-Benerio dukterėčia, gydytoja 

Lichti Bras savo laiške pakvietė mane atvykti pas juos ir pasimokyti, jei tik aš to noriu. Su 

džiaugsmu pasinaudojau tuo kvietimu ir išskridau į Šveicariją, kur praleidau keletą mėnesių.  

M. Bircherio-Benerio klinika Šveicarijoje 

Tyrimai klinikoje buvo atliekami pagal įprastą sistemą – stebimi kraujo tyrimo bei 

rentgenogramos rezultatai. Tačiau! Pacientams gydyti nebuvo naudojami nei vaistiniai preparatai, 

nei spinduliavimas, o buvo naudojamos tik natūralios priemonės. 

Pusryčiams ligoniams buvo siūlomos 2–3 stiklinės obuolių ir morkų sulčių. Maistui nebuvo 

naudojama mėsa, kiaušiniai, pienas, tačiau daug vartojama juodos (ruginės) duonos, taip pat bulvių, 

vaisių, medaus, natūralios druskos ir kt. Vienintelis gyvūninės kilmės produktas buvo jogurtas, kurį 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maišydavo su kviečių gemalais ir pagamindavo vadinamuosius Bircherio „miuslius“
3
.  

Kai paklausiau, dėl kokios priežasties jie vartoja obuolių ir morkų sultis, man atsakė: „Jų 

sudėtyje yra visų žmogaus organizmui reikalingų vitaminų bei mineralinių medžiagų“. Ir pridūrė: 

„Mūsų laikais žmonės vartoja per didelį kiekį baltymų, riebalų ir angliavandenių, tačiau tuo pat 

metu žmogaus organizme trūksta vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurios sugebėtų tą perteklių iš 

organizmo pašalinti. Tai yra viena iš pagrindinių daugelio ligų priežasčių, susijusių su nesveiku 

gyvenimo būdu, kuris sukelia tokias sunkiai išgydomas ligas kaip vėžys, cukrinis diabetas, 

miokardo infarktas bei galvos smegenų kraujotakos sutrikimai“.   

Be dietų, klinikoje buvo taikoma akupunktūra, gydymas šiluma, vandens procedūromis, fiziniais 

pratimais, atsipalaidavimu, fizioterapija ir kt. 

Buvau pritrenktas ir nustebęs, pamatęs, kaip greitai čia išgydavo ligoniai, atvykę iš įvairių 

pasaulio kampelių sergantys pačioms sunkiausiomis ir beveik neišgydomoms ligomis, tokiomis 

kaip vėžys ar reumatas.  

Būdamas Šveicarijoje, įsisąmoninau vieną konkretų dalyką – negalima gydyti ligonių vien tik 

tradicinėmis Vakarų medicinos priemonėmis.  

Grįžęs į Japoniją, kas rytą toliau gėriau obuolių ir morkų sultis ir mano fizinė būklė tapo puiki. 

Savo mokslinį darbą baigiau metais anksčiau, nei buvo planuota, todėl grįžau į M. Bircherio-

Benerio kliniką tęsti mokslų. 

 

Gydomojo badavimo skyrius Maskvoje  

 

Vėliau, domėdamasis ilgaamžiškumo problemomis, penkis kartus apsilankiau ilgaamžių kaime, 

įsikūrusiame Abchazijoje, buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje. Ten skristi man teko per Maskvą, 

kurioje dėl persėdimų mes paprastai apsistodavome keletui dienų. 

Tą laiką išnaudojau apsilankydamas profesoriaus Jurijaus Sergejevičiaus Nikolajevo klinikoje. 

Profesorius J. S. Nikolajevas tuo metu buvo vienas iš žymiausių gydomojo badavimo specialistų. 

Jis gimė 1904 m., būdamas 20 metų baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą ir tapo 

profesoriumi-psichiatru. J. S. Nikolajevo tėvas buvo gana žinomas Rusijoje žmogus – progresyvių 

ekonominių reformų šalininkas, Levo Tolstojaus draugas.  

Vienu metu Nikolajevai gyveno Jasnaja Polianoje
4
 ir būtent J. S. Nikolajevo tėvas įkalbėjo 

Tolstojų tapti vegetaru. Tad ar verta stebėtis, kad nuo vaikystės auklėtas vegetarizmo dvasia bei 

sekdamas senelio pėdomis, J. S. Nikolajevas tapo gydytoju, o vėliau – ir iškrovos terapijos (IT) 

                                                 
3
M. Bircheris-Beneris laikomas „miuslių“ (dribsnių) išradėju – vert. pastaba.  

4
Rašytojo L. Tolstojaus gimtinė – vert. pastaba.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tėvu? Profesorius sukūrė pagrindinius IT metodikos būdus, kurie buvo pripažinti saugiais ir 

veiksmingais ne tik Rusijoje, bet ir užsienyje, nes rėmėsi atliktais moksliniais tyrimais, įrodančiais 

šios terapijos profilaktinę naudą, užkertančią kelią daugeliui ligų. 

Buvau sužavėtas tuo, kaip greitai išgydavo Nikolajevo klinikos pacientai, kuriems būdavo 

taikomas gydomojo badavimo kursas. Tai buvo ne tik psichikos sutrikimų turintys ligoniai, bet ir 

pacientai, sergantys ligomis, kurios buvo laikomos neišgydomomis, – pavyzdžiui, tie, kurių 

paralyžuotos visos galūnės, sergantieji širdies ir kraujagyslių ligomis ar vėžiu. Išgydavo netgi 

ligoniai, kuriems buvo reikalinga chirurginė pagalba, pavyzdžiui, su išnirusiu dubens kaulo sąnariu.  

Rusijoje yra ligoninių, turinčių gydomojo badavimo skyrius, kuriuose taikoma gydytojo 

Nikolajevo metodika. Šią metodiką pripažino ir patvirtino Rusijos sveikatos ministerija, o J. S. 

Nikolajevas už savo darbą ne kartą buvo apdovanotas.  

 

 

 

Abchazijos ilgaamžiai 

 

Man labai norėjosi sužinoti, kodėl Kaukaze yra tiek daug ilgaamžių. Ir ne šiaip sau ilgaamžių, o 

žmonių, kurių amžius siekia 100 ir daugiau metų. Norėjosi rasti atsakymą į šį klausimą, ištyrus jų 

gyvenimo būdą ir mitybą.  

Tuo metu skaičius japonų, peržengusių 100 metų slenkstį, buvo vos keli šimtai iš net 120 

milijonų visos Japonijos gyventojų. O Kaukaze tokių ilgaamžių buvo kelios dešimtys tūkstančių, 

nors viso Kaukazo gyventojų skaičius sudarė tik dešimtąją dalį Japonijos gyventojų. Kitaip sakant, 

Kaukazas – regionas, pasižymintis neįtikėtinai aukštu ilgaamžiškumo fenomenu, pagal šį rodiklį 

kelis kartus lenkiančiu Japoniją. 

 
 

 


