Nyhetsbrev 3, 2018
Möjlig hjälp för den pinsamma kroppen!
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo "Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft, utan genom att ständigt falla."
Belastning över tiden har samma effekt på kroppens delar som den fallande droppen på
stenen. Värt att komma ihåg om man har för avsikt att undvika skador och hjälpa sin
pinsamma kropp att hålla sig frisk. Hälsa är en färskvara som man varje dag måste
förtjäna. Tyvärr inser inte den sjukvårdande professionen den stora ekonomiska vinsten i
en förebyggande verksamhet. Tvärtom de stora pengarna ligger i att vårda det sjuka.
Ingen av oss får den grundlggande informationen om fördelarna med att förstå kroppen
och dess reaktioner, inte föräldrar, inte dagis- och skolpersonal och inte heller
sjukvårdspersonal. De flesta av oss väntar på droppen som får bägaren att rinna över.
För 150 – 200 år sedan
Förr kunde man allt, men visste inget! Idag vet vi allt, men kan
inget. Inom folkmedicinen har man tusenåriga erfarenheter att
lindra och förebygga ohälsa. Man förstod redan tidigt att
andningen var en viktig förutsättning för en god hälsa. Eftersom
få människor lyssnade på visdomsorden från de läkekunninga,
integrerade man diafragmaandning i rörelser som skulle utföras i
en bestämd ordning och i takt med sina andetag. Tai Chi,
Quigong, Yoga, etc i alla sina former förordar en andningsträning
med sikte på att slappna av. Avslappning är den mest
försummade åtgärden man kan tänka sig, framför allt i
västvärlden. Under min utbildning fick jag tipset av min lärare att
kontrollera mina klienters förmåga att magandas – han påstod
Illustration 1: Diafragma att knappt 90 % av alla kunde andas med magen. Mitt skratt
och lungor
fastnade i halsen, när jag väl började kontrollera mina klienters
förmåga att andas med diafragman. Resultatet var katastrofalt!
För ca 200 år sedan började vetenskapen på allvar tränga igenom med sitt mekaniska och
biokemiska tänkandet. Männi-skan reducerades till en biokemisk varelse, vars innersta
delar (cellerna) kunde manipuleras med syntetiska substanser. Kemisterna fick bättre och
bättre redskap för att identifiera verksamma växtsubstander och framställde dessa på ett
syntetiskt vis som kunde patenteras. Den moderna farmakologin var född. Carl von Linné
har redan på sin tid konstaterat att dessa läkemedel inte var bättre än gamla beprövade
metoder, bara modernare. Så har det förblivit till dagens hantering av läkemedel – de
senaste och dyraste anses vara bäst.
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Andningsträning
Den viktigaste och mest beprövade metoden för att behålla en god hälsa – är
andningsträning. Diafragmamuskeln är en skiljevägg mellan bröst- och bukhåla. Den är
konstruerad som andningsmuskel med förmåga att arbeta oupphörligt under individens
långa liv, Hjärtmuskeln har samma förmåga. Vid varje andetag med magen ändrar kupolen
sitt läge och luften sugs ned i lungorna. Om inandningen måste ske aktivt, kan
utandningen ske mer eller mindre passivt, när kupolen återvänder till sitt ursprungliga
läge. Syresättningen och utvädringen är optimala. vävnadsförsvagningar i området
förhindras. Den största vinsten är ett ostört flöde av blod och lymfa, vilket ger ett optimalt
pH-värde i kroppen. Troligtvis kan vävnadsförsvagningar i området förhindras – hicka,
läckande magmunnar och olika varianter av bråck, mm.
Avslappning
Troligtvis det mest försummade tillståndet i moderna människors liv. Psoas-ställningen,
dvs när man ligger på golvet och har underbenen på en pall, ger den bästa syresättningen,
utvädringen av koldioxid och muskulär avslappning. Vävnaden blir syresatt och avgiftad
och träningen leder så småningom till en öppnare cirkulation och framför allt en mental
avslappning. Regelbundenheten i träningen, i din vardag, är en början till bättre livskvalité.
Tankar kommer och går, helt normalt! Med hantering av negativa tankar som hindrar dig
att fokusera på det positiva, kommer så smånongom att tona bort och du kan slappna av.
Nästa steg i återhämtningen
Heter regelbunden motion. Bäst effekt ger en
morgonpromenad före frukost (för den som vill hålla
vikten). Ingen tävling med någon kompis om vem
som är duktigast, nej – gå i din egen takt och utan
hörlurar till telefon och öra! Man säger att en
halvtimmes promenad kan vara tillräckligt. Det må
så vara ett resultat i olika undersökningar, kan du
gå en timme är det självklart bättre. En viktig sak att
komma ihåg – får du ont någonstans i
rörelseapparaten, sitt ned och vila en stund. Låt
Illustration 2: Motion i skog
kroppen återhämta sig och du kan troligtvis gå
vidare. Men framför allt – tvinga dig inte att gå vidare för att du måste! Vill du hjälpa din
kropp, finns bara att lyssna in vad den har att berätta. Är det smärta som kommer upp,
fundera på vad kroppen vill säga med det. Får du andningssvårigheter, typ astma, använd
absolut inte kortisonspray för att kunna gå vidare. Smärta, andningssvårigheter och andra
obehag, är tecken på energibrist. Vänta alltid in kroppen, den menar bara sitt bästa,
nämligen att förhindra skador som framgent kan leda till värre besvär.
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Motion i naturen har visat sig ha många positiva effekter:
Ångest- och stressnivån sjunker, kreativiteten ökar, det blir lättare att somna och kvaliteten
på sömnen förbättras. Att röra på sig i naturen stärker stöd- och balansorganen och
bränner mera kalorier än motsvarande motion på slätt underlag. I naturen fästs vår
uppmärksamhet vid mycket annat än den egentliga prestationen och därför upplevs
motionen mindre ansträngande än inomhusmotion. Framför allt aktiveras din venpump –
vadmuskulaturen! Bättre syresättning, bättre cirkulation ger bättre avgiftning och till sist en
bättre sömn.
Oregelbunden och dålig sömn
Stressen måste balanseras upp med hjälp av avslappning. För liten avslappning ger så
småningåm svårigheter att somna in eller uppvaknandesekvenser under natten med
svårigheter att somna om. Långvariga sömnbesvär leder obönhörligen till vävnadsförsvagning på grund av dålig återhämtning. Den djupa sömnen är garantin att kroppen
hinner reparera det som dagen före har förstörts. Observera, insomningspiller eller
sömnpiller ger i bästa fall medvetslöshet, men aldrig den sömnen du behöver för att
återställa din kropp. Din naturliga sömn kan återskapas med hjälp av förbättringar i
livsstilsparametrar, men framför allt i bättre mag/tarmfunktion.
Bättre näringsupptag, mindre förgiftningar
Balansera funktionen av dina tarmar och inre
organ! Sålänge cellerna är friska, är din kropp
frisk! När obalanser uppstår i näringsupptag och
avgiftning, reparation av systemen, leder felfunktionen förr eller senare till oreparabla skador
och därmed till pinsamma symtom. Bilden brevid
visar hur gallproblem kan uppstå. Fettlösliga gifter
har en benägenhet att följa med fettomsättningen
i kroppen. Detta inre, negativa kretslopp
resulterar i gallstenar och pinsamma upplevelser.
Du skapar själv dessa förutsättningar med hjälp
Illustration 3: Lever och gallproblem
av dåliga vanor, medicinmissbruk och näringsbrister. Även om du tror att du äter ju så bra mat som bör innehålla allt du behöver, finns
det inga garantier till ett fullgott upptag. Störda matsmältningsfunktioner leder till fel
sammansättning av tarmflora. Bakterier och virus verksamhet i kroppen styrs normalt av
hjärnan. Störningar i styrsystemet leder till utveckling av de bakterier i tjocktarmen som
kallas förruttnelsebakterier. Deras avfallsprodukter benäms toxiner eller neurotoxiner,
subsanser som är mycket giftiga för kroppen. Kuppferceller i levern, specialister på
bakterie- och virusrester, har en god förmåga att eleminera dessa gifter. Dock med en
begränsad förmåga. Man kan bara ana, vad som kan hända, när toxiner hamnar i blodet
och utlöser tillstånd man inte kan förklara. En trolig påverkan kan ske på lungblåsor som
sköter syresättning och utvädring av koldioxid. Lungblåsor förtvinar på grund av
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passerande gifter. Ju färre lungblåsor – ju sämre syresättning. Resten kan man räkna ut
själv.
Några viktiga detaljer

Avslutningsvis vill vi ge dig en tankeställare! Bilden visar att det är fullt möjligt att följa
kroppens åtgärdsschema för att bemöta tilltagande förgiftning. Många till synes
betydelselösa symtom, utvecklas till kraftigare och mera pinsamma symtom och bär till slut
på budskapet – nu orkar jag inte mera! Värt att fundera lite närmare på, eller hur?

Livstilsförändringar är nyckeln att bryta den nedåtgående trenden.
Beslutet ligger på individuell nivå . Lev väl!
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