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Shihan (profesor) Lothar Sieber jest jednym z nielicznych europejskich przedstawicieli medycyny sztuk walki -  
bujutsu idö, w której to sztuce posiada najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Jest docentem w zakresie medycyny 
sportu i długoletnim liderem w DDBV e. V. W związku DJJR Erich Rahn e.V . iw  europejskiej organizacji Idökanu 
należy do najbardziej utytułowanych ekspertów sztuk walki. Prowadzi gabinet medycyny naturalnej, będąc 
licencjonowanym członkiem odpowiedniego niemieckiego związku (posiada dyplom państwowy w zakresie medy-
cyny naturalnej). Szerzej o postaci tego wybitnego mistrza sztuk walki traktuje tekst pt. „Hannelore i Lothar Sieber: 
Rodzina Budö -  dosłownie“, zamieszczony w I tomie naszego pisma. Poniżej przedstawiamy szkicową prezentację 
głównych metod medycyny naturalnej. Podajemy oryginalny tekst niemiecki oraz wersję polskojęzyczną. Tytuł 
został dodany do szkicu przez redakcję.

Recenzent -  prof, dr hab. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) -  uznał przedstawione noty encyklopedyczne, 
które wszakże nie stanowią nowego ujęcia tematu i nie zostały poparte bibliografią, za tekst popularyzatorski. 
Redakcja dostrzega potrzebę przybliżenia alternatywnych metod leczniczych, preferowanych przez człowieka 
z dużym profesjonalnym doświadczeniem w tej dziedzinie.

L o t h a r  S i e b e r ,
Heilpraktiker (Naturmedizin) mit den Spezialgebieten:
Augendiagnose, Homöopathie, Chiropraktik und Akupunktur
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Einige Naturmedizinmethoden

1. A ugendiagnose

Diese M ethode diagnostieziert den gesamten Gesundheitszustand eines M enschen mit 
Hilfe bestim m ter Farben, M ale und Zeichen.

Es ist nicht bekannt, wann zum ersten M ale Zusammenhänge zwischen K örperteile und 
Augen (Iris) bestehen. D ie ersten historischen Belege finden wir im Buch Chiromatica  
M edica  aus dem Jahre 1690 das durch Filip M eyens in Dresden (D eutschland) publiziert 
wurde. W eitere Hunderte von Büchern aus aller W elt folgten mit immer neueren E rken-
ntnissen bis zum heutigen Tag.

2. H om öopath ie

Hom öopathie ist eine sichere und nebenwirkungsarm e Therapie-M ethode in der ein 
M ensch als G anzes behandelt wird. Es werden die Selbsregulations- und Selbstheilungs-
kräfte angeregt um eine Heilung hervorzurufen.

Die Hom öopathie wurde von dem deutschen Arzt Dr. Friedrich Samuel Hahnemann 
(10.4.1755 -  2.6.1843) w ieder Entdeckt. Jeder M ensch ist ein Individuum  und einzigartig, 
keine Person gleicht genau der anderen, darum  ist H om öopathie individuell.

Das W ort Hom öopathie kommt aus dem Griechischen: .H om oion ' = ähnlich. .P athos' = 
Leiden. Dr. Hahnem ann prägte den Leitsatz „Similia sim ilibus curantur“ = Ä hnliches kann 
durch Ähnliches geheilt werden. Das heißt, wenn ein kranker ein M edikam ent bekommt, 
kann dies bei einem  Gesunden M enschen ähnliche Sym ptom e auslösen.

1. C h iro p ra k tik

Die Chiropraktik ist eine „m anuelle M edizin“ . Się erkennt in einer W irbelverlagerung die 
Ursache zahlreicher Erkrankungen. Die durch W irbelverlagerungen bedingten Verengungen 
eines oder m ehrere Austrittslöcher für die Nerven, führen zu einer Beeinträchtigung des 
Inhalts, wodurch die vegetativen Fasern in den der komprimierten W urzeln zugeordneten 
Organe zunächst funktionell, dann aber organisch gestört werden.

2. A k u p u n k tu r

Die Akupunktur ist eine der ältesten W issenschaften der M edizin. D ie Schriften über die 
Akupunktur reichen 4000 Jahre zurück.



D er effektive Ursprung der Akupunktur ist darauf zurück -  zu führen, daß man feststellte, 
daß bei Soldaten, die mit Pfeilen verwundet wurden, teilw eise jahrelang bestehende 
Krankheiten auf unerklärliche W eise verschwanden. D ie chinesische A kupunktur geht davon 
aus, daß sich die „vitale Energie“ auf ganz bestim m te Bahnen im K örper bewegt, den 
sogenannten M eridianen.

D ie A kupunktur ist darauf ausgerichtet alle Störungen zwischen den beiden Pronzipien 
Yin und Yang durch Nadelung an bestim m ten Punkten in E inklang zu bringen. D urch das 
Einstechen von N adeln an bestimmten Punkten in die Haut, wird der Energiefluß stim uliert 
oder beruhigt, som it tritt Heilung ein.

L o t h a r  S i e b e r

Specjalista medycyny naturalnej ze specjalnościami:
diagnoza oczna, homeopatia, chiropraktyka i akupunktura
DDBV e. V., Monachium

Niektóre metody medycyny naturalnej

1. D iagnoza oczna (irydologia)

Ta m etoda diagnozuje cały stan zdrow ia człow ieka za pom ocą określonych kolorów  i pla-
mek na powierzchni oka.

Nie je s t pewne, kiedy po raz pierwszy odkryto związki pom iędzy zdrowiem 
poszczególnych części ciała, a odcieniam i i plam kam i na tęczówce. Pierwsze wzmianki na 
ten tem at znajdują się w książce „C hirom atica M edica” z  roku 1690, która została 
opublikow ana przez Filipa M eyensa w Dreźnie (Niem cy). N a całym  św iecie zostały wydane 
setki książek z coraz to nowszymi odkryciami i kolejne ukazują się aż do dnia dzisiejszego.

2. H om eopatia

H om eopatia to pewna i pozbawiona skutków  pobocznych m etoda leczenia, w której 
człowiek traktowany je s t jak o  całość. Polega ona na pobudzaniu sił sam oregulacyjnych 
i sam o leczniczych prowadzących do wyleczenia organizmu.

Hom eopatia została ponow nie odkryta przez niem ieckiego lekarza Dr. Fryderyka 
Sam uela Hahnem anna (10.4.1755-2 .6 .1843), którego myśl przew odnia brzm iała: Similia 
sim ilibus curantur, co znaczy: „podobne może zostać wyleczone przez podobne” . Z drugiej 
strony: każdy człow iek jes t indywidualną, niepow tarzalną jednostką, nie m a dwóch 
identycznych osób -  dlatego też i hom eopatia stosuje podejście indywidualne.

Samo słowo „hom eopatia” pochodzi od greckiego hom oion -  „podobnie” oraz pathos -  
„cierpienie” .

3. C h iro p ra k ty k a

Chiropraktyka to „m anualna m edycyna” . Rozpoznaje ona przyczynę licznych 
zachorowań w przesunięciu się kręgu. Uciśnięcie jednego  albo kilku ujść nerwowych, 
pow odow ane przesunięciem  się kręgu, prowadzi do przekształcenia zawartości, przez co 
w łókna w egetatywne są naruszane funkcjonalnie, a następnie organicznie w stłoczonych 
korzeniach przyporządkowanych im organów.

4. A k u p u n k tu ra

Akupunktura jes t jed n ą  z najstarszych nauk medycznych. Źródła pisane o akupunkturze 
pochodzą nawet sprzed 4000 lat.

Istotny początek akupunktury można wiązać ze spostrzeżeniem , iż u żołnierzy 
cierpiących latami na pewne dolegliwości, nagle, po zranieniu strzałą, w niewyjaśniony


