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Dorota Pachnik radzi

Alergia holistycznie
Problem dotyczy coraz większej części populacji. Właściwie nie ma chyba rodziny,
w której nie byłoby alergika. Znamienne jest to, że bardzo często dotyka ona dzieci.
Z punku widzenia psychobiologii alergia może wynikać z tzw. konfliktu oddzielenia,
rozłąki. Wiąże się on ze wspomnieniem okoliczności, które towarzyszyły pierwszemu doświadczeniu doznania separacji. Ta bolesna rozłąka może dotyczyć człowieka,
zwierzęcia, miejsca, nawet atmosfery szczególnie istotnej dla danej osoby. Gdy
kontakt został zerwany, stres manifestuje się w tej części ciała, która doświadczyła go najmocniej. Z biologicznego punktu widzenia dotyczy to trzeciego listka
zarodkowego, czyli ektodermy (zewnętrzny listek, połączony neuroprzekaźnikiem z korą mózgową). A powiązane jest anatomicznie przede wszystkim z naskórkiem, nabłonkiem jamy ustnej, nosa, przełyku, żołądka, przewodami żółciowymi, unerwieniem czuciowym okostnej, układem nerwowym; emocjonalnie zaś z konfliktem rozstania, oddalenia, oddzielenia, separacji, przerwania
związku, utraty kontaktu dotyku

Konflikt Braku/Oddzielenia
● c zęsto konflikt oddzielenia manifestuje się na
skórze,
● oddzielenie powiązane z lękiem oraz strachem odbija się na tchawicy i oskrzelach,
● oddzielenie powiązane dosłownie lub w przenośni z odczuciem, że coś brzydko pachnie
– rzutuje na zatoki
● oddzielenie powiązane z widzeniem – powoduje problemy z oczami,
● oddzielenie powiązane z odczuciem sytuacji
trudno to strawić – odbija się na układzie
trawiennym.

Psychosomatyczne
przyczyny alergii u dzieci
Obecny tryb życia niestety nie sprzyja zdrowiu. W szczególności dotyczy to dzieci. Niby
naszym maluchom zapewniamy wszystko, co

jest potrzebne na poziomie fizycznym,
ale... Często bywa tak, że jeden z rodziców (niezależnie od płci) jest nieobecny,
np. z powodu emigracji zarobkowej. Niekiedy wracając po pracy zmęczony do domu też jest jakby nieobecny w codziennym życiu małego człowieka, bo myśli
tylko o odpoczynku. Jednak dotyczy to
również sytuacji odbieranej przez dziecko
jako rozdzielenie, jeśli matka albo ojciec
z powodu przepracowania (pracoholizmu)
całymi dniami przebywa poza domem.
Do trzeciego roku życia dziecko potrzebuje stałego kontaktu z matką. Jeśli
z jakichś przyczyn jest to utrudnione, rzadkie lub niemożliwe, manifestuje się to na
skórze – zaczerwienieniem, wypryskami,
swędzeniem, a także częstymi anginami,
zapaleniem oskrzeli albo zatok, problemami z trawieniem. A to tylko wierzchołek góry lodowej – nasza świadomość.

Klawiterapia + Totalna Biologia
czynią prawdziwe cuda!
Totalna Biologia zakłada, że choroba
jest w ciele fizycznym emanacją nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych. To
program ratunkowy, który mózg włącza
w sytuacji głębokiego konfliktu wewnętrznego, po to, aby utrzymać nas przy życiu.
Według Doroty Pachnik praca z psychiką
połączona z zabiegami na poziomie fizycznym powinna cechować każdego naturopatę.
Zabieg klawikami, czyli gwoździami
które leczą, pozwala na szybkie oraz skuteczne usuwanie wszelkiego rodzaju bólu
odkręgosłupowego stawów i mięśni.

A co jeśli... to nasza podświadomość,
tzw. gadzi mózg, czyli w efekcie instynkt,
ma na nas decydujący wpływ, gdyż pamięta, co przydarzyło się jedno, dwa, a nawet
więcej pokoleń wstecz?
Moim zamysłem jest skłonienie rodziców do zastanowienia się, co takiego
w sposób nieuświadomiony przekazali
swoim dzieciom. Dzieciaki bowiem, a tak
naprawdę to ich automatyczny mózg, rejestrują wszystkie okoliczności, atmosferę,
jaka panowała w rodzinie w trakcie poczęcia, a nawet dziewięć miesięcy przed nim,
co działo się w pierwszym roku życia,
a nawet jedno do czterech pokoleń wstecz
(!). W pamięci komórkowej zapisane zostaje wszystko, co wydarzyło się w przeszłości. A to ogromny bagaż – negatywny
lub pozytywny, jaki człowiek dźwiga
przez całe życie. Psychobiologia pozwala
to odkryć, a następnie przepracować obciążenia niszczące nas i blokujące.
Dotarcie do praprzyczyny problemu przynosi rozwiązanie, pozwalając na wyleczenie. Przy alergii – jeśli chodzi o skórę –
wszystkie zmiany są wynikiem konieczności separacji lub konfliktu przynależności.
Powiększamy powierzchnię skóry poprzez
obrzęk, stany zapalne, wydzielinę, aby w ten
sposób, symbolicznie i podświadomie, odgrodzić się od świata zewnętrznego, który
odbierany jest jako wrogi lub wręcz przeciwnie – przynależeć, dotykać, mieć większy kontakt z czymś, czego nam brak.
Z psychologicznego punktu widzenia
UTRATA/BRAK skutkuje w dorosłym życiu nie tylko alergią, lecz niedostatkiem
w różnych dziedzinach życia, np. odczuwać będziemy brak miłości, akceptacji,
niedobory emocjonalne, ekonomiczne.
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Często dzieje się tak, że gdy dziecko dorasta, alergie znikają. Nie oznacza to, iż
problem został uświadomiony i przepracowany, a dolegliwość znikła samoistnie.
Życie mogło się tak potoczyć, że wyrośliśmy z alergii, bo pewne kwestie zostały przewartościowane intuicyjnie i to dało pozytywny efekt w sferze zdrowia,
a dolegliwość ustąpiła samoistnie. Jednak może się też zdarzyć, iż alergia została jedynie przytłumiona. Wystarczy,
gdy taka osoba jako dorosła doświadczy
odrzucenie to w określonych warunkach
emocjonalnych alergia znowu się uwidoczni lub nasili emocjonalnie. A oto
przykład psychobiologicznych przyczyn
uczulenia na określone czynniki alergizujące:
● mleko – konflikt oddzielenia z matką
(lub nadopiekuńcza, trudna relacja),
● jajka – strach przed utratą dziecka
w czasie ciąży,
● gluten – zbyt nagłe odstawienie od
piersi,
● penicylina – wstrząs anafilaktyczny –
głęboki konflikt oddzielenia w dzieciństwie,
● pestycydy – konflikt ze środowiskiem,
● pyłki – konflikt oddzielenia przeżyty
w okresie pylenia roślin,
● słońce – konflikt oddzielenia z ojcem.
Każda alergia wymaga oczywiście
indywidualnego i bardzo wnikliwego
śledztwa, aby dotrzeć do jej praprzy
czyny.
Punkty akupunkturowe rekomendowane w klawiterapii wg Ferdynanda
Barbasiewicza, które należy stymulować przy alergii to:
PaM-10, U:13,31,78 oraz strefa Th912, Pm 43, GRP-22,O-6, W:2,3
Z punktu widzenia niedomagań trudnych do wyleczenia li tylko metodami
czysto akademickimi, psychobiologia,
jak widać, okazuje się wielce przydatna.
Zaglądamy bowiem głęboko pod podszewkę problemu, do jego nieuświadomionych korzeni, praprzyczyn. A to, co
odkrywamy daje się wyjaśnić na bazie
współczesnej wiedzy o rozwoju człowieka, powiązań poszczególnych partii jego
ciała z określonymi listkami zarodkowymi oraz wkomponowaniu w to wszystko
nawarstwiających się emocji – nie tylko
w tym życiu i okresie płodowym, ale też
kodujących się w pamięci komórkowej
z doświadczeń pokoleniowych.
Zapraszam serdecznie
na zabiegi i konsultacje:
Katowice, Warszawa, Nowy Tomyśl
tel. 691 515 216, 32 257 17 40
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