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ATLAS SAMOPOMOCY

U ŹRÓDEŁ ZDROWIA

Zdrowie jest bezcennym darem, danym nam wraz z życiem. Jeśli
jednak będziemy rozpatrywać życie w kategorii dogadzania

ciału, zdrowie szybko ulegnie pogorszeniu. Ciało posiada wielkie
wewnętrzne możliwości samorozwoju i samodoskonalenia. I to powo-
duje, że jest najdoskonalszym narzędziem poznania świata. Gdy
człowiek nastawiony jest na poszukiwania, badania, doskonali cia-
ło i zachowuje potencjał zdrowia. Jednakże gdy człowiek (a więc
i jego ciało) unika twórczego rozwoju, poddaje się inercji, gasi
w sobie aktywność poszukiwawczą, wtedy niewykorzystywane funkcje
ulegają atrofii. A przed chorobami otwiera się furtka. Dlatego jed-
nym z ważniejszych elementów samopomocy jest odkrycie osobistego
twórczego potencjału, dążenie do poszukiwań zawsze i we wszyst-
kim.

W celu odbudowy utraconego zdrowia należy przede wszystkim
odpowiedzieć na dwa ważne pytania:

1. Co określa poziom naszego zdrowia, jaka jest jego zależność od
aktywności poszukiwawczej?

2. Jak wykorzystać ukryte możliwości ciała do podtrzymania zdro-
wia i uzyskania stanu życiowej równowagi?

Współczesna koncepcja psychiki podpowiada, że za złożonością
struktur świadomości i podświadomości stoi wspólny początek. Na ra-
zie badacze nie potrafią jeszcze do niego dotrzeć. Można już jednak
odkryć określone prawidłowości.
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Jeśli człowiek w swych działaniach kieruje się pożądaniem, wściek-
łością, zawziętością, gniewem, chucią, chciwością lub innymi negatyw-
nymi uczuciami, to negatyw emocji nie przyniesie żadnych duchowych
pożytków. Natomiast jeśli postępowaniem człowieka kieruje szczera
chęć polepszenia czyjegoś stanu, pomocy w pokonaniu przeszkód
życiowych, a jego działania przynoszą radość, powodzenie na pewno
stanie się jego udziałem. Zdrowie – to życie bez chorób. Wątpliwe
jest, by szczęście zdrowia wypełniło człowieka, w którego duszy królu-
je gniew, zawiść czy pożądanie.

Jaki jest związek między wewnętrzną harmonią a zdrowiem? Bez-
pośredni. Osobę niedobrą, złośliwą, zjadliwą w każdej chwili może
dotknąć zapalenie pęcherzyka żółciowego. Istnieje takie określenie:
„W tym człowieku jest wiele żółci”. Odpowiada ono realiom fizjolo-
gicznym. Nadmiar żółci wywołuje fale złego nastroju. A to powoduje
zastój żółci, pogorszenie samopoczucia i zwiększenie rozdrażnienia.
Spirala negatywów rozkręca się – zwój za zwojem...

Obserwacje uczonych i doświadczenie życiowe pokazują, że ten, kto
żyje z radością w sercu, znacznie rzadziej choruje. Ma podwyższony
poziom endorfin – wewnętrznego eliksiru szczęścia. Szczera radość
– to jeden z kluczy otwierających głębinowe „źródła zdrowia”.
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EMOCJE I ZDROWIE

Negatywne emocje są bardzo zróżnicowane, towarzyszą człowie-
kowi codzienne i w każdej chwili mogą zepchnąć go w przepaść

negatywnych przeżyć. Trudno wyrwać się z takich lepkich objęć.
Każdy narząd wewnętrzny ma swego energetycznego sobowtóra le-

żącego z tyłu i nieco z prawej strony w stosunku do samego narządu.
Narządy wewnętrzne są związane ze sobą oddziaływaniami fizjologicz-
nymi i układem energoregulujących związków podświadomości.
Poprzez głębokie struktury podświadomości fizjologia kontaktuje się
z psychiką. Negatywne emocje mają ogromny negatywny wpływ na
zdrowie człowieka. Każdy wewnętrzny narząd, układ organizmu jest
narażony na skutki negatywnych przeżyć.

Weźmy np. pod lupę przerażenie. To reakcja psychiczna wpływają-
ca na fizjologiczny stan organizmu. A zmiana procesów fizjologicz-
nych powoduje przygnębienie, a nawet depresję.

Te wyjaśnienia są potrzebne, aby zrozumieć jedno – negatywne
emocje niszczą naturalną energetyczną ochronę narządu wewnętrzne-
go. Nagłe pojawienie się negatywnego psychicznego impulsu zmusza
konkretny narząd do pracy w przeciążeniu, do straty znacznej części
siły energetycznego sobowtóra. Obniżenie dopływu odżywczej siły
obniża poziom funkcjonowania samego narządu, a wtedy zaczynają
się zakłócenia w jego pracy.

Poniżej przytaczam schemat powiązań negatywnych stanów emo-
cjonalnych i zachorowań narządów wewnętrznych.
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Obraza, poczucie
krzywdy

Emocja Narząd Wpływ

Nerki Jeśli chowamy urazy, obrażamy się, moż-
na z całym przekonaniem stwierdzić, że
mamy problemy z nerkami. Jeśli poczu-
cie krzywdy, jakie żywimy w stosunku do
innych, jest bezzasadne lub wyolbrzy-
mione, mogą tworzyć się torbiele, cysty
lub mięśniaki. Niebezpieczne dla nerek
są także łakomstwo i żarłoczność. Aby
strawić ogromną ilość jedzenia, trzeba
zużyć dużo energii i tę właśnie żołądek
pożycza od nerek. Gadulstwo i plotko-
wanie także wymagają dużej ilości ener-
gii, która konfiskowana jest nerkom.

Podwyższona
drażliwość,
wybuchowość,
gniew, wściekłość,
nienawiść, zrzuca-
nie winy na innych

Śledziona,
wątroba,
woreczek
żółciowy

Znane jest powiedzenie: „Trzyma ka-
mień za pazuchą”. Odnosi się ono do
człowieka, który zataił złość i tylko cze-
ka na okazję, by znienacka uderzyć i bo-
leśnie zranić. Tacy ludzie są podatni na
powstawanie kamieni w narządach.
Jeśli człowiek nie zna miary i pielęgnuje
negatywne emocje, które szaleją, mącą
w głowie, mówimy, że „przegina pałę”,
a wtedy może dojść do chorób woreczka
żółciowego.

Brak miłości i wiary,
zarozumiałość,
chełpliwość,
próżność, złośliwość,
zawiść, zazdrość,
smutek i tęsknota

Choroby serca Te emocje mogą prowadzić do wady
serca, zaś kradzież idei i myśli, plagiat,
kompilacja – do powstania arytmii.

Pycha i zarozumia-
łość, egoizm, zatra-
canie się w świecie
iluzji, w mrzonkach,
obrażanie się na los,
życie, na otaczają-
cych nas ludzi
i sytuacje, stałe
rozdrażnienie,
dążenie do „słod-
kiego, miłego życia”

Choroby układu
wewnątrz-
wydzielniczego

Takie emocje przygniatają nadnercza.
Strach (poczynając od niewiary w Boga),
zgubnie wpływa na podwzgórze. Poja-
wiają się zaburzenia w pracy trzustki lub
jej zapalenie, cukrzyca.
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Oczywiście schemat ten opisuje najbardziej prawdopodobne zakłó-
cenia w pracy narządów wewnętrznych, spowodowane negatywnymi
emocjami. W każdym konkretnym przypadku mogą pojawić się jakieś
specyficzne cechy, gdyż nie ma identycznych ludzi, każdy z nas jest
inny. Schemat ten wyjaśnia jednak ogólne tendencje, należy podejść
do niego indywidualnie, samodzielnie go analizując.

Oprócz opisanych zaburzeń w pracy narządów wewnętrznych ist-
nieją jeszcze odczucia. Na przykład człowiek niebogaty, niemający
ani pieniędzy, ani widoków na przyszłość, stale czuje słabość w ple-
cach – ma wrażenie pustki, jakby stał plecami do otwartych drzwi.
Świadczy to o braku ochrony, osobistego zaplecza, pewności siebie.

Emocja Narząd Wpływ

Zarozumiałość,
skrywana pycha,
eksponowanie
swojego ego,
samowola, upór

Płuca Astma, bronchit. Obojętność, stany
depresyjne utrudniające pracę płuc

Uprzedzenia
w stosunku do ludzi
oraz efekt sytuacji,
w której człowiek
musi znosić nawet
krótkotrwałe
towarzystwo
nielubianej osoby

Żołądek Żarłoczność, nieżyt żołądka, a także złe
trawienie pokarmu itd.

Złe postępowanie,
złe myśli i zamiary
oraz chęć wcielenia
ich w czyn

Jelita Do zaparć prowadzić może przede
wszystkim chciwość, natomiast potępia-
nie innych ludzi – do biegunki.

Lubieżne zamiary,
grzeszne namiętno-
ści, tajone życzenia,
niestandardowe
potrzeby seksualne

Narządy płciowe Zaburzenia w pracy narządów płciowych
świadczą o problemach seksualnych.
U mężczyzn może dojść do choroby gru-
czołu krokowego (prostaty); u kobiet –
do zmian ginekologicznych, do powsta-
nia łagodnych nowotworów.


