Болестите на човека

ПРИЧИНИТЕ ЗА ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ

Болестта и болката са предупреждение /а не наказаниe/ за това, че начина ни на живот
не e подхоящ. Ние не винаги си задаваме въпроса за истинската причина, заради която
болестта не напуска тялото ни, след като са изпробвани всички начини за лечение.
Какви са причините за някои болести?
АЛКОХОЛИЗМЪТ - чувство на вина, опустошеност и съзнание за собствена
безполезност.
АЛОПЕЦИЯТА (ОПЛЕШИВЯВАНЕ) е предизвикана от стремеж да контролирате всичко,
което се случва около вас.
АНГИНАТА. ТОНЗИЛИТЪТ И ФАРИНГИТЬТ са неспособност да защитите себе си и да
отстоявате собственото си мнение.
АНЕМИЯТА е неумение да се радвате на живота, вие сте песимист.
АРТРИТЪТ. АРТРОЗАТА И ПОЛИАРТРИТЪТ отразяват негодувание и гняв.
АСТМАТА означава трудности в отношенията с родителите, както и потискане на
собствените чувства.
КЪСОГЛЕДСТВОТО е страх от бъдещето.
БРОНХИТИТЕ И ПНЕВМОНИИТЕ са израз на свадливост и на навика да спорите и
ругаете по всякакъв повод.
ВАРИК03Н0 РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ показват униние и усещане за постоянна умора и
претовареност.
ВЪЗПАЛЕНИЕТО НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО, дивертикулозата, болестта на Крон и други
заболявания на дебелото черво означават страх, неувереност в собствените сили и
комплекс за малоценност.
ГАСТРИТЬТ И ЯЗВАТА НА СТОМАХА са израз на алчност и лакомство.
ХЕМОРОИДИТЕ са израз на неумението да прощавате.
ХЕПАТИТЬТ представлява страх от промени и ненавист към някого.
ГИНЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ са отрицание на собствената женственост.
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ХИПЕРТОНИЯТА означава мнителност и обидчивост.
ХИПОТОНИЯТА е пораженческо настроение, липса на любов в детството.
ГЛАУКОМАТА е неспособността да забравяте обидите.
ГЛАВОБОЛИЕТО - това е склонност към самокритика и усещане за собствена
непълноценност.
ХЕРНИЯТА - недостиг на творческо самоизразяване, усещане на живота като бреме.
ДАЛЕКОГЛЕДСТВОТО е страх пред настоящето.
ДЕПРЕСИЯТА - отчаяние и чувство за безнадеждност. >ДИАРИЯТА - чести
неоснователни страхове и бягство
от реалния живот.
ЖЛЬЧНОКАМЕННАТА БОЛЕСТ - навик да се осъждат околните, израз на гордост и
високомерие.
ЗАПЕК - излишен консерватизъм, привързаност към миналото.
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО - силна завист и ревност.
КАТАРАКТА - песимизъм, неумение с радост да гледате в бъдещето.
КОЛИТ. ГАСТРОДУОДЕНИТ И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА недоволство от себе си и от собствения живот.
КОНЮНКТИВИТ - разочарование от живота.
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - страх, тревога, чувство за незащитеност.
КИСТИ - постоянно връщане към неприятни, предизвикващи болка спомени.
КЪРВЕНЕ НА ВЕНЦИТЕ - липса на удовлетворение от взетите решения.
ЛЕВКЕМИЯ - неумение да се радвате на живота, съзнателен отказ от положителни
емоции, потискане на творческите стремежи.
ТУМОР - постоянни угризения на съвестта.
ОТИТ - високомерие, нежелание да слушате другите.
ПРОСТУДИ. ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – раздразнение и досада.
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ТОКСИЧНА ГУША - чувство на ненавист за причинени страдания, усещане за липса на
самореализация.
ТРОМБОЗА НА СЪДОВЕТЕ НА СЪРЦЕТО - чувство за самота.
НАМАЛЯВАНЕ НА СЛУХА. шум в ушите, глухота - упоритост, необщителност.
ХОЛЕЦИСТИТ - озлобление и желание за мъст.
ЦИСТИТ - чувство на унизеност, оскърбление и самолюбие.
ЕНУРЕЗА - страх от родителите.
ЕПИЛЕПСИЯ - страх от преследване, усещане, че всичко вършите пряко силите си.
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