
t.2357 >> Kapilary.. i organ skórny, jako część aktywna metabolizmu toksyn, 
i barometr czuciowy,.. i -regulator wewnętrzno-zewnętrzny. 
 
 
Skóra, jest barometrem wewnętrznych napięć tkankowych, kostnych i propriceptywnych. 
Jest też, aktywnym przekaźnikiem czuciowym, który informuje, co się dzieje na zewnątrz 
ciała i umysłu. 
 
 
Jak oddychanie przez skórę maleje i zaciska się, 
to oddech się skraca i zatyka. 
 
 
>>czyli, jeśli oddech przez skórę zatyka się i przestaje działać, tak, jak trzeba, w przepływie 
czuciowym, >> 
to, przepona zatyka się i blokuje w swoim ruchu, bo nie ma Siły, wszystkiego wypchnąć na 
zewnątrz, sama. 
 
 
 
ani na zewnątrz, 
ani ku dołowi od poziomu Serca. 
 
 
Impuls, nie przedostaje się do mózgu bezpośrednio, 
tylko słabnie na zatkanych kapilarach i "idzie" okrężną i dłuższą drogą jonową. 
 
 
Przepona zaciska się i nie pracuje w rytmie koherencyjnym z sercem, 
..tylko pulsuje wysiłkowo, i pod sztucznym ciśnieniem "osmotycznym" z zewnętrznego 
napięcia stresogennego. 
 
 
wtedy Wątroba, nie "wyciska" wszystkich toksyn z siebie ..a nerw błędny pracuje wolniej. 
..no i, >>bez mocnej! pracy przepony,.. i krew, nie jest czysta, tak jak trzeba. 
 
 
Płuca, wtedy też zatoksyczniają się,  
bo wymiana powietrza jest zbyt słaba..i płytka. 
 
 
..i wypuszczają one, toksynę z potem ..lub jak się da,..byle na zewnątrz, żeby ratować ciało, 
co widać, przez obturacje krtani i oskrzeli,..i duchawicę astmatyczną,..alergie ..itd. 
 
 
więc, zatykanie się toksynami emocjonalnymi, nie ma sensu, 
bo to na nich zaczepiają się te fizyczne i te substancjonalne. 
 
 
Innej kolejności, 
nie ma. 
 
 



Napięcie mięśniowe i powięziowe, pokazuje to od razu, 
a czucie skóry i zatkane kapilary skórne, wskazują szczegóły. 
 
 
Utwardzony i sztywny szkielet kostny, lub zbyt ..luźny-wiotki, i nie-trzymający postawy 
pro^Życiowej, 
determinuje, destrukcyjno-kontekstową postawę umysłową i zacietrzewienie 
psychologiczne, bez czucia świadomości ciała i serca. 
 
 
ale dzieje się to, > Do czasu choroby, 
lub zagrożenia śmiercią. 
 
 
Tak działa "ego", 
niepołączone z polem Serca. 
 
 
Takie, oddzielone "ego" od świadomości Ciała i Intuicji, 
jest, łatwe do hipnozy medialnej i polityczno-"religijnej", 
 
 
..ale bywa trudne, w przyznaniu się do oszukiwania siebie, 
..i do znalezienia, zdystansowanej autorefleksji, w związku ze sobą, i własnym istnieniem,..i 
działaniem. 
 
 
Dlatego, impuls zewnętrzny na Ciało, ma znaczenie, ..impulsy odruchowe i mobilizacyjne, 
też. 
Bo to robi zamieszanie zwrotne, które umysł mózgowy musi prześledzić i uporządkować 
 
 
Dlatego, Ciało krzyczy objawem fizycznym.. i chorobowym,  
żeby zwrócić uwagę "ego" z powrotem do Środka. 
 
 
Zawrócić je, z powrotem do pierwotnej Siły Stwórczej, do pulsu Serca, ..skierować >>na 
wartości podstawowe i obok-czasowe [grawitacji ziemskiej]. 
Ciało sub-fizyczne, zachęca, do puszczenia "ważności" skierowanej na zewnątrz i na 
pozory świata materialno-przedmiotowego. 
 
 
Inaczej ciało-umysł, umiera. 
..i pozostaje bez Życia, w sobie. 
 
 
..lub infekuje się lękiem, emocją nostalgiczną oddzielenia od Świata,  
albo ..w najlepszym razie, jest w stanie przewlekłej depresji umysłowej. 
 


