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„Czy ciemność może być dobra?”
To pytanie postawił Dr Ryszard Giersz na lokalnym domowym spotkaniu
ChSM w Lusowie koło Poznania. Spotkanie odbyło się 15 marca tego roku.
Uczestniczyło w nim 12 osób. Przypadkowo lub nieprzypadkowo dzień ten był
ogłoszony w mediach Dniem Snu.

Dr Giersz jest pulmonologiem zajmującym się również zespołem bezdechu
sennego. Na początku dowiedzieliśmy się o problemie zanieczyszczenia świata
światłem. Nasza planeta w nocy świeci, co widać na zdjęciach satelitarnych.
Wszystkie organizmy potrzebują również ciemności, Jest ona potrzebna do
zdrowego snu. Ważny jest nie tylko czas trwania snu, ale także jego ciągłość i
głębokość. Nadmiar otaczającego nas zewsząd światła może go zaburzać.
Skutkami tzw. deprywacji snu mogą być zburzenia poznawcze, spadek sił,
depresja, nerwica, nadwaga, większe jest ryzyko cukrzycy i chorób
nowotworowych.
Zaburzenia snu może powodować również zespół bezdechu sennego. Badania
pokazały, że w tym zespole występuje skracanie telomerów, co może
powodować skrócenie naszego życia. Osoba, która nie śpi przez 1 noc, często
czuje się jak podczas upojenia alkoholowego. Problem ten niestety dotyczy
również lekarzy i pielęgniarek dyżurujących w nocy. Nasz wykładowca pokazał
także wiele miejsc w Biblii mówiących o światłości i ciemności. Pierwszy
fragment na ten temat znajduje się już nasza mym początku Biblii w Księdze
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„Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności, nazwał Bóg
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą”. Dalej w wersecie 14 czytamy „a
potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu
nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dnia i lata”.
Zamiarem Boga było, aby dzień był oddzielony od nocy tzw. ustawienia
fabryczne). Dzisiaj wydaje się, że dzień często miesza się z nocą – nocne
oświetlenie miast, nocne życie. Poznaliśmy też kilka miejsc w Biblii, które mówią
o tym, że Bóg wielokrotnie przemawiał do różnych osób we śnie np. do Józefa
męża Marii, do żony Piłata itd. W Nowym Testamencie wiele fragmentów odnosi
się do tego, że Bóg jest światłością. Sam Jezus w Ew.Jana 8,12 mówi o sobie : „Ja
jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności”.
Również my jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić w światłości (1 Jan 1,5-7).
Na końcu Biblii w Księdze Apokalipsy mamy wspaniałą obietnicę życie wiecznego
w Niebie- „odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i
światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi …”
Jeśli ktoś w Poznania lub okolic byłby chętny uczestniczyć w naszych
spotkaniach, to prosimy o kontakt mailowy: beatajacekjuszczak@wp.pl
Jacek Juszczak
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