
Posłużę się tutaj osobistym przykładem. 
Pewien znajomy powiedział mi wprost, że 
ludzie niezaszczepieni nie powinni być 
w ogóle przyjmowani do szpitala, bo za-
bierają miejsce tym, którzy są zaszcze-
pieni, czyli jemu, gdyby np. złamał nogę. 
Moja riposta była krótka: – Płacę dwie 
składki zdrowotne, jedną jako emerytka, 
drugą – prowadząca działalność gospo-
darczą. Na tej podstawie Konstytucja 
gwarantuje mi nieodpłatne korzystanie 
z usług medycznych. Moja odpowiedzial-
ność społeczna przejawia się w tym, że 
konsekwentnie dbam o profilaktykę zdro-
wia. W ramach tego raz do roku wykonuję 
badania profilaktyczne (co gwarantuje mi 
prawo), nie biorę żadnych leków (tym bar-
dziej refundowanych), bo ich zwyczajnie 
nie potrzebuję. Nie jestem więc obciąże-
niem dla społeczeństwa, czego nie mogę 
powiedzieć o Tobie. Prowadziłeś życie 
dość niefrasobliwe, nadużywałeś alkoho-
lu, często zjadasz tabliczkę czekolady na 
raz, codziennie pijesz napoje wysokosło-
dzone, w efekcie bierzesz insulinę i inne 
leki refundowane. To kto tu jest odpowie-
dzialny, kto powinien być odprawiony 
z kwitkiem spod drzwi szpitala? Niestety 
obecne myślenie naszego społeczeństwa 
jest bezrefleksyjne, wykazuje brak po-
wiązania przyczynowo-skutkowego.

Z czego więc wynika społeczna agre-
sja? Ano z poczucia braku bezpie-
czeństwa bytu i istnienia w ogóle. 

Odzywa się nasz instynkt przeżycia oraz 
lęku przed głodem. Tak więc zamiast 
stać na straży swoich granic, stajemy 
się agresorem, przekraczamy cudze 
granice, jakoby w imię dobra ogólnego, 
nie widząc, że oddaliśmy to, co jest naj-
cenniejsze – SWOJE JESTEM.

Nie chcę być prorokiem, lecz w naj-
bliższej przyszłości poza zaburzeniami 
psychicznymi i depresjami, na pierwsze 
miejsce będą wybijać się choroby wątro-
by oraz związanych z nią narządów.

Cóż można w takiej sytuacji zrobić? 
Idealnie byłoby gdyby, każdy z nas świa-
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domie rozpoznał i chronił swoje granice 
(przestrzeń). Tylko tyle, a zarazem aż tyle. 
Wystarczy powiedzieć: mamy różne po-
glądy, znajdźmy wspólny punkt porozu-
mienia, idźmy na ustępstwa, szanujmy, 
przyjaźnijmy się dalej. Aby nastąpiła 
zmiana, powinniśmy przestać działać in-
stynktownie (ośrodki podkorowe, pod-
świadomość), a zarządzać nimi świado-
mie, poprzez intelekt (za to stwierdzenie 
niegdyś spłonęłabym na stosie). Da nam 
to możliwość właściwego oglądu sytu-
acji oraz zastosowania adekwatnych dzia-
łań. Wiąże się też z wzięciem pełnej odpo-
wiedzialności za swoje czyny i decyzje. 
Taka postawa napotyka jednak na olbrzy-
mi sprzeciw.

W idocznie jako ludzkość mamy 
tego doświadczyć. Zamiast się 
różnić i odgradzać – w aspekcie 

fizycznym (kamienie w woreczku żółcio-
wym), mentalnym – poprzez segregację, 
łączmy się, działajmy wspólnie na rzecz 
globalnego dobra.

Obecnie jako cywilizacja ulegamy inwo
lucji, zwijamy się, bierzemy tylko z oto-
czenia, nie dając od siebie nic w zamian. 
Warto się zatem zastanowić, jaki jest nasz 
jednostkowy wkład w rozwój, chociażby 
po to, aby nasza wątroba funkcjonowała 
sprawnie.

A póki co podaję, za dr Ferdynandem  
Barbasiewiczem, punkty regenerujące wą-
trobę: W8, 2, 3, 13, 14, Pm 13, 17, 18, 
43, 47, 48, 49, 51, Wż 24, Ż 19, 20, 40,  
PaM 18, 43, 47, 48, 49

gniew

S chorzenia wątroby w bardzo szerokim 
aspekcie związane są z: ● brakiem ● 
utratą poczucia bezpieczeństwa ● agre-

sją ● autoagresją ● gniewem. Rzadko zastana-
wiamy się nad rzeczywistą przyczyną chorób 
tego organu i ich powiązań z pierwszą czakrą 
(czakrą podstawy). Wszak odpowiada ona za 
przetrwanie, a według kanonów energetyki 
człowieka, wątroba  przypisana jest trzeciemu 
centrum energetycznemu – władającemu ag
resją i autoagresją. Patrząc szerzej, jej funk-
cjom  podlegają wszystkie reakcje chemiczne 
w organizmie oraz magazynowanie. Magazyn
spich lerz,  jakim jest ten narząd, bezpośrednio 
wpływa na nasz instynkt przetrwania. Jego za-
burzona fizjologia to wynik konkretnych emo-
cji, przekonań, a także programów rodowych 
(tj. traumatycznych przeżyć, doświadczeń po-
koleń). 

Wracając do pierwszego zdania można zapy-
tać: czym jest agresja i gniew? Potocznie oba te 
słowa mają pejoratywne znaczenie. Socjolo-
gicznie, jak również kulturowo odmawia się 
nam prawa do zaistnienia tych emocji. To wiel-
ki błąd, bo upychanie i wyparcie tychże, jest 
odmową dania sobie prawa do strzeżenia swo-
ich granic. W luźnym tłumaczeniu z łaciny 
agresja oznacza: dochodzenie do granicy. Sta-
nie na straży swojej przestrzeni, pilnowanie 
wolności, własności, godności, szacunku jest 
naszym niezbywalnym prawem. Umiejętność 
zadbania o tę przestrzeń (bycie na granicy) po-
zwala na kontakt ze światem zewnętrznym, bez 
wchodzenia jednocześnie w rolę agresora.

O becnie z wielu stron słyszę o AGRESJI 
w różnych jej formach. Kanonem ak-
tualnej sytuacji stał się gniew oraz ag

resywne zachowanie ludzi zaszczepionych 
skie rowane przeciwko niezaszczepionym i od-
wrotnie. Fatalne jest to, iż media, a także rzą-
dzący podsycają te nastroje. Wiadomo, w jed-
ności siła, więc trzeba skłócić, podzielić, do-
prowadzić do panicznego strachu, żeby... 
przeprowadzić to, co się chce. W panice nie 
działamy logicznie, a jedyną myślą jest, aby 
przeżyć. To nic, że agresor przekroczył nasze 
granice, zabrał nam to, co jest naszym imma-
nentnym prawem. 

(R
6

15
/0

2/
20

22
)

2/2022

agresja




Wątroba

Dorota Pachnik radzi

brak bezpieczeństwa

37Q


