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Marek Różycki jr.

ZDROWIE I GWIAZDY

To nie jest żadna „fikcja literacka”! Od wielu lat kontaktuję się i uczę
od największych astrologów polskich – m. in. prof. Leszka Weresa, autora
„Mandali życia”. Ten nestor polskiej astrologii jest współtwórcą Ośrodka
Kosmobiologicznych Analiz i Prognoz, a także Centrum Kosmoekologii
Kultury. Wielokrotnie rozmawiałem z prof. Violettą Kossecką (piszącą pod
znanym pseudonimem – David Harklay) – będącą wybitnym astrologiem; a
także – wcześniej - z nieżyjącym już guru astrologów i jasnowidzów:
Andrzejem Wesołowskim czy Alfredem Łaszowskim. Wybitnych nazwisk z
tej dziedziny nauki, mógłbym wymienić jeszcze kilka.
Czy gwiazdy, znaki Zodiaku mogą mieć wpływ na nasze zdrowie?
Astrologowie odpowiadają oczywiście twierdząco i to z pełnym przekonaniem.
Lekarze – niepoprawni realiści – często tylko wzruszają ramionami, ale już nie
wszyscy. Tymczasem już od wieków ludzie zwracali uwagę na przykład na
wpływ Księżyca na ludzkie zachowania. Kiedyś wierzono, że pełnia przemienia
ludzi w wilki. Dziś wiadomo – bo zostało to udowodnione na podstawie badań –
że tuż po pełni w widoczny sposób zwiększa się liczba samobójstw. Niektórzy
policjanci twierdzą, że pełnia zwiększa również agresywność, a tym samym
liczbę przestępstw, także tych najcięższych. A lunatycy? Musi być jakiś wpływ
Księżyca na mózg powodujący somnambulizm. O przypływach i odpływach
mórz i oceanów – już nawet nie wspominam!
Również wpływ Słońca na nasze zachowanie wydaje się bezsporny. Na
północnej półkuli liczba samobójstw wzrasta od kwietnia do czerwca, na
południowej (na przykład w Australii) – od września, czyli wtedy, kiedy tam
również zaczyna się wiosna i organizmy są bardzo osłabione po jesieni i zimie.
Także wpływ krótkiego dnia na nasze zdrowie daje się wyraźnie zauważyć.
Przyrost apetytu i – co za tym idzie – wagi, spadek libido, zaburzenia snu,
osłabienie aktywności, kreatywności, skłonność do pesymizmu, nerwowość,
drażliwość – wszystko to wyraźniej dokucza nam jesienią i zimą niż wiosną i
latem.
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W krajach zachodnich przeprowadzono badania, po których stwierdzono, że
osoby urodzone w miesiącach zimowych częściej zapadają na schizofrenię niż
urodzone latem. Dlaczego? Na razie nie ma stuprocentowych odpowiedzi.
Już ojciec medycyny Hipokrates, żyjący w IV wieku przed naszą erą,
różnice w temperamencie, charakterze, a także skłonności do różnego
rodzaju schorzeń – wywodził ze znaków Zodiaku, pod którymi ludzie
przychodzą na świat. Współczesna astrologia te zależności w pełni
potwierdza. A lekarze? No cóż… obecnie nawet najwięksi luminarze nauki
przyznają, że niekoniecznie to, co nie zbadane przez nich „szkiełkiem i
okiem”, musi być nieprawdziwe. Zanim więc badania uczonych potwierdzą
teorie astrologów, poznajmy nasze psychosomatyczne słabości (i mocne
strony także), porównując przypisywane nam skłonności z własnymi
doświadczeniami i… z datą urodzenia, oczywiście. Chciałbym
zaprezentować tylko bardzo skromne wyciągi z obszernych opracowań
naszych astrologów (m.in. tych, których wymieniłem na wstępie) oraz
astrologów i lekarzy francuskich. Jak wiadomo wszem i wobec – specjaliści
każdej dziedziny nauki stanowią wielką i dość spójną wielką rodzinę na
całym świecie.
-----------------------------------------------------BARAN
Mocne punkty: silna budowa ciała, duża odporność na zmęczenie, wyjątkowa
witalność. Wspaniała odporność organizmu.
Słabe punkty: głowa, a właściwie mózg, szczególnie zaś funkcjonowanie
narządów zmysłów. Ryzyko nadmiernego nasłonecznienia (uwaga: „dziura
ozonowa”!); skłonność do ostrych dolegliwości, występujących nagle i
brutalnie, ale przezwyciężanych szybko.
Szczególne zagrożenia: alergie.
BYK
Mocne punkty: solidna budowa ciała, temperament, optymizm, witalność.
Słabe punkty: szyja, kark, kręgosłup szyjny, tarczyca. Ryzyko niestrawności
przy „ekscesach” żywieniowych, do których są niewątpliwe skłonności;
szczególnie szkodzi nadmiar słodyczy.
Szczególne zagrożenia: zimno przynoszące wieczne anginy i kłopoty z
gardłem, a także – że powtórzę – słodycze (spożywane w nadmiarze).
BLIŹNIĘTA
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Mocne punkty: ogromna witalność psychiczna, która pozwala
zrekompensować słabą odporność fizyczną.
Słabe punkty: oskrzela, płuca, kończyny (szczególnie ręce) i nerwy obwodowe.
Szczególne zagrożenia: nuda, obżarstwo.
RAK
Mocne punkty: mocny sen, spokój wewnętrzny, łagodność.
Słabe punkty: niechęć do aktywności fizycznej, skłonność do hipochondrii i
chorób psychosomatycznych, ryzyko schorzeń górnej części przewodu
pokarmowego.
Szczególne zagrożenia: brak snu.
LEW
Mocne punkty: dość silna budowa ciała; wielka witalność, ale średnia
odporność.
Słabe punkty: duża potrzeba aktywności fizycznej i intelektualnej prowadząca
nawet do wycieńczenia. Skłonność do nadciśnienia tętniczego, ryzyko chorób
układu krążenia (zawał); problemy z kręgosłupem, zwłaszcza z rdzeniem
kręgowym; kłopoty ze wzrokiem.
Szczególne zagrożenia: stresy.
PANNA
Mocne punkty: przezorność, spokój wewnętrzny.
Słabe punkty: skłonność do hipochondrii, infekcji jelitowych; kłopoty z
funkcjonowaniem przewodu pokarmowego; dość często – tarczyca.
Szczególne zagrożenia: bakterie.
WAGA
Mocne punkty: dążenie do zachowania równowagi we wszystkich dziedzinach
życia; kobiety – często niezwykła, oryginalna i niepowtarzalna uroda oraz
harmonijność, proporcjonalność ciała.
Słabe punkty: średnia witalność, niewielka odporność fizyczna, duża skłonność
do chorób nerek po 30. roku życia, prostaty – u mężczyzn; skłonność do
szybkiego odwodnienia.
Szczególne zagrożenia: brak aktywności fizycznej i seksualnej.
SKORPION
Mocne punkty: silna wola, wytrzymałość, pracowitość.
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Słabe punkty: pęcherz, końcowy odcinek przewodu pokarmowego; narządy
moczowo-płciowe; skłonność do przemocy i autodestrukcji.
Szczególne zagrożenia: brak aktywności fizycznej i seksualnej.
STRZELEC
Mocne punkty: solidna budowa ciała, zamiłowanie do uprawiania sportu;
optymizm; empatia.
Słabe punkty: skłonność do cukrzycy, podagry, udarów mózgu, rwy kulszowej.
Szczególne zagrożenia: zbyt kaloryczne pokarmy.
KOZIOROŻEC
Mocne punkty: wyjątkowa długowieczność.
Słabe punkty: układ kostny; skłonność do przewlekłych chorób (reumatyzm,
artretyzm, nerwice); bardzo słaba wrażliwość na leki.
Szczególne zagrożenia: stresy i choroby zakaźne.
WODNIK
Mocne punkty: łatwość opanowania irytacji.
Słabe punkty: naczynia krwionośne, nogi (szczególnie kostki), system
nerwowy; skłonność do bezsenności i niepokojów.
Szczególne zagrożenia: hałas, przepracowanie, praca pod presją.
RYBY
Mocne punkty: wielka zdolność do marzeń.
Słabe punkty: mała witalność; ogromna potrzeba snu, ryzyko zatruć; skłonność
do depresji i zaparć.
Szczególne zagrożenia: brak odpoczynku.
-----------------------------------------------------------Podałem zaledwie wyimki zagadnienia wpływu naszego znaku Zodiaku na
nasze zdrowie. Aby wiedzieć więcej, trzeba rozrysować kosmogram, w którym
uwzględnia się nie tylko datę urodzenia, ale też i godzinę, a nawet – minutę
oraz miejsce urodzenia (szerokość i długość geograficzną).

