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           Wst�p 
 
   Witam Ci�, drogi czytelniku. Wła�nie tematem o irydologii 
zaczynamy serie ksi��ek o niekonwencjonalnych metodach 
badania. 
 
   Razem z �on� od lat prowadzimy prywatny gabinet medycyny 
niekonwencjonalnej. Jako podstaw� przy badaniach 
wykorzystujemy analiz� t�czówk� oka. Przez prawie 15 lat 
analizujemy statystycznie poł�czenia patologii w organach z 
projekcj� na t�czówk�. Na podstawie własnych do�wiadczeni i 
analizy wybitnych �wiatowych irydologów nami opracowana 
topologia irydologiczna w postaci tablicy, pozwalaj�cej okre�li� 
organy, statystycznie powi�zane z jednym z 360 pól projekcyjnych 
na t�czówce oka. 
 
   W sposób prosty i dokładny spróbuj� opisa� podstawy bada�, 
pozwalaj�cych bez inwazyjnie okre�li� ogólny stan całego 
organizmu.  
 

           Historia irydologii 
 
   Irydologia jest staro�ytnym sposobem rozpoznawania patologii 
organów naszego organizmu, wykorzystuj�c t�czówk� oka. Jeszcze 
ponad 3 tysi�ca lat temu w Indiach, Chinach i Japonii staro�ytnie 
lekarze wydzielali odpowiednie pola na t�czówce oka, zmiany na 
których powstały w wyniku odpowiednich schorze�. Pocz�tki 
wykorzystania t�czówki oka do badania organizmu ludzkiego 
odnaleziono nawet w papirusach faraona Tutanchomona. Autorem 
tej pracy był ksi�dz El Aksy, który opisał podstawy badania 
organizmu ludzkiego za pomocom ogl�dania oczu. 
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   Pocz�tki irydologii wykorzystywały staro�ytnie rolnice przy 
zakupie koni, krów i owiec, analizuj�c plamki na oczach. Ksi�dz 
El Aksy przekazał swoj� wiedze lekarzom z Indochin, Tybetu i 
Wawełonii, co spowodowało rozpowszechnienie tej metody na 
cały �wiat. 
 
   Kolejny etap rozwoju irydologii rozpocz�ł F. Meyens, kiedy w 
1670 roku w Drezynie została opublikowana jego monografia 
„Fizjognomika medyka”. W 1813 roku lekarz Beer z Wiednia 
ciasno powi�zał schorzenia w organizmie za zmianami na 
t�czówce oka w swojej ksi��ce „Uczenie o schorzeniach ocznych”. 
 
   Nast�pny krok w rozwoju irydologii zawdzi�czamy wybitnemu 
naukowcu lekarzu I. Peczeli z Wengr, który w wyniku długoletnich 
badani opracował pierwsz� w �wiecie map� topologiczn� t�czówki 
oka. I. Peczeli od tej pory liczy si� wynalazcom metody irydologii. 
Ten historyczny etap rozwoju irydologii trwał do lat 50-ch 20-go 
stulecia. Równocze�nie inny wybitny naukowiec w dziedzinie 
irydologii ksi�dz za Szwecji naturopata N. Liljequist w roku 1897 
opublikował swoj� prac� „Diagnoza po oku”. W roku 1920 dr M. 
Madaus zaczyna wydawa� czasopismo po irydologii pod nazw� 
„Iriscorrespondens”, które pozwoliło zorganizowa� działalno�� 
irydologów z całego �wiatu. 
 
   W 1909 roku w Chicago A. Lindlar wydaj� ksi��k� po tytułem 
„Irydodiagnostyka i inne metody diagnostyczne”, w której próbuj� 
naukowo okre�li� podstawy irydologii i naturopatii. W te same lata 
powstaj� szereg prac takich wybitnych irydologów, jak I. Anderer, 
F. Vida, I. Deck, F. Roberts, R. Bourdiol, T. Kiiege, P. Dimkow, 
ka�dy z których stworzył swoj� map� topologiczn� t�czówki oka. 
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   Po zako�czeniu drugiej wojny �wiatowej w drugiej połowie 20-
go stulecia interes do irydologii jak bez inwazyjnej metody badania 
całego organizmu mocno wzrasta. W Pa�stwach Europejskich, a 
pó�niej równie� w Ameryce, Kanadzie, Japonii, były stworzone 
wyspecjalizowane Centrum badawcze, próbuj�ce poł�czy� 
irydologi� z klasycznymi badaniami klinicznymi. Wła�nie w te 
czasy powstaj� poj�cie „irydologia kliniczna”. W niektórych 
Pa�stwach irydologi� zacz�li wykłada� na studiach medycznych 
jak dziedzin� naukowo – medyczn�. We Francji, USA i innych 
Pa�stwach powstaj� Stowarzyszenia irydologów. W mie�cie 
Ettilingien w Niemcach I. Deck stworzył Instytut badani 
fundamentalnych w dziedzinie irydologii. Jako wynik jego 30 
letniej praktyki powstaj� dwie monografii : „Podstawy 
irydodiagnostyki” w 1965 roku i „Irydodiagnostyka ró�niczkowa” 
w 1980 roku. 
 
   W roku 1951 B. Jensen w USA zorganizował Asocjacj� 
irydologów (FIA), a w 1970 roku opublikował monografi� „Nauka 
i praktyka irydologii”, która do naszych czasów liczy si� jako 
podstawowy podr�cznik po irydologii. 
 
   W roku 1980 w Czechosłowacji  odbyła si� Mi�dzynarodowa 
konferencja po irydotronice, w której uczestniczyły ró�nego 
rodzaju fachowcy: lekarze, fizycy, elektronicy, in�ynierowie, 
praktykuj�ce irydologowie. Wła�ciwie od tego momentu 
irydologia od dziedziny empirycznej przechodzi do dziedziny 
naukowej. Powa�nym kierunkiem, wspomagaj�cym rozwojowi 
irydologii staj� si� rozwój techniki komputerowej. 
 
   Bez wzgl�du na to, �e irydologia ma do�� stare korzenia, jest 
do�� młod� i dynamicznie rozwijaj�cej si� dziedzin�. I tempo tego 
rozwoju ci�gle narasta. Ma jeszcze sporo niezrozumiałego, lecz 
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jest bardzo pomocnicz� w przypadku badani ekspresowych całego 
organizmu. Nie potrzebuj� równie� drogiego sprz�tu badawczego. 
  

Czym jest irydologia? 
 

   Irydologia jest sposobem na bez inwazyjn� i szybk� ocen� 
ogólnego stanu naszego organizmu. Jest swoist� ksi��k� chorób. 
„Je�eli oko nasz czyste, to i ciało zdrowe” - tak pisze Biblia. 

   Informatywno�� irydologii jest do�� wysok�. Ró�nego rodzaju 
schorzenia przewlekłe, odczucia bólowe ró�nego rodzaju (np. w 
wyniku wypadku), stany zapalne naszych organów s� widoczne za 
pomoc� irydologii. 

   Według dzisiejszych poj�� całe nasze ciało pokryto siatk� 
eksteroreceptywnych pól, projekcyjnie zwi�zanych z 
odpowiednimi organami naszego organizmu. Niektóre z nich maj� 
do�� wysok� informatywno��, inne – mniejsz�. 

   Cał� t� sie� projekcyjnych pól mo�na podzieli� na odpowiednie 
struktury: 
- skórne projekcyjne pola według klasycznej chi�skie akupunktury 
na ciele i twarzy; 
- skórne projekcyjne pola na dłoniach i stopach; 
- �luzowe j�zykowe projekcyjne pola; 
- skórno – �luzowe projekcyjne pola nosa i zatok nosowych; 
- skórne uszne projekcyjne pola; 
- projekcyjnie pola na t�czówce oka. 

   W takiej kolejno�ci mo�na wykorzysta� wszystkie pola w trakcie 
diagnozowania naszego organizmu w sposób niekonwencjonalny. 
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   Lecz najprostsz� metod� ze wszystkich nazwanych jest wła�nie 
obserwacja projekcyjnych pól t�czówki w wyniku ich wizualnego 
dost�pu. 

   Istota irydo diagnostyki polega na badaniu wrodzonych i 
adopcyjnie – troficznych wyj�tków i zmian w strukturze, reliefie, 
kolorystyki i pigmentacji t�czówki, i porównywaniu tych zmian z 
topograficzn� projekcjom organów naszego organizmu na 
t�czówce. 

   Irydologia pozwala: 

1. Okre�li� podatno�� całego organizmu i poszczególnych 
organów na ró�nego rodzaju schorzenia. 

2. Rozpozna� istniej�ce kliniczne objawy chorób i dysfunkcj� 
organów. 

3. Ujawni� ju� powstałe patologiczne zmian� w naszym 
organizmie. 

4. Prze�ledzi� dynamik� patologicznych zmian, równie� pod 
wpływem leczenia. 

5. Okre�li� toksyczne zatrucie naszego organizmu i 
obserwowa� proces odtrucia. 

   Zmiany na t�czówce oka s� analizowane za pomoc� tak zwanych 
map irydologicznych, okre�laj�cych topografi� t�czówki. W 
czasach dzisiejszych opracowano ponad 30 ró�nego rodzaju map 
topologicznych t�czówki oka. Wszystkie s� podobne w cało�ci, 
lecz ka�dy z badaczy dodaj� co� szczególnie swojego, powstałego 
w wyniku własnych bada�. Przy zestawieniu wszystkich map 
irydologicznych s� wykorzystane podstawowe zasady opracowane 
wybitnym lekarzem – naukowcem I. Peczely. 
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   Dla czego wła�ciwie ma by� irydologia jako metoda badania 
naszego organizmu? 

1. Do�� prosta metoda. 

2. Absolutna nieszkodliwo��. 

3. Bardzo wczesna lokalizacja ró�nego rodzaju 
patologicznych zmian w organach. 

4. Mo�liwo�� obserwacji wszystkich zmian w naszym 
organizmie w cało�ci, w jednym polu widzenia. 

5. Mo�liwo�� ustawienia przyczynie – badawczych powi�za� 
ro�nego rodzaju symptomów. 

   Irydologia ze słów dr I. Deck [3] uczy lekarza bada� organizm w 
cało�ci, a nie w zakresie poszczególnych organów. Oprócz tego 
pozwala okre�li� pierwotne i drugorz�dne zmiany w naszym 
organizmie, przeprowadza� zró�niczkowan� diagnoz�. 

   Irydologia pozwala obserwowa� przebieg profilaktycznie – 
zapobiegawczego leczenia �rodkami naturalnymi: homeopatia, 
akupunktura, akupresura, ziołolecznictwo, oczyszczanie 
organizmu, dieto terapia. Pozwala równie� na okre�lenie schorze� 
przekazywanych genetycznie. Mówi�c o du�ych mo�liwo�ciach 
irydologii chc� podkre�li�, �e ta metoda nie próbuj� zast�pi� inne 
metody badania, lecz ich uzupełnia i wzmacnia w miar� swoich 
mo�liwo�ci. 

   Jak ka�da inna metoda irydologia ma swoje atuty i wady. Np 
bezbólowy przebieg choroby nie daj� patologicznych znaków na 
t�czówce oka. Jest to charakterystycznie np. dla chorób 
przewlekłych (opuchlizny w pocz�tkowym stadium, cysty, polipy 
itp.). Czasami schorzenia nerek, serca lub innych organów mog� 
by� niezauwa�one za pomoc� irydologii w wyniku tego, �e maj� za 
mało receptorów nerwowych.  
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   Osob� uwag� trzeba zwróci� na tzn. łateralizacj� (okre�lenie 
ludzi lewor�cznych i prawor�cznych). Badanie t�czówki u ludzi 
lewor�cznych potrzebuj� specjalnych metod, o których napisze 
dalej. U ludzi lewor�cznych znaki na t�czówce prawego oka 
odpowiadaj� organom po prawej stronie ciała, a t�czówce lewego 
oka – lewej stronie. Natomiast u ludzi prawor�cznych jest 
odwrotnie (pokrzy�owane). 

   Dodatkowe trudno�ci w trakcie badania t�czówki mog� stworzy� 
badaczom, które nie s� oftalmologami. Dotycz� to przypadków 
ocznych schorze� lub ocznych zmian u ludzi starszych (np. 
zwyrodnienia), w wyniku których powstaj� zamian� na t�czówki, 
nie zwi�zanych z projekcjom organów na ni�.  

   Granicy irydologii czasami okre�laj� si� zdrowym rozs�dkiem. 
Dr R. Bourdiol [2] np. pisze, �e nie trzeba analizowa� t�czówki 
�eby ustawi� diagnoz� płaskostopia, wystarczy po prostu spojrze� 
na stopy. 

Budowa oka i t�czówki 
 
   W trakcie rozwoju niemowl�cia w łonie matki oczy pojawiaj� si� 
do�� wcze�nie – na trzecim tygodniu rozwoju, co pozwala oceni� 
za pomoc� irydologii nawet proces rozwoju płodu i powstanie 
ró�nego rodzaju chorób genetycznych. 

   Oczy s� receptorami centralnego układu nerwowego. Maja w 
sobie kilka ró�nego rodzaju tkanek, które mo�na podzieli� na 4 
cz��ci. W jaki sposób jest zbudowane nasze oko i t�czówka mo�na 
dowiedzie� si� w pełnej wersji ksi��ki.  
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           Peryferyczne znaki 
 
   Bardzo wa�ny wpływ na badanie maj� tak zwane peryferyczne 
znaki, które mog� uzupełni� badanie t�czówki. Analiza tych 
znaków nie potrzebuj� specjalnego sprz�tu badawczego, a mog� 
dostarczy� bardzo cenn� dodatkow� informacj� o stanie zdrowia. 
Według P. Schmidt [10] i R. Bourdiol [2] najbardziej wpływowe s� 
5 grup peryferycznych znaków. 

  Rola brwi w diagnozie 
 
   P. Schmidt [10] podkre�la trzy typy brwi: 
- okr�głe, charakterystyczne dla charakteru sentymentalnego, nie 
systematycznego, artystycznego; 
- proste, charakterystyczne dla charakteru rozs�dnego, uło�onego, 
pedantycznego; 
- nierówne, z�bate, charakterystyczne dla charakteru nieufnego, 
krytycznego, pół pedantycznego; 
- g�ste brwi �wiadcz� o twardym charakterze, natomiast brwi 
rzadkie wskazuj� na słaby charakter. 
 

   Ka�da z brwi ma trzy podstawowe cz��ci: „głow�”, „ciało” i 
„ogon”. Brak lub rzadkie włoski w „ogonku” �wiadczy o chorobie 
trzustki, ma miejsce równie� przy syfilisie. Gł�bokie zmarszczki 
nad „głow�” prawej brwi �wiadczy o naruszeniu funkcji w�troby, a 
nad „głow�” lewej brwi – o naruszeniu funkcji �ledziony lub 
chorób zwi�zanych z krwi�. Wyra�ne czerwona skóra brwi 
wskazuje na stan zapalny nerek.  
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  Rola powiek w diagnozie 
 
   P. Schmidt [10] pokazuj� szereg mo�liwych naruszeni w 
organizmie, zwi�zane z wygl�dem powiek. Na podstawie własnych 
do�wiadcze�:  
- br�zowy kolor �wiadczy o uszkodzeniu kielicha nerek; 
- ciemno - br�zowy kolor w postaci drobnych plamek wskazuj� na 
przewlekłe schorzenie w�troby; 
- „mleczno kawowy” kolor w postaci drobnych plamek wył�cznie 
na dolnej cz��ci powiek wskazuj� na przewlekł� niewydolno�� 
nerek; 
- ró�nego rodzaju brodawki na powiekach wskazuj� na mo�liwo�� 
raka nerek.  

  Rola twardówki w diagnozie 
 
   Irydolog musi wiedzie� o specyficznej kolorystyki twardówki 
(sclery). Twardówka niektórych typów murzynów 
charakterystyczn� jest br�zowa pigmentacja. Szereg azjatyckich 
narodowo�ci maja równomierny �ółty kolor twardówki. 

   Do wiekowych fizjologicznych kolorystyk mo�na zaliczy� jasno 
– niebieski okras twardówki u niemowl�t, biały z odcieniem jasno 
br�zowym – u ludzi młodych i �ółty odcie� u ludzi starszych. 

   Jak wykorzysta� twardówk� w procesie diagnozowania mo�na 
przeczyta� w pełnej wersji. 
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   Rola rogówki w diagnozie 
   W normalnym stanie rogówka nie ma jakkolwiek widocznych 
naczyniek na sobie. Istnienie naczyniek na rogówce, jak 
czerwonych, tak i biało – szarych jest patologi�. 

   Jednym z najbardziej widocznych znaków przy badaniu rogówki 
jest tak zwany pier�cie� sodowo – lipidowy lub pier�cie� 
cholesterolowy. Powstaj� w górnej i dolnej cz��ci rogówki w 
postaci szaro – białych łuków. Badania mikroskopijne pokazuj�, ze 
wygl�daj� jak kupki soli morskiej. Osobne łuki z czasem zamykaj� 
si�, tworz�c pier�cie� wokół całego limba rogówki. Ich pojawienie, 
według M. Bardadyn [1], jest rezultatem zaburze� równowagi 
kwasowo – zasadowej w kierunku kwasicy oraz nieprawidłowej 
gospodarki lipidowej. 

   O roli rogówki w procesie badania irydologicznego dowiesz si� 
w pełnej wersji. 

           Typowanie irydogenetyczne 
 
   T�czówka ka�dego człowieka nosi niepowtarzalny charakter. 
Tak samo jak jego wygl�d zewn�trzny lub rysunek skory na 
opuszkach palców mo�e słu�y� do jego identyfikacji. 

   Kształt t�czówki zale�y od wielu uwarunkowani: genetycznych, 
wypadkowych, chorobowych, �ywieniowych, toksycznych itp. 
Lecz teoria rasowa nie znalazła potwierdzenia przy analizie 
t�czówki. W wyniku etnicznego wymieszania si� w dzisiejszych 
czasach kolor t�czówki mieszanego typu jest najbardziej 
rozpowszechniony, a gamm� odcieni kolorów t�czówki nie da si� 
opisa�. Uczenie o irydogenetycznym typowaniu na podstawie 
wył�cznie koloru t�czówki nie sprawdziło si� statystycznie. 
Stwierdzenie, �e niebieski kolor t�czówki jest najlepszy, 
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charakterystyczny dla ludzi z mocn� psychik� i fizycznie 
rozwini�tych, te� od dawna jest nieaktualne. 

   W dzisiejszych czasach przy typowaniu iridogenetycznym 
stosowane jest podej�cie kompleksowe, które oprócz tła 
kolorowego t�czówki bada szereg specyficznych i strukturalnych 
chromatycznych znaków t�czówki. 

   Jakie parametry t�czówki s� najwa�niejsze poznasz w pełnej 
wersji ksi��ki. 

           Rola koloru t�czówki w diagnozie 
   Na podstawie koloru t�czówki badania przeprowadzali jeszcze 
lekarze staro�ytnego Egiptu przy dworze faraona Tutanchamona. 
Przy badaniu t�czówki wpływ ma nie tylko ogólny jej kolor, ale i 
kolor poszczególnych elementów. Kolor t�czówki potrafi si� 
zmienia� pod wpływem ró�nego rodzaju faktorów – chorób, 
zatrucia ró�nego rodzajami �rodkami farmakologicznymi, 
chemicznymi (choroby zawodowe), toksynami, powstałymi w 
wyniku nieprawidłowego �ywienia itp. 

   Kolor t�czówki zale�y od tzn. komórek pigmentacyjnych – 
chromatoforów – podstaw� których jest melanina. Przy malej ilo�ci 
pigmentu w komórkach oczy s� bł�kitne, przy czu� wi�kszej – 
jasno – br�zowe, przy wi�kszym – ciemno – br�zowe. 
Jednocze�nie bardzo wa�nym jest rozło�enie komórek 
pigmentacyjnych na powierzchni t�czówki.  

    

   Jak powstaj� odpowiedni kolor t�czówki i jak� role odgrywa w 
procesie badania mo�na przeczyta� w pełnej wersji. 
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           Podstawowe znaki t�czówki 
 

   Najbardziej informatycznymi znakami t�czówki s�: strukturalne, 
refleksyjne, pigmentacyjne. Wszystkie te parametry pozwalaj� 
s�dzi� o lokalizacji procesów patologicznych w naszym 
organizmie i analizie w miar� mo�liwo�ci mechanizmu, stadium, 
charakteru procesu chorobotwórczego. 

   Do znaków strukturalnych nie nale�� zmian� �renicowe i 
obwodu autonomicznego, które s� odr�bn� dziedzin� badawcz�. 

   Do znaków pigmentacyjnych nale�� plamy toksyczne, plamy 
pigmentacyjne i tzn. plamy ostateczny, które s� opisywane 
irydologami z całego �wiatu.  
 
   Czym s� znaki strukturalne, refleksyjne i pigmentacyjne poznasz, 
czytaj�c w ksi��k� w cało�ci.  
 

            Plamy na t�czówce 
Plamy na t�czówce s� najbardziej charakterystycznymi i 
ró�norodnymi patologicznymi znakami. Istniej� toksyczne, 
ostateczne i pigmentacyjne plamy [7]. Oceniaj�c plamy na 
t�czówce mo�na powiedzie�, �e ich rozmiar jest odwrotni do ich 
wa�no�ci. 

   Plamy toksyczne 
   S� to du�e plamy, które nie maj� jakkolwiek topograficznej i 
prognostycznej warto�ci. Mog� by� obserwowane zwykłym okiem, 
maj� wyra�nie ostre i łamane granic�. Z reguły istniej� ich kilka 
rodzajów. Maj� ciemny kolor: ciemno – br�zowy, ciemno – 
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czerwony, rzadziej – �ółto – pomara�czowy. Przy ich 
obserwowaniu wygl�daj� jak bym oprawieni w strome t�czówki. 
 
   Jaki wygl�d bym nie mieli, �wiadcz� o słabo�ci sił obronnych 
naszego organizmu, autointoksykacji w zwi�zku z zatruciami 
organizmu toksynami ró�nego rodzaju. 

   Plamy ostateczne 
   W przeciwie�stwie do plam toksycznych maj� mniejszy rozmiar 
i mniej widoczne na t�czówce. Plamy maj� mniej – wi�cej 
zaokr�glony kształt. Nazw� „ostateczne” dostały z powodu tego, �e 
wskazuj� na koniec procesu patologicznego. Dla tych znaków 
wa�ne ich topograficzne poło�enie na t�czówce. Ciemny kolor 
(br�zowy na niebieskiej t�czówce, czarny na br�zowej) wskazuj� 
na ko�cz�cy si� proces chorobowy (wyzdrowienie) lub na ju� 
zawierzony. W zale�no�ci od lokalizacji na t�czówce te plamy 
mog� wskazywa� zaczynaj�c od górnej granicy pola rz�skowego i 
do pier�cienia autonomicznego: 
- na przewlekły dermatoz przy lokalizacji przy górnej granicy; 
- goj�c� si� ran�; 
- stare złamanie; 
- atrofi� tkanki (np. płuc); 
- kamie� (np. w nerkach lub woreczku �ółciowym). 
 
   Przy br�zowo – czerwonym kolorze plam ostatecznych mog� 
wskazywa� na hemoroidalny proces i w zale�no�ciom lokalizacji 
na t�czówce mo�e by� lub w stadium gojenia si�, lub blizny post 
traumatycznej. 
 
   Przy czerwono – �ółtym kolorze plam ostatecznych mo�na 
pomy�le� o ju� zako�czonym lokalnym zapaleniu ró�nego rodzaju: 
- tkankowym, kostnym, mózgowym itp.; 
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- przewlekły pankreatyt, stałych zaparci, hemoroidach. 
 
   Pigmentacja o kolorze �ółtym z kropkami ciemnobr�zowymi 
wskazuj� na zako�czenie procesu infekcyjnego np. przy anginie, 
grypie, ró�nego rodzaju abscesy. 
 
   Kolor �ółto – zielony mo�e wskazywa� na ropny proces. 

   Plamy pigmentacyjne 
 
   Do plam pigmentacyjnych mo�na zaliczy� du�� grup� ro�nego 
rodzaju struktur pigmentacyjnych. Przy analizie plam 
pigmentacyjnych trzeba uwzgl�dnia� ich kolor, rozmiar, kształt, 
g�sto��, rozmyto�� granic. Plamy pigmentacyjne mog� pokrywa� 
do�� spor� cz��� powierzchni t�czówki, lecz przy dokładnym 
obejrzeniu zawsze mo�na uwzgl�dni� ich ziarnist� struktur�. 
Plamy pigmentacyjne w porównaniu z toksycznymi wygl�daj� 
mniej wyrazistymi, mniej ostrymi i mniej kolorowymi. Ich granicy 
zawsze maj� kształt okr�gły. 

O szczegółach dowiesz si� w pełnej wersji.             

           Relief t�czówki 
 
   Sporo informacji o stanie naszego organizmu mo�na uzyska� z 
analizy reliefy t�czówki. Przy tym znaczenie ma ocena 
płaszczyzny ciliarnego (rz�skowego) i �renicowego pasów, 
wielko�� k�ta Fuksa (k�t pomi�dzy rz�skowej i �renicowej 
płaszczyznami w miejscu ich ł�czenia), istnienie lokalnych 
zagł�bieni lub wybuchnij na t�czówce. R. Bourdiol [2] proponuj� 
analiz� reliefu t�czówki jak to przedstawione na rys. 10. 
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         Rys. 10 
  
 
   Przy analizie reliefu t�czówki trzeba pokre�li� diagnostyczne i 
prognostyczne znaki, których dowiesz si�, czytaj�c cało��… 

 

            

           R�bek barwinkowy  
   Rabek barwinkowy (brzeg �renicowy) jest wewn�trznym, 
�renicowym brzegiem t�czówki. Przedstawia sob� wywini�ty na 
brzeg t�czówki doln� warstw� pigmentacyjn�. Za zwyczaj wygl�da 
jak cienki ciemno br�zowy lub czarny pier�cie�, przylegaj�cy do 
t�czówki, o ró�nych kształtach. Kolor pier�cienia powstaj� w 
wyniku działania pigmentu – fuscyny. Kiedy �renica jest zw��on�, 
r�bek barwinkowy jest bardziej widoczny w wyniku zwi�kszenia 
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jego grubo�ci. Za zwyczaj dolna cz��� r�bka barwinkowego jest 
grubsz� odno�nie górn�. 
 
   Jak przeanalizowa� kształt r�bka barwinkowego mo�na 
przeczyta� w pełnej wersji… 
 
. 

           Pier�cie� autonomiczny 
 
   W irydologii jest to granica podziału pasów ciliarnego 
(rz�skowego) i �renicowego. Ma bardzo wa�ne znaczenie 
diagnostyczne. Wygl�da jak równomierna lub łamana linia, czu� 
wyst�puj�ca nad powierzchni� t�czówki. Zmienia si� dynamicznie 
w zale�no�ci od zmiany szeroko�ci �renicy i pasa �renicowego. 
  
   Wyra�no�� pier�cienia autonomicznego �wiadczy o stanie 
funkcjonalnym sympatycznego układu nerwowego [7]. Przy 
jawnie wypieraj�cym nad powierzchnia t�czówki pier�cienia 
autonomicznego mamy pobudzony sympatyczny układ nerwowy, i 
odwrotnie – przy słabo widocznym, wygładzonym wygl�dzie 
mamy obni�ony tonus. 
 
   Równomierny, okr�gły pier�cie� autonomiczny �wiadczy o 
równoznacznym działaniu mi��nie ocznych, powi�zanych jak z 
parasympatycznym, tak i sympatycznym układem nerwowym. 
Zwieracz �renicowy i rozwieracz �renicy maj� około 80 
segmentów mi��ni. Przy prawidłowym charakterze pier�cienia 
autonomicznego działa cały szereg segmentów mi��ni – 
antagonistów pod kontrol� wszystkich elementów sympatycznego i 
parasympatycznego oddziałów układu nerwowego. Dla tego w 
miar� równy kształt pier�cienia autonomicznego �wiadczy o 
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wewn�trznej harmonii wszystkich elementów naszego organizmu. 
Jakkolwiek dłu�sza patologiczna dysfunkcja organa wywołuj� 
reakcj� układu nerwowego, nerwowo – mi��niowego układu 
t�czówki, wywołuj�ce lokalne naruszenie pigmentacji i deformacj� 
pier�cienia autonomicznego. 
 
   Istniej� 5 ró�nych kształtów pier�cienia autonomicznego o 
których dowiesz si� w cało�ci.  
                     

           �renica w diagnozowaniu 

   �renic� skacz�ca i nieruchoma 
   S� to graniczne zjawiska. Skacz�ca �renica (hippis pupile) 
przejawia si� w stałych, znacz�cych po amplitudzie i 
cz�stotliwo�ci zmianach jej �rednicy. Przy tym cz�stotliwo�� 
zmian �rednicy nie odpowiada cz�stotliwo�ci oddychania. 
�wiadczy o niestabilno�ci układu wegetatywnego i podwy�szonej 
wra�liwo�ci. Oprócz tego spotyka si� w przypadku epilepsji, 
stanów depresyjnych, opuchliznach w mózgu, sklerozie rozsianej, 
zapaleniach opon mózgowych, chorobach wenerycznych. 
 
   Nieruchoma �renica spotyka si� w przypadkach �lepoty 
(absolutna). Paralityczna nieruchomo�� �renicy mo�e by� 
spowodowana uszkodzeniem nerwu, odpowiedzialnego za 
ruchomo�� oczu i mo�e by� sztucznie spowodowana u�yciem 
atropiny. Refleksyjna nieruchomo�� �renicy w obu oczach mo�e 
�wiadczy� o uszkodzeniu nerwów kr�gosłupowych. 
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Anizokoria 
 
   Bardzo interesuj�c� jest analiza ró�nych rozmiarów �renicy u 
jednego człowieka (anizokoria). Statystyka bada� wskazuj�, �e jej 
mo�na spotka� w 19% w�ród praktycznie zdrowych ludzi. W 
przypadku schorzeni somatycznych - w 37%, a u chorych w 
przypadku uszkodzenia centralnego układu nerwowego – od 50-
91% [7].  
   W stadium pocz�tkowym wi�ksz� �rednice ma �renica po stronie 
uszkodzonego organa, kiedy �renica poszerza si�, �eby otrzyma� 
wi�cej energii, potrzebnej dla walki ze schorzeniem. W przypadku 
schorzenia przewlekłego, wyczerpuj�cego organizm zaczyna 
broni� uszkodzony organ od nadmiaru stymulacji �wietlnej. W 
wyniku tego �renica jest mniejsz� po stronie uszkodzonego organa. 
 
   Anizokoria mo�e by� spowodowana cukrzyc�, akromegali�, 
artretyzmem, tuberkuloz� płuc, zatruciem ołowiem, brakiem 
witaminy PP. 

   Spłaszczenia �renicowe 
 
   Nie s� opisany w klasycznych podr�cznikach po oftalmologii, 
lecz mog� by� przydatne przy szybkim ustawieniu diagnozy. Przy 
tym powi�ksza si� pole projekcyjne uszkodzonego organu w 
kierunku spłaszczenia �renicy.  
 
   Szczegóły poznasz w pełnym wydaniu. 
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           Topografia t�czówki 
 
   Na rys. 19 (A, B) jest przedstawiony wariant topografii pól 
projekcyjnych (maoa irydologiczna) organów naszego organizmu 
na t�czówce wg B. Jensen (1964 r).  
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           Rys. 19. Topografia t�czówki wg B. Jensen, 1964. A – oko 
prawe, B – oko lewe 
 
   W dzisiejszych czasach niema jeszcze jedynego standartowego 
schematu pól projekcyjnych organów na powierzchni t�czówki. 
Dla tego w oparciu na kilka ju� opracowanych schematów, 
wykorzystuj�c integralne podej�cie, stosuj�c najbardziej 
racjonalne, statystyczne sprawdzone pola projekcyjne ró�nych 
autorów, własnych bada� i własnym wieloletnim do�wiadczeniu 
nami został opracowana topografia t�czówki, wykorzystywana 
nami w praktyce i pozwalaj�cy przeprowadzi� analiz� 
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komputerow�. Integralny schemat powstał w oparciu o analiz� 
komputerow� całego szeregu �wiatowych autorów – irydologów: I. 
Peczely, B. Jensen, K. Gunter, R. Bourdiol, F. Roberts, F. Vida i I. 
Deck, Schumann, E. Welchowier, Piczchadze, G. Lausas, P. 
Dimkow, I. Angerer, A. Gastro i innych… 
  
   Stosujemy podstawowe rozdzielenie całej powierzchni t�czówki 
na 6 stref i 60 minut, co pozwala okre�li� lokalizacj� organów w 
360 polach na jednej t�czówce. Na lewej (D - dekstra) i prawej (S 
– sinistra) t�czówkach mamy razem 720 pól (Rys. 20).  
 

    
    
                                       Rys. 20 
 
   Podstawowa tablica organów, projekcyjnie powi�zanych w 
zale�no�ci od strefy i minuty, jest przedstawiona w Tabeli 2. 
Chcemy zwróci� uwag�, �e okre�lone powi�zanie pól 
projekcyjnych na t�czówce z odpowiednimi organami naszego 
organizmu nie nosi �cisły charakter, lecz orientacyjny. Zbyt du�o 
faktorów indywidualnych dla ka�dego człowieka mog� okaza� 
wpływ na topologi� t�czówki. Wła�ciwie nie mo�na odnale�� 
dwóch identycznych t�czówek. Wła�nie z tego powodu ka�da 
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t�czówka u ka�dego człowieka mo�e by� traktowana dla �ci�lej 
identyfikacji tej osoby, jak np. rysunek papilarny palców. 
  
   W procesie tworzenia Tabeli 2 na podstawie własnych 
wieloletnich do�wiadczeni przede wszystkim była przeprowadzona 
poszczególna analiza ponad 10 �wiatowych map irydologicznych. 
Ka�de z 720 pól powstało w wyniku statystycznej analizy 
wyników własnych badani z porównywaniem z wynikami badani 
wybitnych irydologów. 
 
   W jaki sposób korzystamy z przedstawionej Tabeli? 
  
   Ka�da komórka w Tabeli 2 zawiera szereg poszczególnych 
organów, powi�zanych z odpowiedni� minut� i stref� na mapie 
topologicznej t�czówki. W ka�dej komórce na pierwszym miejscu 
jest przedstawiony najbardziej cz�sto spotykany organ 
(maksymalne prawdopodobie�stwo), wyliczonego na podstawie 
wielokrotnych bada� irydologicznych. Na drugim – rzadziej, na 
trzecim – jeszcze rzadziej i tak po kolej… Za zwyczaj irydologowi 
spis tych prawdopodobnych organów daj� pole dla my�lenia. 
Dodatkow� informacj� mo�na otrzyma� w wyniku rozmowy z 
pacjentem.  
   

           Rejestracja wyników badani 
 
   Podstawow� metod� badania irydologicznego jest analiza 
t�czówki oka za pomoc� urz�dzenia optycznego, pozwalaj�cego 
zwi�kszy� pole widzenia w 4-6 razy i przeniesienia wyników na 
Protokół badania, przedstawionego na rys. 21.  
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           Protokół badania nr ______ 
Nazwisko, Imi�:________________________________________ 
Data urodzenia:_______________ Data badania:____________ 
Ple�: m�ska, �e�ska                  Jeste�: prawor�czny, lewor�czny 
Operacje, złamania, oparzenia:___________________________ 
______________________________________________________ 
Typ irydogenetyczny: radialny, radialnie – homogenny, radialnie – 
lakunarny 
Kolor t�czówki: jasny, ciemny, mieszany    G�sto��: 1, 2, 3, 4, 5, 6      
Rozmiar �renicy: 1:2,  1:3, 1:4    Rozarium limfatyczny:  tak,  nie 
Zniekształcenie pier�cienia autonomicznego: tak (1, 2, 3, 4, 5 – typ), nie 
Szłam (pogrubienie) pier�cienia autonomicznego: tak (1, 2, 3 stopnia), nie 
Rozerwanie pier�cienia autonomicznego: tak, nie 
Obłok dystroficzny: tak, nie 
Rabek barwinkowy: tak (1, 2, 3, 4, 5, 6 – typ), nie 
Spłaszczenia �renicowe: tak (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – typ), nie 

 
    
Opis schorze�:………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Irydolog: _______________________________ 
 
                                     Rys. 21 
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   Dla okre�lenia łakuny otwartego typu wykorzystujemy 
oznaczenie: V lub V. Zamkni�tego typu: I lub I. Plamy 
pigmentacyjne: o lub o. Stopie� zaawansowania schorzenia, 
powi�zanego ze znakiem irydologicznym okre�lamy grubo�ciom 
linii. 

           Sprz�t irydologiczny 
 
   W podstawowym wariancie dla analizy t�czówki mo�na 
wykorzysta� soczewk�, pozwalaj�c� otrzyma� 4-6 krotne 
powi�kszenie. Mo�na zamówi� tak� soczewk� w jakkolwiek 
sklepie okulistycznym (+13 D lub +20 D). 
  
   Badania przeprowadzamy w ciemnym pokoju. Oczy s� 
pod�wietlane za pomoc� lampy stołowej, ustawionej 50 cm z boku 
i z przodu od pacjenta. Lampa powinna mie� matowy ekran, który 
rozprasza �wiatło. 
 
   W innym wariancie mo�na kupi� specjaln� pod�wietlan� 
soczewk� (Rys. 22). 
 
   Jednak badanie t�czówki za pomoc� soczewek, nawet 
pod�wietlanych, ma wył�cznie charakter orientacyjny. Nawet 
irydolog z do�wiadczeniem mo�e popełni� bł�dy w wyniku 
ró�nego rodzaju cieni, nieprawidłowego o�wietlenia i aberracji. 
Oprócz tego wykorzystywanie mono okulistycznego sprz�tu nie 
pozwala oceni� reliefu t�czówki, jej pełnego kształtu. 
 
   Dokładna irydobiomikroskopia jest nie porównywalna z 
badaniami za pomoc� soczewek, soczewek prowadzi si� za 
pomoc� specjalistycznego sprz�tu: biokulistycznym mikroskopem 
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z odpowiednim �ródłem �wiatła. S� to specjalnie wykonane 
irydoskopy i typowy sprz�t dla bada� okulistycznych: tzn. „lampy 
szczelinowe” (Rys. 23). 

                                         
                      Rys. 23 
   Wła�nie taki sprz�t pozwala otrzyma� obraz t�czówki 
pojemno�ciowym, odpowiednio o�wietlonym i powi�kszonym. 
Innym atutem tego rodzaju sprz�tu jest mo�liwo�� stabilizacji 
głowy w trakcie badania w odpowiedniej pozycji, co pozwala 
dokładnie okre�li� pozycj� znaków na t�czówce. 
 
   W trakcie badania irydologicznego na pocz�tku prowadzimy 
ogóln� analiz� oka i jego okolic�. Potem przy nie wielkim 
powi�kszeniu za pomoc� soczewki z pod�wietleniem na przemian 
ogl�damy prawe i lewe oko, próbuj�c okre�li� ogólny stan 
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organizmu. Wła�nie w tym przypadku mo�na wykorzysta� 
soczewk� z pod�wietleniem. 
 
   Dalej prowadzimy szczegółow� analiz� za pomoc� 
specjalistycznego sprz�tu do badania oczu przy �rednim 
powi�kszeniu. W przypadku analizy poszczególnych znaków 
irydologicznych wykorzystujemy mocne powi�kszenie przy 
odpowiednim o�wietleniu odpowiednich pól t�czówki.  
 
Tabela 2 topograficzna 
 
 
Szczegółowa tabela topograficzna, zawieraj�ca 720 pół na 
prawej i lewej t�czówkach i powi�zanych z ka�dym z tych pól 
wynikami bada� jest opisana w pełnej wersji ksi��ki. 
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