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Czêœæ III

METAFIZYCZNE
ZNACZENIE CHORÓB

I DOLEGLIWOŒCI

AEROFAGIA
(chorobliwa obawa przed œwie¿ym powietrzem)

Blokada fizyczna

Schorzenie to spowodowane jest mimowolnym lub umyœlnym

nadmiernym po³ykaniem powietrza. Skutkiem jest czêste odbija-

nie siê, przez co organizm uwalnia zbyt du¿e iloœci nagromadzo-

nego powietrza. Objawami towarzysz¹cymi s¹ puchniêcie krtani

i ¿o³¹dka oraz czêste wymioty.

Blokada emocjonalna

Osoba cierpi¹ca na tê przypad³oœæ bardzo czêsto przepe³nio-

na jest lêkiem. Zbyt mocno „wdycha” ¿ycie. Stara siê pokonywaæ

w³asne ograniczenia.
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Blokada mentalna

Powietrze symbolizuje ¿ycie. Byæ mo¿e uwa¿asz, ¿e twoim

zadaniem jest obdarowywaæ nim innych. Pewien mê¿czyzna cier-

pi¹cy na to schorzenie od lat czu³ siê zobligowany do rozœmie-

szania swego otoczenia, gdy¿ ludzie czêsto mówili mu, ¿e czuj¹

siê du¿o lepiej, gdy siê œmiej¹. A ty w jaki sposób starasz siê

dawaæ ¿ycie innym? Cia³o mówi ci, ¿e najwy¿szy czas, abyœ zacz¹³

wdychaæ wystarczaj¹c¹ dla siebie iloœæ powietrza, co pozwoli na

bardziej naturalny przep³yw ¿ycia w twoim organizmie.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia zaspo-

kojenie bardzo wa¿nej potrzeby w³asnego ja, powinieneœ od-

powiedzieæ sobie na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki.

Odpowiedzi pomog¹ ci odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny fizycz-

nego problemu.

AFAZJA

Blokada fizyczna

Afazja jest skutkiem uszkodzenia mózgu i powoduje utratê

zdolnoœci pos³ugiwania siê mow¹ jako œrodkiem komunikacji,

zarówno w formie mówionej, jak i pisanej. Zobacz równie¿:

MÓZG – PROBLEMY. Je¿eli afazji towarzyszy czêœciowy parali¿,

sprawdŸ has³o PARALI¯.

Blokada emocjonalna

Osoby z afazj¹ bardzo czêsto œwietnie potrafi¹ przekazywaæ

to, co myœl¹, ale nie to, co odczuwaj¹. Lubi¹ kierowaæ innymi

i zajmowaæ siê tymi, którzy s¹ wokó³ nich, z trudem jednak wyra-
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¿aj¹ wdziêcznoœæ czy z³oœæ. Maj¹ w zwi¹zku z tym poczucie winy,

bo uwa¿aj¹, ¿e by³yby bardziej lubiane, gdyby okazywa³y swoje

uczucia.

Afazji nierzadko towarzyszy g³uchota, poniewa¿ chory boi siê,

¿e nie bêdzie w stanie daæ sobie rady z uczuciami wyra¿anymi

przez innych.

Blokada mentalna

Choroba wyst¹pi³a, gdy¿ wyczerpa³ siê limit tego, co mo¿esz

znieœæ. Cia³o mówi ci, ¿e najwy¿szy czas, abyœ przesta³ uwa¿aæ,

¿e powinieneœ za wszelk¹ cenê wyra¿aæ swe uczucia, bo inaczej

nikt nie bêdzie wiedzia³, co prze¿ywasz. Nie martw siê, ludzie

wokó³ ciebie wiedz¹, co czujesz, poniewa¿ istniej¹ inne metody

dotarcia do nich.

Pozwól sobie na wyra¿anie uczuæ w zwi¹zku z tym, kim

jesteœ, a nie na podstawie przekonañ z przesz³oœci albo tego,

czego inni od ciebie oczekuj¹.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia zaspoko-

jenie bardzo wa¿nej potrzeby w³asnego ja, powinieneœ odpowie-

dzieæ sobie na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Odpowiedzi

pomog¹ ci odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny fizycznego problemu.

AFONIA (utrata g³osu)

Blokada fizyczna

Afonia to utrata g³osu lub jego zgaszenie. Je¿eli pojawia

siê zapalenie i ból, mamy raczej do czynienia z ZAPALENIEM

KRTANI. SprawdŸ to has³o.
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Blokada emocjonalna

Problem ten pojawia siê jako skutek szoku emocjonalnego,

który zachwia³ nasz¹ wra¿liwoœæ. W tej sytuacji chory stara siê

mówiæ o tym, co siê wydarzy³o, ale nie jest to zgodne z tym, co

naprawdê odczuwa. Ten olbrzymi wysi³ek powoduje zapaœæ

i pogr¹¿a w pustce; dŸwiêki nie wydostaj¹ siê ju¿ na zewn¹trz.

Blokada mentalna

Zamiast myœleæ, ¿e powinieneœ przestaæ siê komunikowaæ,

sprawdŸ, co chce powiedzieæ twoje serce, i postaraj siê o wyra¿a-

nie myœli zgodnych z prawd¹ i pe³nych mi³oœci. Nie musisz zmu-

szaæ siê do tego, aby mówiæ rzeczy, dziêki którym inni bêd¹ ciê

akceptowaæ i kochaæ.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia zaspo-

kojenie bardzo wa¿nej potrzeby w³asnego ja, powinieneœ odpo-

wiedzieæ na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Pomo¿e ci

to odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny fizycznego problemu.

AGORAFOBIA (lêk przestrzeni)

Blokada fizyczna

Fobia ta objawia siê panicznym strachem przed woln¹ prze-

strzeni¹ i miejscami publicznymi. To jeden z najczêstszych lêków;

dotyka dwa razy wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn. Wielu mê¿czyzn

nie jest w stanie przyznaæ siê do drêcz¹cego ich lêku i ukrywa

chorobê, siêgaj¹c po alkohol. Agorafobii towarzyszy lêk (przy-

spieszone bicie serca, zawroty g³owy, napiêcie lub rozluŸnienie

miêœniowe, pocenie siê, trudnoœci z oddychaniem, nudnoœci itp.)
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przeradzaj¹cy siê w panikê (poczucie nierzeczywistoœci, strach

przed utrat¹ kontroli, szaleñstwem, nag³¹ œmierci¹ itp.) oraz za-

burzenia zachowania (ucieczka z miejsc, w których chory nie

czuje siê wystarczaj¹co bezpieczny).

Blokada emocjonalna

Strach w agorafobii jest tak silny, ¿e osoba za wszelk¹ cenê

stara siê unikaæ wszelkich sytuacji, z których nie bêdzie mog³a

ratowaæ siê ucieczk¹. Dlatego chory powinien znaleŸæ kogoœ, kto

bêdzie dla niego punktem oparcia, na przyk³ad po to, aby móg³

bez obaw wyjœæ na zakupy. Równie wa¿ne jest znalezienie bez-

piecznego miejsca, które bêdzie schronieniem. Zdarza siê, ¿e cho-

rzy na agorafobiê w ogóle nie s¹ w stanie opuœciæ w³asnego

domu. Wiêkszoœæ chorych by³a w przesz³oœci mocno uzale¿niona

od matki i czu³a siê odpowiedzialna za jej szczêœcie, nale¿y za-

tem bezwzglêdnie uregulowaæ te stosunki.

Blokada mentalna

Dwa najwiêksze lêki, jakie odczuwaj¹ chorzy na agorafobiê,

to strach przed œmierci¹ i przed szaleñstwem. Przez ostatnich

piêtnaœcie lat na prowadzonych przeze mnie sta¿ach spotka³am

kilkuset chorych na agorafobiê, dziêki czemu uda³o mi siê stwo-

rzyæ doœæ ciekaw¹ syntezê tej choroby. Lêki maj¹ swoje Ÿród³o

w dzieciñstwie i s¹ prze¿ywane w izolacji. Œrodowiskiem sprzyja-

j¹cym agorafobii jest dom rodzinny, w którym rodzice, b¹dŸ

jedno z nich, zmarli lub pogr¹¿yli siê w chorobie psychicznej.

Mo¿liwe równie¿, ¿e to sam chory otar³ siê o œmieræ lub ktoœ

z jego bliskich przekaza³ mu strach przed œmierci¹ lub chorob¹

psychiczn¹.

Chory prze¿ywa strach przed œmierci¹ na wielu ró¿nych

poziomach, mimo ¿e nie zawsze zdaje sobie z tego sprawê. Wpro-
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wadzenie jakiejkolwiek zmiany, nawet w ¿yciu codziennym,

wydaje mu siê niemo¿liwe, gdy¿, wed³ug niego, oznacza symbo-

liczn¹ œmieræ. Najmniejsza zmiana ³¹czy siê z przera¿aj¹cym

lêkiem, pog³êbiaj¹cym jedynie chorobê. Chodzi na przyk³ad

o przejœcie z dzieciñstwa w wiek dojrzewania, a nastêpnie

w wiek doros³y, o rozwód, przeprowadzkê, zmianê pracy, ci¹¿ê,

wypadek, œmieræ lub narodziny itp.

Przez wiele lat lêki te mog¹ byæ nieœwiadome i ukryte. Jednak

któregoœ dnia chory wyczerpuje niemal¿e zapasy energii emocjo-

nalnej i mentalnej i nie jest ju¿ w stanie d³u¿ej ich powstrzymy-

waæ. Wówczas staj¹ siê one œwiadome.

Chory na agorafobiê ma równie¿ wybuja³¹ i nieokie³znan¹

wyobraŸniê. Wymyœla sytuacje niemaj¹ce nic wspólnego z rze-

czywistoœci¹ i pogr¹¿a siê w obezw³adniaj¹cej go niemocy sta-

wienia im czo³a. Tak wielka aktywnoœæ mentalna powoduje

u niego strach przed szaleñstwem. Chory boi siê dzieliæ z innymi

swoje lêki, by nie zostaæ pos¹dzonym o chorobê psychiczn¹. Jak

najprêdzej trzeba jednak zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie chodzi

tu o szaleñstwo, lecz o zbyt du¿¹ wra¿liwoœæ.

Je¿eli prze¿ywasz wszystko, o czym tu piszê, wiedz, ¿e nie

jesteœ szalony i nie zaprowadzi ciê to do œmierci. Gdy by³eœ dziec-

kiem, po prostu za bardzo otworzy³eœ siê na emocje innych

i uwierzy³eœ, ¿e jesteœ odpowiedzialny za ich szczêœcie lub nie-

szczêœcie. W konsekwencji, chc¹c zapewniæ im to, czego potrze-

buj¹, lub ochroniæ ich przed bólem, sta³eœ siê bardzo wra¿liwy

psychicznie. Dlatego gdy znajdujesz siê w miejscu publicznym,

masz wra¿enie, ¿e odbierasz wszystkie emocje wokó³. Najwa¿-

niejsze, abyœ nauczy³ siê realnie oceniaæ w³asn¹ odpowiedzial-

noœæ, bo do tej pory postrzega³eœ j¹ niew³aœciwie. Wytyczenie

granic naszej odpowiedzialnoœci stanowi czêœæ ka¿dego ze sta¿y

Écoute Ton Corps.



Czêœæ III METAFIZYCZNE ZNACZENIE CHORÓB I DOLEGLIWOŒCI

31

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia zaspo-

kojenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ odpowie-

dzieæ na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Pomo¿e ci to

odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny choroby.

AIDS

Blokada fizyczna

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) to zespó³ na-

bytego upoœledzenia odpornoœci. Przedstawia objawy dwudzie-

stu piêciu ró¿nych chorób. Wywo³uje go wirus HIV (human

immunodeficiency virus), ale nie ka¿dy zaka¿ony tym wirusem

jest chory na AIDS.

Blokada emocjonalna

AIDS ma bezpoœredni zwi¹zek z mi³oœci¹ w³asn¹. Pojawia

siê u osób, które nie lubi¹ samych siebie, zw³aszcza zaœ nie

akceptuj¹ swojej p³ci. Wystêpuje zarówno u homo-, jak i hetero-

seksualistów, których populacja w niektórych regionach Afryki,

Azji i Indii jest nawet bardziej dotkniêta chorob¹. G³ównym po-

wodem s¹ tu prostytucja oraz stosunki p³ciowe bez u¿ywania

prezerwatyw.

Wielu uwa¿a AIDS za chorobê o pod³o¿u seksualnym, ale

w rzeczywistoœci dotyczy ona osób, które siebie nie lubi¹, które

przez kontakty seksualne chc¹ zdobyæ mi³oœæ  i akceptacjê.

Staj¹ siê niemal ca³kowicie zale¿ne od innych. Maj¹ ogromne

poczucie winy i nisko siebie ceni¹. Choroba jest dla nich spo-

sobem na ukaranie siê i w ten sposób zneutralizowanie poczu-

cia winy. Karz¹ siê wiêc, blokuj¹c swoje kontakty seksualne
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– najlepszy dla nich sposób na odczuwanie mi³oœci innych

ludzi.

Blokada mentalna

Jeœli przestaniesz oceniaæ siê zbyt surowo, choroba nie musi

byæ œmiertelna. Zaakceptuj fakt, i¿ ka¿de bolesne prze¿ycie wy-

wo³uje u ciebie zbyt wielkie oczekiwania. Chcesz mi³oœci innych,

bo nie wierzysz wystarczaj¹co w siebie i swoj¹ wartoœæ, w to, ¿e

jesteœ nadzwyczajn¹ istot¹.

Cia³o wysy³a ci wiadomoœæ, ¿e najwy¿szy czas, abyœ zacz¹³

kochaæ siebie takim, jaki jesteœ, z sercem pe³nym mi³oœci dla in-

nych. Czêsto mo¿na zauwa¿yæ, ¿e osoby chore na AIDS rzeczy-

wiœcie maj¹ wielkie serce, które bez problemu mo¿e pokochaæ

ca³y œwiat. Musisz tylko na nowo nawi¹zaæ kontakt ze swoim

wielkim sercem i pokochaæ równie¿ siebie z p³ci¹, któr¹ sam

sobie wybra³eœ w ¿yciu p³odowym. Mia³eœ wa¿ne powody, by

inkarnowaæ siê z tak¹, a nie inn¹ p³ci¹. Nawet jeœli twoja p³eæ nie

podoba³a siê wszystkim, na przyk³ad twoim rodzicom, okazuje

siê, ¿e oni równie¿ maj¹ do prze¿ycia ró¿ne doœwiadczenia, nie

zawsze ³atwe, zwi¹zane z mi³oœci¹ i akceptacj¹ twojego wyboru.

Najwa¿niejszy powinien byæ dla ciebie rozwój osobisty i wzrasta-

nie w mi³oœci – jedyny prawdziwy powód naszego przyjœcia na

œwiat.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zaspoko-

jenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ odpowie-

dzieæ na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Pomo¿e ci to

odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny choroby.
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ALERGIA

Blokada fizyczna

Alergia (uczulenie) jest zwiêkszon¹ wra¿liwoœci¹ organizmu

na obc¹ substancjê. Do niepokoj¹cych reakcji dochodzi zwykle

wtedy, gdy organizm styka siê z czynnikiem uczulaj¹cym po raz

kolejny; poprzednie zetkniêcie nie wywo³a³o ¿adnej reakcji.

Objawy alergii mog¹ byæ bardzo silne. Alergiê czêsto ³¹czy siê ze

zjawiskami natury immunologicznej.

Blokada emocjonalna

Alergik bardzo czêsto czuje niechêæ do kogoœ z zewn¹trz i ma

trudnoœci z zaakceptowaniem jakiejœ osoby lub sytuacji. £atwo

ulega wp³ywom innych, zw³aszcza tych, na których sam chcia³by

mieæ wp³yw. Staje siê wiêc dra¿liwy i nieraz ma wra¿enie, ¿e

jest atakowany, broni¹c siê nawet wtedy, gdy sytuacja tego nie

wymaga.

Osoba z alergi¹ prze¿ywa wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ: jedna jej

po³owa czegoœ pragnie, druga jej tego zabrania. Podobnie w sto-

sunkach z innymi: uzale¿nia siê od kogoœ, jednak coœ podpowia-

da jej, ¿e powinna uwolniæ siê od tej zale¿noœci. W koñcu znaj-

duje w kochanej osobie wiele przykrych wad. Bardzo czêsto

rodzice takich osób mia³y rozbie¿ne pogl¹dy na ró¿ne sprawy.

Chorzy chc¹ te¿ zwróciæ na siebie uwagê, zw³aszcza je¿eli alergia

prowadzi u nich do ataków dusznoœci, w których niezbêdna jest

natychmiastowa pomoc.

Blokada mentalna

Je¿eli cierpisz z powodu alergii, jak najszybciej znajdŸ osobê

(sytuacjê), wobec której czujesz niechêæ, równoczeœnie pragn¹c

jej akceptacji; czêsto osoba ta jest ci bardzo bliska. Myœlisz, ¿e
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je¿eli bêdziesz zachowywaæ siê zgodnie z oczekiwaniami tej oso-

by, bêdziesz kochany. Przyznaj, ¿e uzale¿ni³eœ siê od akceptacji

czy wdziêcznoœci z jej strony. Musisz jak najszybciej przestaæ wie-

rzyæ, ¿e aby byæ kochanym, trzeba byæ uleg³ym.

Niezwykle ciekawe jest to, ¿e bardzo czêsto mo¿na byæ uczu-

lonym na coœ, co lubi siê najbardziej (nabia³, owoce itp.). Je¿eli

reagujesz alergicznie na jakiœ produkt spo¿ywczy, byæ mo¿e nie

potrafisz pozwoliæ sobie na czerpanie przyjemnoœci z ¿ycia.

Zwróæ uwagê, o ile proœciej i przyjemniej by³oby uzyskaæ apro-

batê innych bez popadania w chorobê. To, ¿e w przesz³oœci zwra-

cano na ciebie wiêksz¹ uwagê, gdy by³eœ chory, nie oznacza, ¿e

to jedyna metoda, abyœ czu³ siê wa¿ny.

Je¿eli jesteœ uczulony na kurz lub sierœæ zwierz¹t, byæ mo¿e

wmawiasz sobie, ¿e jesteœ napastowany. Dlaczego uwa¿asz, ¿e

inni s¹ do ciebie wrogo nastawieni? Zmieñ swe przekonania na

temat agresji. Generalnie strach, jaki odczuwamy wobec innych,

odzwierciedla nasze wewnêtrzne lêki.

Zamiast uwa¿aæ, ¿e uczulenie spowodowane jest jakimœ ze-

wnêtrznym czynnikiem, radzê, abyœ sprawdzi³, co wydarzy³o siê

w ci¹gu ostatnich 24 godzin poprzedzaj¹cych atak alergii. Powi-

nieneœ sprawdziæ, kim jest osoba, która wydaje ci siê nie do znie-

sienia. W zwi¹zku z tym, ¿e jesteœmy w stanie zmieniaæ ludzi,

którzy nas otaczaj¹, nie pozostaje ci nic innego, jak nauczyæ siê

patrzeæ sercem.

Blokada duchowa i wnioski

Chc¹c rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia za-

spokojenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ odpo-

wiedzieæ zapoznaæ siê z pytaniami znajduj¹cymi siê na koñcu

ksi¹¿ki. Odpowiedzi pomog¹ ci odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny

fizycznego problemu.
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AMNEZJA

Blokada fizyczna

Amnezja jest ca³kowit¹ lub czêœciow¹ utrat¹ pamiêci. W prze-

ciwieñstwie do choroby Alzheimera, w amnezji nie mo¿na przy-

pomnieæ sobie faktów zarejestrowanych przez pamiêæ.

Blokada emocjonalna

Amnezja to swego rodzaju alibi umo¿liwiaj¹ce choremu ode-

pchniêcie wspomnieñ szczególnie dla niego bolesnych.

Blokada mentalna

Je¿eli znajdujesz siê w takim stanie, wiedz, ¿e jeœli uda ci siê

nawi¹zaæ kontakt z boskim elementem siebie samego, bêdziesz

w stanie przekroczyæ swe wewnêtrzne ograniczenia. Twój umys³

osi¹gn¹³ limit energii mentalnej i dlatego podj¹³eœ tê w³aœnie de-

cyzjê. Byæ mo¿e w przesz³oœci nie potrafi³eœ stawiæ czo³a pew-

nym wspomnieniom, ale bardzo mo¿liwe, ¿e teraz jesteœ ju¿ do

tego zdolny. Zacznij od zaprogramowania swego umys³u w taki

sposób, aby ci siê to powiod³o, przede wszystkim zaœ poszukaj

kogoœ, kto ci w tym pomo¿e.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia ci

zaspokojenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ od-

powiedzieæ sobie na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki.

Odpowiedzi pomog¹ ci odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny twojego

fizycznego problemu.
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ANDROPAUZA

To zjawisko naturalne, ³¹cz¹ce siê bezpoœrednio ze spadkiem

aktywnoœci seksualnej u mê¿czyzn oko³o 60. roku ¿ycia. SprawdŸ

has³o MENOPAUZA.

ANEMIA

Blokada fizyczna

Anemii najczêœciej towarzyszy spadek liczby czerwonych krwi-

nek odpowiedzialnych za dostarczanie komórkom tlenu oraz

czêœciowe odprowadzanie dwutlenku wêgla. Objawami anemii

s¹: bladoœæ skóry i b³on œluzowych, przyspieszony oddech i rytm

serca, zmêczenie. Mog¹ równie¿ wyst¹piæ bóle serca, zawroty

g³owy, dzwonienie w uszach.

Blokada emocjonalna

W metafizyce krew symbolizuje radoœæ ¿ycia. Osoba chora na

anemiê straci³a radoœæ ¿ycia, byæ mo¿e do tego stopnia, ¿e ma

trudnoœci z zaakceptowaniem w³asnej inkarnacji i nie ma ochoty

d³u¿ej ¿yæ. Zbyt czêsto ogarnia j¹ zniechêcenie, nie ma ³¹cznoœci

ze swymi pragnieniami i potrzebami. Czuje, ¿e powoli umiera.

Blokada mentalna

Je¿eli cierpisz na anemiê, za wszelk¹ cenê musisz nawi¹zaæ

kontakt z przyrodzon¹ ci zdolnoœci¹ kreacji i przestaæ byæ uzale¿-

nionym od innych. Stañ siê bardziej œwiadomy negatywnych

myœli, które uniemo¿liwiaj¹ ci cieszenie siê ¿yciem. Postaraj siê

odnaleŸæ w sobie dziecko, które pragnie bawiæ siê i traktowaæ

¿ycie mniej powa¿nie.
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Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia ci za-

spokojenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ odpo-

wiedzieæ sobie na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Od-

powiedzi pomog¹ ci odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny twojego

fizycznego problemu.

ANGINA

To ostre zapalenie migda³ków podniebiennych i gard³a. Zada-

niem gard³a jest transport po¿ywienia do dalszych czêœci uk³adu

trawiennego; pe³ni te¿ wa¿n¹ rolê w artykulacji mowy oraz

w odpowiednim funkcjonowaniu aparatu s³uchowego. SprawdŸ

has³o GARD£O – BÓL, dodaj¹c opis wypartej z³oœci (zobacz:

ROPIEÑ). Przeczytaj te¿ komentarz (czêœæ II) dotycz¹cy natury

chorób zapalnych.

ANOREKSJA

Blokada fizyczna

Anoreksja charakteryzuje siê ca³kowitym spadkiem apetytu.

W zale¿noœci od stopnia, przyczyny i czasu trwania prowadzi do

wychudzenia, które wp³ywa na stan ca³ego organizmu. Mo¿na

równie¿ zauwa¿yæ bladoœæ i brak witalnoœci skóry. Anoreksja naj-

czêœciej dotyczy m³odych dziewcz¹t i kobiet, w mniejszym stop-

niu ch³opców i mê¿czyzn, choæ nie tak dawno zasygnalizowano

mi, ¿e u m³odych ch³opców rejestruje siê coraz wiêcej przypad-

ków tej choroby. Bardzo czêsto anorektyk cierpi równoczeœnie

na bulimiê – gdy nie jest ju¿ w stanie kontrolowaæ swego apety-
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tu, poch³ania olbrzymie iloœci po¿ywienia, a nastêpnie wywo³uje

wymioty. Zobacz równie¿: BULIMIA.

Blokada emocjonalna

Anorektyk odrzucaj¹c po¿ywienie, które jest symbolem naszej

matki Ziemi, odrzuca swoj¹ matkê. Odrzucaj¹c matkê, model

¿eñskiej zasady, odrzuca sw¹ kobiecoœæ. Kobieta cierpi¹ca na

anoreksjê ujawnia niezwykle siln¹ potrzebê ponownego naucze-

nia siê ¿ycia, pozwolenia sobie na bycie kobiet¹. W rzeczywi-

stoœci bowiem osoba chora na anoreksjê pragnie raczej uciec we

w³asny œwiat wyobraŸni, ni¿ stawiæ czo³o ¿yciu i temu, co ono ze

sob¹ niesie. Odrzucaj¹c po¿ywienie, zamyka siê na ¿ycie i dzia-

³anie.

Blokada mentalna

Je¿eli cierpisz z powodu anoreksji, przede wszystkim musisz

zmieniæ sposób, w jaki postrzegasz sw¹ matkê. Pamiêtaj, ¿e

zawsze dzia³a³a ona, kieruj¹c siê tym, co sama pozna³a, i – jak

ka¿dy cz³owiek – ma prawo do lêków i ograniczeñ. Byæ mo¿e

w dzieciñstwie zawiod³eœ siê na niej, ale to, co tak naprawdê

powoduje twe cierpienie, to percepcja tych wydarzeñ, nie zaœ

one same. Mo¿esz to zmieniæ. Akceptuj¹c swoj¹ matkê i sposób,

w jaki obdarza³a ciê uczuciem, nauczysz siê akceptowaæ swój

¿eñski pierwiastek i odnajdziesz radoœæ ¿ycia oraz przyjemnoœæ

jedzenia.

Blokada duchowa i wnioski

Aby rozpoznaæ blokadê duchow¹, która uniemo¿liwia zaspo-

kojenie bardzo wa¿nej potrzeby twego ja, powinieneœ odpowie-

dzieæ na pytania znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Pomo¿e ci to

odnaleŸæ rzeczywiste przyczyny dolegliwoœci.


