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TALÁLD MEG ÖNMAGAD!

Nyugtalan korunkat leginkább az jellemzi, hogy keressük a belső harmóniát, s mindazt, amely
elősegíti  a  megrendült  egészségi  állapot  feljavítását.  Sok  milhó  ember  próbál  kijutni  a
depresszióból, a bizonytalanságból, abból, hogy nem érti, hogyan jutott el odáig, hogy már nem a
hagyományos módszerekkel próbálja gyógyítatni magát, mivel a hivatalos orvostudomány szemmel
láthatólag nem segít rajta. Az a legfontosabb, hogy önmagára, létezésének értelmére találjon. Talán
nem olyan nehéz megértem: nincs szükségünk arra, hogy a világmindenség bonyolult problémáival
tömjük tele a fejünket, ehelyett inkább éljünk elégedetten úgy, hogy reális határok között legyünk
sikeresek. 

A 21. században tovább folytatjuk azt a rohanást az ismeretlen felé, amelyet ezer évvel ezelőtt
kezdtünk  el  az  emberiség  történelmének  hajnalán.  Egyre  gyorsabban  pörgünk,  s  úgy  tűnik
tetőpontjukra  hágtak  a  különleges  szenzációkkal,  csodamódszerekkel,  egyszerre  a  világ  mmden
baját  meggyógyító  új  gyógyszerekkel  történő  orvoslások.  Mi  pedig  tovább  betegeskedünk,
gyengélkedünk, szomorkodunk és zúgolódunk, mert zsákutcába kerültünk életünk labirintusának
soron  következő  szakaszában.  A bölcsek  azonban  már  rég  megmondták,  hogy az  újat  keresók
számára  minden  labirintusból  van  kiút,  kivéve,  ha  esetleg  valamelyik  művész  fantáziájának
szüleményéről van szó. Nincs olyan helyzet, amelyből ne lehetne kiutat találni; csak hibás döntések
léteznek. 

Ezzel  a  könyvvel  egyáltalán  nem  akarunk  újabb  kísérletet  tenni  arra,  hogy  elképesszük
mindazokat, akik olyan orvosságot keresnek, amely minden betegséget meggyógyít, és akik részben
vagy egészben szeretnék megváltoztatni az életüket. Ez a könyv arról a különleges módszerről szól,
amely  már  emberek  százainak  adta  vissza  biztonságérzetét,  lelki  szabadságát,  s  ezáltal
megszabadította őket fizikai és belső betegségeiktől. Hogyan is működik ez a mód-szerP E könyv
egyik szerzője saját bórén próbálta ki, s ez lett tudatának kiindulópontja. Könyvünk természetesen
szól a módszer megalkotójaról, a Nagy Mesterről is, ahogyan őt a karate rnűvészei nevezik. 

A nyugati  világban a  karate  fogalma alatt  elsősorban egyfajta  sportot  értenek,  s  csak  ezután
gondolnak a titokzatos Kelet filozófiájára. A karate azonban egyszerre foglalja magában a filozófiát,
a sportot és a harcművészetet, Elsősorban viszont az önmegvalósítás, az életművészet útja, amely
által a számunkra megengedett legjobb sorsot élvezhetjük az idő íuggvényében. A karate egyfajta
életvitel, amely által saját elhivatottságunk megértéséhez juthatunk el. 

A karate  a  12.  században  jelent  meg  Japánban,  a  Rjúkjú  szigetcsoport  legnagyobb  szigetén,
Okinaván. A harcművészet a kezdetektől fogva a zen buddhizmus legfontosabb elvein alapszik.
Bolygónk egyik legrégibb és legelterjedtebb vallása a buddhizmus. A buddhizinus és annak egyik
ága  a  zen  buddhizmus  elsősorban  a  jótékony  igazságok  tanítása.  Lelkünk  megmásíthatatlan
szubsztancia. Az igaz tudás belső világunk megismerésén keresztül tör fel, amelyet saját erőnkből, a
születésünk során kapunk meg, s amelyet a családunk gyakran lakattal zár el előlünk. Életünk fó
célja,  hogy  felélesszük  az  élet  erejét,  a  mindannyiunkban  szunnyadó  eredendő  jóságot.  A zen
buddhizmus szerint mindenkiben megvan ez a képesség, a megvilágosodás képessége, hogy a lélek
és szellem emberei legyürk, hogy visszautasítsuk a gyűlöletet, a féltékenységet, az irigységet, az
agressziót és a többi felesleges érzést,  melyeket lelkünk mélységeiben hordozunk. Ha az ember
megszabadul ettől a szeméttől, képessé válik arra, hogy bármit is legyőzzön e földön, ami normális
és nem fékezi meg a jóságot. 

A  karate  szó  azt  jelenti:  „üres  kéz".  Fegyver  nélkül,  csak  saját  testi  és  szellemi  erejére
támaszkodva képes ellenállni a látható és láthatatlan ellenségnek. És ami fontosabb: legyőzni azt.
Nyugtalan  harcos  időszakban  jelent  meg  Okinava  szigetén  a  karate,  a  busik  (harcosok),  a
szamurájok.  Szükségük  volt  a  fegyvertelen  szokatlan  harcművészetre,  hogy  megvédhessék
szülőházaikat.  Á  védelmi  és  támadó  eszközök  kialakításán  kívül  szükség  volt  arra  is,  hogy
kidolgozzák a becsület  kódexét is:  szerénység, udvariasság,  tisztesség,  tisztelet  önmagunkkal és
másokkal szemben. A harcos testének, lelkének és szellemenek mindig tökéletes harmóniában kell
lennie. Konfuciusz a következőket írta: „Cselekedj mindig helyesen, és akkor soha semmisem vész
el."  Követői,  miután  elsajátították  a  harcművészetet,  megtanulták,  hogyan  uralkodjanak  saját
félelmeik és fájdahnaik fölött, hogyan tökéletesítsék egyszerre testüket és lelküket. 

Á szamurájok komoly általános műveltségre tettek szert. Sokan költők, zenészek, tudósok lettek
közülük. A karate mesterekből pedig gyakran váltak a császár tanácsadóivá. A modern Japán és



fergeteges  tudományos-technikai  fejlodése  az  ősi  hagyományok  alapján  nyugszik,  amelyet
nagyrészt a szamuiájok hoztak létre, akiknek a karate mindig beletartozott a műveltségükbe. 

Á karate  művészetét  sokáig  titokban tartották.  Funakosi  mester  (1868 — 1957) volt  az első
tanító, Nagy Mester, aki feltárta a világ előtt a legyőzhetetlen szamurájok titkait. Azzal a kéréssel
fordult a császárhoz: engedje meg neki, hogy fellebbentse a titkok fátylát ezzel az ősi művészettel
kapcsolatban,  s  akkor  bemutathatja,  mire  képesek  iskolája  tanítványai.  A mennyei  birodalom
legfóbb uralkodója beleegyezését adta, s így szabadultak ki ezek a tanok az ősi kolostorok falai
közül a világ térségeibe. Így fedezte fel a Nyugat a karatét.  1948 óta pedig bekerült az Atlétikai
Szövetség sportjai közé. Néhány évtizeddel ezelőtt a karate fokozatok a nyugati kultúra részeivé
váltak. Á karate elsajátítása során megjelentek olyan fogalmak, olyan fokozatok, mint az öv és a
dan. 

A fekete öv elérése után következnek 1-től 10-ig a danok. 
A karate titkainak feltárása nem zúzta agyon azoknak a dicsőségét, akik valamilyen formában

elsajátították ezt az ősi művészetet. Ez pedig így van jól. A karate, vagyis annak törvénykönyve
húsz pontban határozza meg a csodálatos lehetőségekkel bíró páratlan személyiseg jellemzőit. Ezt
gyakorlatilag mindenki el tudja érni. Csak ehhez feltétlenül szeretnie kell a munkát, elhivatottnak
kell  lennie,  hinnie  kell  a  győzelemben,  és  tiszta  szívből  akarnia  kell  azt,  hogy megváltozzon.
A,nyugati  világ" ellustult  lakói gyakran többre értékelik az ismeretek és a gyógyszerek passzív
elfogadását, ezek így is megmaradnak felhasználatlan belső készleteinkben életünk végéig. 

„Ha megvan bennem az igaz tudás, akkor a Nagy úton haladok. A Nagy út egyenes és sima, az
emberek azonban általában jobban kedvelik a meredek keskeny ösvényeket." — Mondja ki a keleti
filozófia bölcs axiómája. 

Á  japánok  számára  természetesebb  az  ésszerű  változás,  az  ősök  tisztelete,  az  évszázadokon
keresztül  kipróbált  hagyományok iránti  törekvés,  mint  az  európaiak  és  az  amerikaiak  számára.
Talán  ezért  van  az,  hogy  egyre  gyakrabban  forduhmk  a  keleti  filozófusok  tanaihoz,  amelyek
egymással szinte vetélkedve jelentek meg Japánban, Kínában és Koreában. Utólag egyáltalán nem
bánjuk ezt, A karate hagyományos művészete elsősorban a szellemet fejleszti, ezután következik
csak a harci technika és a test. Á mentális alap, a külső és belső harmónia lehetőséget ad arra, hogy
a  születésünktől  fogva  bennünk  lévő  fizikai  adottságokat  helyesen  fejlesszük.  Japánban  az  a
legborzasztóbb, ha valaki elveszíti az arcát. Más kifejezéssel élve: egyéni arculatát, erkölcsi tartását,
és átadja magát a gyengeségnek, az értelmetlen kísértéseknek. Mindig az ésszerűség hangját kell
követni,  de  ugyanakkor  nem  szabad  szétzúzni  a  társadahru  törvényeket  sem.  Á  keleti
versenyszeiiem tulajdonképpen a koncentráció, a türelem, a magunk és másokkal szembeni tisztelet
gyakorlását jelenti. Ha valaki erős, ezt egyáltalán nem úgy kell értelmezni, hogy hatalmat gyakorol
a többiek felÉ, az önhittség, a gőg egyáltalán nem vezet győzelemre. Nem szabad megfeledkeznünk
az általános emberi értékekről, a humánus elvekről, amelyek önmagunk megszabadításának útjához
vezetnek.  Ha tisztességes  küzdelemben legyőzzük az ellenfelet,  az  élet  összevisszaságait,  akkor
önbizalomra teszünk szert.  Anélkül  pedig semmit  nem érünk el.  A karate és a zen buddhizmus
alapelvei közül egyik sem mond ellent a keresztény erkölcsnek. Éppen ellenkezőleg: megerősítik
annak alaptörvényeit.  Áz igaz tudás  nemcsak a  szent  könyvekből  származik,  hanem elsősorban
abból, ha felismerjük saját erőnket és annak mindenhatóságát. 

Ennek a módszertannak, amellyel fel szeretnénk kelteni az olvasó figyelmét, a szerzője a keleti
bajvívás nagymestere, edző, pedagógus, aki életéből negyven évet szentelt az ősi harcmúvészetnek.
Örmény származású. Jelenleg Magyarországon él. Nős, öt gyermek atyja. Fekete öves négy danos,
aki jól ismeri a Sotokan karate művészetét, a tai kutyákat, az aikidót„a kendót, a tamisivarát. Á
„Vasoköl" nevű keleti harcművészeti iskola vezetője Budapesten. 
1996-ban ő készítette fel a magyar bajnokot. 

A keleti harcművészetek magyar tudorai nevezték el nagymesternek. Higgyék el, egyáltalán nem
könnyű egy ilyen címet elnyerni. 

Ahhoz, hogy valaki megkaphassa a mester, no meg a karate tanári címet, nem elég a sokéves
tanulás,  a  keleti  harcművészetek  bonyolult  technikájának  tökéletes  elsajátítása.  Á  tanarnak
példaként kell szolgálnia, hogy őt utánozzák; nevelői képességekkel, igazi szamuráj szellemiséggel,
tényleges tudással, rendkívüli pontossággal, önuralommal és a mások irányításának készségeivel
kell  rendelkeznie.  Képesnek kell  lennie  arra,  hogy megtanítson másokat  önmagukon uralkodni,
önmagukat megismerni El kell érnie azt, hogy ki tudják választani a megfelelő célt, majd el is érjék
azt, ezenkívül ismernie kell az akadályok leküzdésekor a terhelések helyes adagolását is, Ahhoz,
hogy szabadnak érezzék magukat, meg kell tanítania a tanítványait koncentrálni, türelmesnek lenni. 

Jurát  csodagyereknek  tartották  az  iskolában.  Őt azonban  nem  különösebben  érdekelték  a
tanáraifól és osztálytársaitól kapott dicséretek. Inkább az tetszett neki, ha maga talált fel valamit,
iskolai tanulmányai és mindazon ismeretek alapján, melyeket komoly „felnőtt" fizikai, kémiai és
orvosi folyóiratokban és könyvekben olvasott. A „Csodagyerek" név akkor ragadt rá, amikor Jura



feltalálta a... lökhajtásos motort. Azután pedig a villanyautót, még a hivatalos szabadalmazás előtt!
Akkoriban  a  Szovjetunióban  senki  sem  foglalkozott  hasonló  jellegű  találmányok
szabadalmazásával,  főleg  nem az  iskolapadban  gyártott  találmányokéval.  Szülei  nem bántották,
számukra az volt a fontos, hogy a fiuk jól tanult, utána meg csináljon azt, amihez kedve van! 

Á karatéval, majd a testépítéssel Jura egy rokona segítségével ismerkedett meg, aki Iránból jött el
hozzájuk. A nagybátyja olyan könyveket hozott, amelyeknek témája akkoriban még ismeretlennek
számított  a  Szovjetunióban.  Jura  egész  életre  szólóan  elsajátította  mindazt,  amit  ezekben  a
könyvekben talált. Úgy tűnt, ez lett igazi hitvallása. Mindig nagyon kedvelte a sportot. Még iskolás
korában a szabadfogású birkózásban megszerezte a mesterjelölti címet, Ezenkívül foglalkozott még
súlyemeléssel,  úszással,  volt  önkéntes  katonai  pilóta  is.  S  ugyanilyen  komolysággal  kezdett
foglalkozni  a  keleti  harcművészetekkel.  1979-ben  meghívták  Moszkvába  az  I.  országos  karate
szeminánumra.  Elvégezte  a  tanfolyamot,  megszerezte  a  0021-es  számú  igazolványt,  amely
feljogosította  arra,  hogy  a  versenyeken  versenybíró  lehessen.  Jurij  Vadian,  mint  a  tizennyolc
legerősebb  profi  egyike,  megnyitotta  a  Szovjetunió  első  karate  bajnokságát.  Amikor
Magyarországra költözött, megalapította a hatféle harcművészettel foglalkozó Vasököl nevű karate
klubot  Budapesten,  hozzálátott  a  sportolók  edzéséhez,  felkészítette  őket  az  önvédelemre  a
legmagasabb professzionális szinten. 

Áz eredmények önmagukról beszélnek. Tanítványából magyar bajnok lett. S mindezt egy éves
edzői  munkával  érte  el  átlagos  képességu,  sporthoz  különösebben  nem  kötődő  fiatalokkal.
Csapatának komoly ellenfelekkel  kellett  megküzdenie,  akik idősebbek és  tapasztaltabbak voltak
nála,  A karate  klubok  országos  csapatösszesítésében  a  Vasököl  elnyerte  a  legerősebb  csapat
elnevezést.  Két évvel a „diadalmas győzelem" után,  ahogyan a magyar lapok nyilatkoztak róla,
újból  megszerezte  ezt  az  elnevezést.  Ekkor  azonban  egészen  kis  gyerekekkel  vett  részt  a
versenyeken:  másodikos,  ötödikes  és  hatodikos  tanulókkal.  Egy  évvel  később  a  miskolci
világbajnokságon Jurij Vadian három tanítványa vett részt. Egyikük a negyedik helyen végzett. Jurij
Vadiant csupán két héttel  a világbajnokság előtt  értesítették.  Komoly felkészülésre gyakorlatilag
nem  volt  lehetőség.  A magyarországi  karate  kiemelkedő  alakjai  is  nagyra  értékelték  azokat  a
fantasztikus eredményeket, amelyeket Jurij Vadian tanítványai elértek, s ezt egyhangúlag az edzo
alapos ismereteivel és tehetségével magyarázták. 

Jurij  Vadiant  a jó értelemben vett  megszállottság jellemzi.  Neki köszönhető,  hogy több tucat
ember  nemcsak komoly sportsikereket  ért  el,  hanem önbizalmat  is  szerzett  és  teljes  egészében
helyreállt az egészségi allapotuk is. Tanítványai már réges-régen észrevették, hogy Jurij  edzései
igen  hatékonyak,  mert  utána  kitűnően  érzik  magukat,  de  ezenfelül  így  sok  betegséget  el  is
kerülhetnek,  Mintha  egészen  véletlen  volna,  szinte  észrevétlenül  helyreáll  az  egész  szervezet,
megszűnnek a krónikus betegségek, amelyekre már reménytelenül legyintettek. 

Még nem beszéltünk az életút elsőrendű feladatairól, pedig az egészség az ember legalapvetőbb,
legigazibb célja. Áz egészséges ember bárhonnan is indul, magabiztosan halad a siker felé. Bármely
előre nem látott helyzetben képes szabadságát és méltóságát megvédeni, Irigylik mindazok, akiket
hatalom, dicsőség, meghajlás övez, akik létezésünk különféle folyamataiban csúcsokat értek el, de
ugyanakkor meg lettek fosztva egészségüktől. Az egészséges embernek nincs életkora, nem szamít,
mi van a személyi igazolványában. 

Be sajnos, csak nagyon kevesen tudnak azzal dicsekedni, hogy teljesen egészségesek. A modern
orvostudomány több mint tízezer betegség szindrómáját ismeri. Ezeket a betegségeket háromszáz
különféle  orvosi  specializáció  képviselői  diagnosztizálják  és  kezelik.  Ez az orvosi  specializáció
természetesen meglehetősen szűk a modern orvostudomány mai fejlődési szakaszában. Nincs olyan
doktor, aki az összes alapbetegség szindrómáját képes azonnal orvosolni. Ámbár a modern orvosok
közül senki sem vonja kétségbe Szokratész mind a mai napig aktuális állítását: „Nem lehet csak egy
szemet  gyógyítani,  meg  kell  gyógyítani  a  fejet  is,...  ugyanakkor  nincs  értelme  csak  a  fejet
gyógyítani, ha nem foglalkozunk az egész testtel". 

Nemcsak az ősi keleti orvostudomány, hanem Hippokratész, a modern medicina ősatyja is azt
vallotta, hogy az emberi szervezetet egységes egésznek kell tekinteni, Ebbe beletartozik a lélek és a
test.  Csak  akkor  lehet  a  szervezetet  önmaga  beszabályozására  rábírni,  es  felvenni  a  harcot  a
betegségeivel, ha komplex egységnek fogadjuk el. Enélkül a hagyományos orvostudomány mit sem
ér. 

A pszichoszomatikus betegségek korunk csapásai. Á hihetetlen információ áradat, a stressz, a
krónikus  elégedetlenség,  a  félelmek  okozzák  ezeket.  Szinte  szabályszerűen  szétzúzzák  szer-
vezetünk megmaradt rendszerét. Á tudósok úgy gondolják, hogy múlékony testünk betegsége-inek
90%-a azért  jelent  meg,  mert  úgy érezzük,  hogy nem vagymÉ képesek az életfeltételekhez,  az
önbizalomvesztéshez, arcunk elveszítéséhez alkahnazkodni. Tehát nem lehet meggyógyítani a lelket
vagy belső világunkat. Ha valaki kategorikusan elutasítja a lélekbe vetett hitet, azt, nem lehet örökre
megszabadulni  a  gyomorfekélytől,  az  oszteohondrózistól,  az  impotenciától  stb.  Hosszan lehetne



folytatni a különféle betegségeket,  amelyek tudatunk és tudatalattink mélyén gyökereznek. Nem
valoszínű, hogy akad olyan jó orvos, aki ezt megcáfolná. Számos csodálatos történetet ismerünk
halálos  betegekről,  akik  visszatértek  az  életbe.  Mindannyain  ismeretlen  erőkről,  csodálatos
gyógyítókról  mesélnek.  Persze  őseink  több  száz  évvel  ezelőtt  tudtak  már  ezekről  a  csodákról.
Ismereteiket  egymásnak  adták  tovább  nemzedékről  nemzedékre.  Biztosak  voltak  abban,  hogy
minden testbe életerő van bezárva, amely azt szolgálja, hogy megóvjon bennünket. Áz ősi keleti
gyógyítók úgy tekintettek a betegséget, mint a szer-vezetünk erői közötti egyensúly megbomlását. A
betegség mindig arra mutat rá, hogy a védelem valahol meggyengült vagy megbomlott. Hárítsd el
az okot, s ami megbomlott, összeforr. Ehhez azonban magára a betegre, a beteg közreműködésére is
szükség  van,  hogy  a  gyógyítás  során  mozgósítsa  az  összes  benne  rejlő  erőket.  Az  orvos
legfontosabb feladata, hogy felébressze ezeket az erőket, és elküldje az ellenség táborába. 

Jurij Vadiján már hosszú évek óta ezzel foglalkozik.
Iskoláskori érdeklődése az orvostudomány iránt fokozatosan az emberi természet, az anatómia, a

megbetegedések eredetének elmélyült és alapos tanulmányozásához vezetett. Evvel párhuzamosan a
mester elsajátította a keleti művészeteket és tudományokat: a hatha jógát, az autogén tréninget. Ma
már senki sem tagadja a bioenergetika létezését. Annál is inkább, mert mindenki elismeri, hogy
bármely kitűnő orvos, tanító,  edzo, de még egy masszor,  egy egyszerű ember is, akihez mások
áHandóan  tanácsokért,  segítségért  fordulnak,  rendelkezik  valamilyen  pozitív  töltéssel,  amely
jótékonyan  hat  a  környezetére.  Gyakorlatilag  mindenki  azt  mondta  és  mondja,  hogy  Jurában
megvan  ez  az  adomány.  Amikor  Jurij  Vadian,  mint  a  keleti  harcmúvészetek  edzője  végezte  a
munkáját,  mindig  igazi  tanítóként  és  nagymesterként  viselkedett,  s  ilyenkor  akarva,  akaratlanul
sokszor segített tanítványainak fizikai és pszichológiai problémáik megoldásában. Később minden
ismeretét  egységes  és  általános  gyógyító  rendszerré  egyesítette,  de  közben  egy  pillanatra  sem
feledkezett meg arról a fontos parancsról, amelyet minden nevelőnek és gyógyítónak szem előtt kell
tartania, amikor segítséget nyújt, ez a parancs pedig így szól: „Ne ártsl" Jurij Vadian betartja ezt a
parancsot. Tanítványai között nincs egy sem, aki azt állítaná, hogy Jurij Vadian nem segített rajta. 

Harmincöt éves férfi, hét éve nős. Rettenetesen megviselte, hogy nem lehet gyereke. A kisebbségi
érzés,  akár  egy  lavina,  napról  napra  nőtt  benne.  Feleségével  együtt  körbejárták  az  összes
hagyományos  és  nem  hagyományos  orvoslás  képviselőit.  Még  különböző  javasasszonyokat  is
felkerestek, s így egy halom pénzt is elköltöttek. Áz eredmény: semmi. Jurij Vadian segített rajtuk.
Most már két gyerekük van, s még egy harmadikat is szeretnének. 

Egy ember tizenöt éve szenvedett Bechterev-kórban. Már teljesen elvesztette a reményt, hogy
valaha is valamilyen formában meggyógyul. Az élet súlyossá vált és lerövidült a számára, annál is
inkább, mert az orvosok nem sok időt jósoltak neki. Meggyógyult, pedig a hivatalos orvostudomány
mai áHása szerint ez a betegség gyógyíthatatlan. Ez Jurij Vadiannak köszönhető.

Egy fiú közlekedési baleset áldozata lett. Súlyos trauma, lábszárcsont repedés. Másfél évet járt
bottal. Aztán úgy tűnt, hogy minden rendbejött. Be egész életében vigyázott a lábára, igyekezett,
nehogy túlerőltesse. Ötvenéves korara új folyamat kezdődött.  A csont kiugrott  az izületi  tokból.
Operációt  javasoltak  neki.  De  hosszantartó  javulást  nem  ígértek.  Fájdalomcsillapító
készítményekkel  élt,  felhagyott  az  autóvezetéssel.  Nyomorék  lett.  Jurij  Vadian  segített  rajta.  A
meghatározott mennyiségű terhelés az edzéseken, amely egyéb egyedi rendszerrel párosult, olyan
eredményt hozott, amelyet ma a hagyományos orvoslás lehetetlennek tart, Á fogyatékos emberből
sportos, fiatalos, teljes értékú személy lett. Mi, e könyv szerzői személyesen is megerősíthetjük ezt
a csodálatos gyógyulást, amely olyan emberrel történt, aki örökre betegnek hitte már magát. 

Áz ötvenéves férfinál a cukorbetegség korai stádiumát állapították meg. Még egy laboratóriumi
vérvizsgálat és örök életére inzulinfüggő lesz. Az orvosok három hét szigorú diétát rendeltek el,
melyet újabb vérvizsgálatok követnek. Be a férfi nem hallgatott rájuk. Mert pontosan tudta: nincs
akkora akaratereje, hogy mindenről lemondjon ezen a világon. Elment Jurij Vadianhoz. Speciális
edzést kezdtek el háromszor egy héten egy-egy óraban. A férfi újból elment az orvosi ellenőrzésre.
Az orvos kellemesen meglepődött: „Nahát, ilyen komolyan betartotta a dietáti Remekül sikerültek a
leletei!" 

Két tizenhat éves kamasznak erősen el volt ferdülve a gerincoszlopa. A rendelőben nem sokkal
vigasztalták őket:  „Ha néhány éven belül  nem egyenesedik  ki  a  gerincük,  akkor  nyújtásra  lesz
szükség, de az is lehet, hogy meg kell műteni." Elkezdtek edzésekre járni Jurij Vadianhoz. Egy év
alatt heti két alkalommal jártak a csoportjába. Az egyéru foglalkozás sokkal hatásosabb, de szüleik a
csoportos edzések mellett döntöttek, Mind a két fiúnak két év alatt kiegyenesedett a gerince.

Egy huszonnégy éves asszonynak szüléskor bccsípődés történt a gerincénél. Sem a hagyományos
orvoslás, sem a manuális terápia nem segített rajta. Két hónapig foglalkozott vele Jurij Vadian, és
minden fíjdalma megszűnt. 

Egy  harmincéves  férfinak  nem  fizikai  jellegű  betegsége  volt.  Hallucinációk,  kényszeres
szorongás, depresszió. Panikszerűen félt az ellenkező nemmel szóba áHni. Mindössze egy évet járt



edzésre. Ezután felhívott telefonon és közölte, hogy nincs ideje tovább edzeni, mert megnősü1. 
Egy fiatalember egész sor betegséggel küszködött. Érdekes volt a számára, hogy karate edzésekre

fog járni. A szülei, akik mindketten orvosok voltak, kétkedve figyelték ezt a kezdeményezést. A
fiukat  minden  egyéni  próbálkozás  néBdil  felmentették  a  sorkatonai  szolgálattól.  A fiú  teljesen
egészséges lett. A csapatszállító hadtesthez vonult be. Amikor egy másik városba költözött, újból
karatézni kezdett. De ott egyaltalín nem érezte jól magát. Azután megtörtént a szerencsétlenség.
Karambolozott és az egészségével kapcsolatos problémák ismét kiújultak. Az orvosok a vállukat
vonogatták, kímélő életmódot javasoltak, csak semmi sport, csak semmi autóvezetés, csak semmi
tanulás.  És  ezt  egy  olyan  fíatalernbernek  tanácsolták,  aki  nemrég  még  országos  bajnokságon
tündökölt! A fiatalember eljött Magyarországra ahhoz a mesterhez, aki egyszer mír talpra állította.
Az első edzések után megkezdődött  a  rehabilitáció.  Amikor elutazott,  mír  normális,  egészséges
ember  volt.  És  nagyon  boldog...  Mert  hít  ez  is  Jurij  Vadian  gyógyító  módszerének  előnyeihez
tartozik.  Ez  a  módszer  önprogramozásra  hangol.  A foglalkozások  hosszas  rnegszakítása  után,
stresszes helyzetek, traumák fellépésékor a szervezet egyfajta önszabályozásba kezd. Nem azonnal,
de ez feltétlenül megtörténik. Íme egy másik kitűnő példa. Könyvünk egyik szerzőjével történt, Jurij
Vadian módszereinck alapján ő maga így írja Ie a gyógyulás történetét. 

Isrnerd  be,  hányszor  megígérted  már  magadnak:  „Leszokom a  cigarettáról,  sportolni  fogok.
Minden  áldott  nap  edzés,  vagy a  tornateremben,  vagy a  medencében.  Akármilyen  ióő  is  van,
minóen reggel futás." Ha ezt tényleg így, hosszú ióőn keresztül megcsinílod, akkor mcgemelem
előtteó  a  kalapomat.  Nem viccből  mondom,  de  akkor  igazi  hős  vagy!  Ehhez  vas  akarat-erőre,
férfiasságra van minden nap szükseg. Sajnos egy szánalmas, de sokkal tömegesebb kategóriába
sorolhatom magamat. A képzelet szolgálatkész könnyeóséggel fest.meg egy új egészséges életet,
hitet  abban,  hogy erős  vagy,  óe  csak a  holnapi  naptól  kezdve...  Vagy holnaputíntól,  vagy még
inkább  a  következo hétfőtől.  És  ez  így megy évről  évre.  A legjobb esetben sikerül  leszokni  a
dohányzásról. Ebédig. 

Az agyonunt és clmaradhatatlan akaratgyengeséget leszámítva, mégis sikerült meggyógyulnom
és vagy tíz évvel megfiatalítanom a szervezetemet a számomra reálisnak tekinthető erőfeszítések és
idő ráfordítások segítségével.  Szeretném megosztani  minóenkivel  érzéseirnet és tapasztalatomat,
mint aki tudatlan ebben a dologban, de saját bőrén tapasztalta meg a Jurij Uadian által kidolgozott
gyógyítói módszert. 

Történetem  1999-ben  kezdődött.  Életem  legsúlyosabb  időszaka  volt.  Feszített  tempóban
dolgozom, Angoltanár vagyok. Naponta 8-10 órát tanítok. Emellett magán nyelviskolát is vezetek,
könyveket  es  kézikönyveket  aóok  ki.  1998-ban  kezdtem turisták  számára  telefonos  tájékoztató
útikönyveket  megjelentetni.  Új  dolog  volt,  sok  ióőt  követelt  meg  tőlem.  Terhelesem  óriásira
növekedett. Ezenfelül még különböző személyes stresszhatások is értek. Úgyhogy nem a legjobban
alakult a helyzetem. Negyvenöt éves voltam, de azok az emberek, akik először találkoztak velem,
hatvanévesnek  néztek.  Fizikailag  pedig  még  ennél  is  öregebbnek  éreztem  magamat.  Tíz-húsz
cigaretta naponta, amelyről nem tudtam leszokni. Néha beleszúrt a szívembe, időnkent megugrott a
vérnyomísom.  De  a  legjobban  a  lábam  izgatott.  Időnként  clzsibbadtak  az  ujjaim,  a  labam,  a
lábfejem.  Ennek a  szerencsétlen  évnek  a  végén  már  szinte  nem is  éreztem a  lábarn,  Futottam
orvostól  orvosig.  A  diagnózis  így  szólt:  érszűkület.  Seminilyen  gyógymód  nem  segített.
Elhatároztam,  hogy  sportolok,  víltoztatok  az  életmódomon.  Először  elkezdtem  futni.  Amikor
azonban  magam  elé  képzeltem  ezt  az  egyhangú  mozgást  a  stadionok  futóösvényén,  vagy  az
utcákon, elment a kedvem az egésztől. Butítónak tűnt a tornateremben a súlyzók emelgetése is. Az
egészségi  állapotom pedig  napról  napra  romlott.  Lassan  mar  alig  voltam,  de  nem tudtam,  mit
tegyek, És ekkor hirtelen az életemben megjelenik egy csodálatos edző. Mintha az Isten küldte
volna  hozzám.  Amikor  megkérdeztem  a  mestert„  hogy  az  olyanoknak,  mint  én  vajon  lehet-e
végigcsinálni ezeket a gyakorlatsorokat, bevallom, nemleges válaszra számítottam. Jurij Vadian erre
azonnal ezt felelte: „Nem lehet, hanem muszáj! Hamarosan rá se ismer majd magára. Tíz évvel fog
megfiatalodni  és  elfelejti  minden  betegségét!"  Ezt  olyan meggyőződéssel  állította,  hogy rögtön
elhittem neki azt,  amit  mond. Később aztán megtudtam, honnan van benne ez a  meggyőződés.
Edző, tanító nagymester, aki negyvenéves gyakorlattal rendelkezik. Olyan adottságai vannak, hogy
rendkívül mélyen érti a keleti harcművészetek egész sorát, amely már önmagában is különlegesség.
Ezek közül egynek az elsajátítása is evtizedekig tart,  ő azonban nemcsak a legmagasabb szintű
harcosok felkészítésének rendszerét dolgozta ki, hanem szervezetük helyreáállítását, megfiatalítását
is, ezen kívül számos megbetegedes komplex orvoslását, sőt olyan szörnyű betegségek megelőzesét
is, mint a rák és a szív- és érrendszeri megbetegedések. 

Egyéni  edzésekbe  kezdtünk,  amelyek  háromszor  egy  héten  90  percen  keresztül  tartottak.
Kötelező bemelegítés, amely karate elemekből tevődött össze. Már az első edzesek után éreztem az
eredményt. Szinte megfiatalodott a testem. Már a legelső edzés is nagyon megtetszett. Nagy volt a
terhelés, de a gyakorlatok olyan sorrendben következtek, hogy komoly fáradtságot egyáltalán nem
éreztem. Masnap egyáltalán nem volt izomlázam. A következő edzésre kimonóban mentem el. Az



edzőrn nem említette, nekem azonban az volt  az érzésem, hogy hatásosabb a gyógymód, ha az
edzéseket kimonóban végzed. Ideális öltözék. Amikor felöltöd, már egy lépéssel közelebb érzed
magad az egészséghez. Egy hónap elteltével már nem fájt a lábikrám. Egy év múlva már azt is
elfelejtettem, hogy valamikor szenvedtem a lábam miatt, vagy hogy szinte nem is éreztem annak
létezését. Nem emlékszem, hogy mikor és milyen körülmények kozött hagytam abba a dohányzást.
Mindez  nagyon  természetesen  zajlott:  egyszerűen  nem  kívántam.  Á  szívem  sem  vert  többé
nyugtalanul,  a  vérnyomásom olyan  lett,  akár  egy űrhajósé.  Úgy  éreztem,  hogy a  szervezetem
megtisztul  a  fölösleges  szeméttől,  és  ezt  az  új  érzést  nemcsak  a  lábamban,  hanem  az  egész
testernben is érzékeltem. Az edzések azért is tetszettek, mert nem voltak egyhangúak. Az agyam
állandóan  azzal  volt  lefoglalva,  hogyan  tudnám  pontosabban  és  jobban  megcsinálni  a  soron
következő  mozgáskombinációt,  mert  mindegyiknek  megvolt  a  maga  egyedi  formája.  Nem  is
kételkedtem abban, hogy az agy az edzések alatt intenzíven múködik, mellesleg a gyakorlatok alatt
a felőrlő gondoktól ragyogoan el lehet vonatkoztatni, a mozdulatok megszabadítanak az üres, de
ugyanakkor  fárasztó  automatikus  gondolkodástól.  Az  edzések  alatt  muszáj  szinte  minden
pillanatban  gondolkodni,  koncentrálni.  Ez  eleinte  nehéz.  Be  amikor  végre  valahára  teljesen
hibátlanul megcsinálsz egy kombinációt, fantasztikus elégedettség tölt el. Á siker szárnyakat ad.
Miért is ne?! Hiszen megtettél egy lépést a gyógyulás, a megfiatalodás felé. Á siker, a győzelembe
vetett hit fokozza a gyakorlatok hatásfokát. Meg vagyok győződve arról, hogy a hatás erőssége
szempontjából  egy  szokványos  gimnasztika  az  edzőteremben  úgy  aránylik  Jurij  Vadian
gyakorlatrendszeréhez, mint 1 a 10-hez. 

Eleinte  hetente  három  alkalommal  másfél  órát  foglalkoztunk.  Azután  fokoztuk  a  terhelést,
úgyhogy gyorsan és helyesen meg tudtam csinálni az első gyakorlatsort. A mester lerövidítette az
edzés idejét egy órára, majd a foglakozások számát is heti kettőre csökkentette. Az elmúlt két évben
egy alkalommal egy héten 6O-80 percet edzettem. Kitűnően érzem magam. Elfelejtettem, mit jelent
a megfázás. Nem dolgozom kevesebbet, mint mielőtt Jurijjal találkoztam, de egyáltalán nem érzek
fáradtságot. Az edzések után egy évvel találkoztam régi tanítványaimmal, akiket már tíz éve nem
láttam.  Sokan azt  mondták:  nemhogy megöregedtem,  hanem éppen fordítva,  csodalatos  módon
megfiatalodtam. Fizikai állapotomat tekintve nem érzem magam harmincnál többnek.

Persze mindig érdekelt, hogy mi történik a szervezetemben. Miért van az, hogy tudom tartani a
kitűnő fizikai állapotomat még akkor is, ha csak egyszer egy héten járok el edzésre'? Ázt hiszem,
hogy eleinte, az edzések elkezdése után néhány hónappal a gyakorlatok annyira működésbe hozták
a szervezetet, megemelték egész energiagazdálkodását, megerősítették az immunrendszert, annyira
felpörgették a belső erők rugóit,  hogy elégnek bizonyult  a ritka, de rendszeres edzés arra, hogy
tartsa ezt az állandó működést. Amikor valami miatt szünetet kell tartanom, és nem tudok edzésre
járni, egy-két hónap kihagyás után sem érzem, hogy bármi is rosszabbodna az állapotomban, de
megvan bennem a vágy, hogy mihamarabb visszatérjek az edzé sekhez. 

Nemrég hosszadalmas orvosi vizsgálaton estem keresztül:  teljes vérvizsgálat,  EKG, ultrahang
stb. Csodálatosak az eredmények! Semmi kétségem afelől, hogy mindez Jurij Vadian edzéseinek
köszönhető,  különleges  és  egyedi  gyakorlatrendszere  okozza.  Saját  tapasztalatomon  kívül  sok
nagyon  hasonló  eset  tanúja  voltam,  amikor  betegek,  legyengültek  teljesen  kicserélodtek,  és
egészségesek lettek. Egy idős asszony magas vérnyornásban szenvedett, általában 200/100 volt a
vérnyomása, s már a rnasodik, harmadik edzés után lement 160/90-re, és ez így beállt tartósan is,
Minden gyógyszer nélkül. Tanúja voltam gyógyulásának. 

Azok az eredmények, amelyeket Jurij Vadian elért, mintha rokon vonásokat mutatnának az ősi
„csodákkal"  azáltal,  hogy visszahozzák  a  normáHs életbe  a  reménytelen  betegeket,  valamint  a
tudományos kutatásokkal, amelyek az utóbbi 10-20 évben hosszas szünet után egész bolygónkon
újból felkeltik az érdeklődést a tudósok iránt. Mégpedig az úgy nevezett őssejtekkel kapcsolatban,
amelyek megfiatalíthatják, egészségessé tehetik a szervezetet. Eloször ezzel a problémával a múlt
szazad elején kezdtek foglakozni Svájcban és Oroszországban.  Az emberiség megfíatalodás iránti
örök  vágyát  különféle  állati  sejtkivonatokkal  próbálták  meg  kielégíteni  egyes  drága
rnagánklinikákon. Majd megjelent a magzati sej tekkel és szövetekkel foglalkozó terápia. Á 20-as
évek  végén  Moszkvában  elsőként  a  világon  megnyílt  az  embrionális  szövetek  kutatásával
foglalkozó  intézet.  Bulgakov  „Kutyaszív"  című  regényének  hőse,  Preobrazsenszkij  professzor
bizonyos fokig hódolat a kor divatja előtt. 

Svájcban a mai napig vannak olyan klinikák, amelyeken az emberi szervezet lokaHzált és teljes
fiatalításával foglalkoznak. 

Az őssejt még nem kifejlett sejt, amely kepes a szervezet különböző funkciójú sejtjévé átalakulni,
kifejlődni.  A  felnőtt  szervezetben  az  őssejtek  főként  a  csontvelőben  találhatók,  és  kisebb
mennyiségben más szövetekben és szervekben is jelen vannak. Ha valamilyen rendellenesség lép
fel a szervezetben, és a szabályozó rendszer jelt  kap,  akkor a véráramon keresztül a károsodott
szervben az  ossejtek  a  helyreállításról  gondoskodnak.  Egy seb begyógyulása  borünkön azonnal
megkezdődik, amikor a seb keletkezik. Á máj egy hét leforgása alatt sejtjeinek 50%-ában képes



regenerálódní. A vérben minden percben 350 millió új vörösvérsejt jelenik meg. Minden gyorsan
helyreáHítható szövetünkben vannak aktívan specializálható őssejtek. 

Egyelőre  azonban  az  őssejtek  beazonosítása  okoz  gondot.  Elsősorban  feltétlenül  meg  kell
győződni arról, hogy ez az a bizonyos „őssejt", amelyből, mint egy ágból kinőnek más típusú sejtek,
És  képesek  arra,  hogy újratermelődjenek.  Bizonyos  tudósok  nagy remenyeket  fűznek  az  ezzel
kapcsolatos kutatásokhoz. Mások kétkedéseiknek adnak hangot. Mivel még nem világos,  hogyan
lehet ellenőrizni az őssejtek fejlődését. Egyre gyakrabban adják fel maguknak a következő kérdést:
„Talán ahelyett hogy időt és erőt pazarolnánk az őssejtek kiválasztására, tenyésztésére és a beteg
szervezetében  történő  bevitelére,  nem  lenne  jobb  a  szervezetben  található  rejtett  tartalekokat
mozgósítani?" 

A tudomány újból visszatér az ősi, majdnem elfeledett ismeretekhez. Így volt, így van és így Is
lesz. 

Ebben  a  kiadványban  és  a  hozzá  tartozó  videokazettán  nincs  pontokba,  fejezetekbe  szedett
konkrét  leírása annak a módszernek,  hogyan lehet  meggyógyulni  stb.  Nincs,  mert  ez lehetetlen
volna.  Teljesen  értelmetlen volna  bármilyen kísérlet,  amely papíron jelenítené  meg negyven év
tapasztalatát, mesterségbeli tudását, isteni adományát. Csak példák alapján próbáltuk meg a mester
élete, a karate történetében tett kirándulás alapján közelebb hozni Önhöz a mester egyéniségét, az
általa  kidolgozott  rendszer  eredetét,  amelynek alapjai  a  karatéban gyökereznek.  Könyvünk nem
más, mint nyitány, amely az egészség helyreállításának különös lehetőségeit mutatja be. 

Jurij Vadian minden leendő tanítványával először komoly beszélgetést folytat. Ha gyermekről
van szó,  akkor  a  szüleivel.  Szüksége  van arra,  hogy megértse  ezt  az  embert,  ismerje  alaposan
személyiségét, az életét, annak állomásait, és főként mindent megtudjon egészségügyi problémáiról.
Ha tanítványát nem ismeri a legapróbb részletekig és a legalaposabban, akkor a mester nem tudja
megállapítani a szükséges gyakorlatok mermyiségét, a kombinációk elsajátításának sorrendjét. Ez
kolosszális  munkát  jelent  Jurij  Vadian  számára.  Először  minden  általa  gondozott
pszichoanalitikusának kell lennie. Mindannyian különbözőek vagyunk. Bolygónk 6 milliárd lakója
közül  nincs  két  teljesen egyforma lény.  Tehát  mielőtt  megkezdódne az edzés,  a  rehabilitáció,  a
mesternek meg kell érteme az általa gondozásba vett személy jellemének lényegét és problémáit. A
rehabilitáció során alapvető szempont a mester iránti hit, bizalom. Ezt viszont hosszú személyes
kapcsolat során lehet elérni. 

Általános tudnivalók mindazok számára, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének meggyógyulni,
javítani egészségi állapotukon, újból rátalálni önmagukra, akik ismerkedni kívánnak Jurij Vadian
módszerének rendszeréve, azoknak ismerniük kell kazettán ezeket az alapvető szabályokat, vagyis a
MESTER alapvető nyilatkozatát: 

- Az ember arra született, hogy éljen, ne egyszerűen csak létezzen. 
- Nem  szabad  magunkra  maradni  egy  veszélyes  betegséggel,  az  egeszségveszteség,  az

életvesztés félelmével. Meg lehet és meg kell tanulni irányítani egészségünketf 
- Sokan akkor értik  meg teljesen betegségük fokát,  amikor  magukhoz térnek,  és  az edzések

jóvoltából javulni kezd az állapotuk. 
- Önnek nincs szüksége arra, hogy ostromoljon, de megtanulhatja, hogyan kell védekezni. Tul

kell lépni a „nagy határvonalat"! Nehéz, de lehetséges! 
- A határ túllépésének titka a saját magunkon aratott győzelemben rejlik. Először olyan nagy

mértékben  meg  kell  emelni  az  immunrendszer  szintjét,  hogy  Ön  is  megérezze,  képes  lesz
megküzdeni. 

- A védekezés és a védelem irányába kell haladnunk. A !egjobb védekezés pedig a támadás. Mi
ebben az iranyban haladunk, eredményeink pedig elképesztőek. 

- Az első lépésben meg kell szabadulni ostoba szokásaínktól. Ki kell hajítani a szervezetből a
salakot,  a  szemetet.  A  túlzott  evés,  az  álmatlan  éjszakák,  a  krónikus  túlterheltség  hatalmas
mennyiségű szabad gyököt eredményez, amely szétzúzza a szervezet védekező erejét. 

- Senki nem tud rajtad segíteni, ha ezt őszintén magad nem akarod. Az az igazi segítség, ha
megmutatják neked a gyógyulás felé vezeto utat, amelyen haladnod kell, hogy teljes értékű ember,
személyiség legyen belőled. Ne raktározd el a problémáidat, rekeszd ki azokat. Az a fontos, hogy
találd meg önmagad, ne torpanj meg a problémáid előtt, hanem győzd le azokat. 

- Mindenki a maga ellensége vagy segítőtársa. És csak egy erős lelkületű és testű ember képes
mindent legyőzni. 

- Meg lehet és meg keH tanulm saját érzéseinken uralkodni. Ez abszolút megvalósítható. 
- A paradoxon  abban  rejlik,  hogy  az  ember  életre  született.  Ugyanakkor  módszeresen  és

szándékosan évtizedekkel teszi tönkre magát. 
- Le  lehet  győzni  önmagunkat!  Le  kell  győzni  önmagunkat!  Ez  a  rendszerünkre  épített  fog



lalkozások sikerének záloga. 
Gyakran észrevesszük, amikor egy bizonyos életszakaszhoz érkezünk, hogy többet veszítettünk,

mint amennyit nyertünk. Valami fontosat elveszítettünk. Mindegyikünk életében volt olyan időszak,
amikor gondolkodás nélkül is tudtuk, merre tartunk és miért. Ez a gyermeki érzés olyan természetes
tudás,  amelyet  születésünkkor  kapunk.  Életutunk  során  azonban  szinte  mindannyian  átéltük  a
csalódások fájdalmát,  az illúziók,  a  betegségek csődjét,  belefáradunk az életbe,  önmagunktól  is
elfásulunk  stb.  Ezt  a  folyamatot  nevezzük  öregedésnek,  melyet  többé  vagy  kevésbé
elégedetlenséggel fogadunk. Ánatole France írta, hogy a pillangó boldogabb lény, mint az ember.
Élete első szakaszában rút, mozdulatlan báb, élete végén viszont csodálatos lénnyé változik, amely
az egész világ összes szépségében pompazik. 

Közöttünk is vannak kivételek, akik — mint a pillangók — évtizedekre visszamenőleg képesek
elhárítani  a  kellemetlen  folyamatokat  akár  életük  végéig  is.  Ezek  a  jógik,  a  keleti  művészetek
mesterei.  Hogy ezt  nem Önnek találták  ki?  Vajon miért?  Talán  bizony kellemesebb évről  évre
öregeÉi, roskataggá válni, félni tükörbe nézm, krákogva szidni az isteni igazságtalanságot és egyre
közelebb kerülni a várható vég felé? 

Unalmas? Szörnyű? 
Ez a biztos metodika Önnek ajándékozza az elveszett igazságot, segít az eldugott mélységekből

kibányászni  eredendő  erejét,  melyet  mostantól  arra  tud  majd  kényszeríteni,  hogy  Önert
munkálkodjék. Mellesleg a saját erőfeszítéseinkből megszerzett eredmény, armért nem kell a sorsot,
vagy valaki mást hibáztatni, okozza a legnagyobb elégedettséget a számunkra. Ezt ÉN tettem. Nem
pedig  a  fortuna  kezében  ugráló  marionett  báb,  én,  az  én  egyéniségem,  aki  képes  arra,  hogy
rátaláljon ömnagára.

Várjuk  mindazok  jelentkezését,  akik  egészségesek  szeretnének  lenni,  a  következő
telefonszámokon:

06-20-330-8568,
06-20-515-6578,
06-20-222-4421.


