
Dobrý zrak bez brýlí

Jacob Liberman

Dobrý zrak bez brýlí - Jacob Liberman ke
stažení PDF Kniha Dobrý zrak bez brýlí se
věnuje poruchám a nápravě naší schopnosti
vidět úplně odlišným způsobem, než na jaký
jsme zvyklý. Zve nás k tomu, abychom začali
vidět lépe, ale také jinak. Proto má tato kniha
co říci nejen těm, kdo nosí brýle a touží se
jich zbavit, ale i těm, kteří podle běžných
kriterií vidí dobře. Najdete zde množství
pozoruhodných svědectví "zázračného"
zlepšení zraku, a to i při velmi silných
dioptriích. Autor fascinujícím, hravým a

nenáročným způsobem uvádí každého, kdo o
to stojí, do tajemství komplexního procesu,
na jehož základě vidíme svět kolem nás
svýma fyzickýma očima. Nosíte brýle, a i

když vám lékaři tvrdí, že změna vašeho zraku
k lepšímu není možná, vy přesto doufáte v
opak? Podle optometristy Jacoba Libermana,
jednoho z nejvýznamějších následovníků W.
Batese a propagátora metody Open Fokus (tj.
volného zaostření) je správné nikoliv tvrzení
lékařů, ale právě váš pocit, že změna možná
je. A důkazem je více než třicet tisíc lidí,
kterým tento Američan pomohl natrvalo

odložit brýle. Zajímá vás, jak toho dosáhl a
co můžete pro zdraví svých očí udělat vy
sami? Jednoznačnou odpověď najdete v

Libermanově stěžejním díle Dobrý zrak bez
brýlí, kde shrnuje své nejdůležitější poznatky
z oblasti očí a vidění. Na rozdíl od jiných
návodů na zlepšení zraku není hlavní náplní

této knihy popis očních cviků. Podle
Libermana totiž vidění není pouhou

fyziologickou funkcí oka. Jde o složitý
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komplexní děj, v němž kromě oka hrají
důležitou roli i náš mozek, vědomí a emoce.
Navzdory této komplexnosti jde však o děj
samovolný, který nevyžaduje žádnou námahu
- pokud mu ovšem důvěřujete. Základem

Libermanovy metody je proto změna přístupu
k vidění. Je třeba získat důvěru v sebe sama a
svoji schopnost vidět správně a najít odvahu
odložit brýle. Jeho kniha Dobrý zrak bez
brýlí vás krok za krokem provede tímto

procesem.
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