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KINEZJOLOGIA – (NIE) NOWA
METODA WALKI ZE STRESEM
WOJCIECH GAJEWSKI, DOROTA KALWAJT

Kinezjologia już od wielu lat wykorzystywana jest na całym świecie do diagnozowania oraz wsparcia w leczeniu różnych dolegliwości. W Polsce
nadal jest metodą egzotyczną, znaną
jedynie fascynatom tematu medycyny holistycznej. Nabiera jednak popularności z każdym miesiącem ze
względu na ogromny arsenał narzędzi do walki ze stresem – głównym
czynnikiem negatywnie wpływającym na nasz organizm i samopoczucie. Ewolucyjnie stres, a w zasadzie
jego wyzwalacz – lęk, był nam potrzebny do rozwoju i do przetrwania.
To dzięki lękowi nabieraliśmy nowych umiejętności, znajdowaliśmy
nowe, lepsze rozwiązania trudnych
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sytuacji. Dopóki działaliśmy w trybie:
odpoczynek – stres – walka/ucieczka
– odpoczynek, organizm działał prawidłowo. W chwili zagrożenia (czyli
pod wpływem stresu) organizm wytwarza szereg reakcji przekierowujących energię życiową do organów
umożliwiających walkę, takich jak:
mięśnie, ścięgna, płuca, dominująca
półkula mózgu, jednocześnie wstrzymując dopływ energii życiowej do
organów niezaangażowanych w walkę (np. przewód pokarmowy). Po sytuacji stresowej wszystko powinno
wrócić do normy. Jeśli jednak organizm pozostaje w trybie walki przez
długi czas, zaburzona zostaje energetyka całego organizmu. „W czasach
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pierwotnych stres był równoważny
z fizycznym zagrożeniem – napastnikiem lub zwierzęciem czyhającym na
nasze życie. Pamiątką z tego okresu
jest tzw. efekt obronnej szczęki – automatyczne zaciskanie szczęki i napinanie mięśni karku i szyi w stresie. Ówcześnie miało nas to chronić
przed urazem mózgu i rdzenia kręgowego w razie uderzenia. Dziś ten
odruch prowadzi do problemów ze
zgryzem, napięciem stawu czaszkowo-żuchwowego,
przewlekłych
bólów głowy i wielu innych dolegliwości. Dzieje się tak dlatego, że pozostając w ciągłym napięciu i stresie,
nasz organizm nie ma możliwości
regeneracji” – mówi lek. med. Doro-
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ta Kalwajt. Dzięki badaniom już wiemy, że nasz mózg może działać albo
w trybie walki, albo w trybie rozwoju.
Nigdy w obu jednocześnie. To o tyle
groźne, że dzisiaj stresem jest dla
nas nie tylko sytuacja bezpośrednio
zagrażająca życiu, lecz również konflikty w pracy, w domu czy chociażby
nerwowe sytuacje na drodze. Co więcej, nasz mózg działa tylko w czasie
teraźniejszym – jest „tu i teraz” – nie
ma więc znaczenia czy coś się dzieje
w realiach życia, czy wspominamy
lub przygotowujemy się w myślach
na „batalię”. Nasz organizm wytwarza takie same ilości negatywnych
związków w każdym z tych wariantów. Dla mózgu stresem jest również
nadmiar informacji, nauki czy nadmiar bodźców zewnętrznych, których nie jest w stanie przetworzyć
i co na poziomie podświadomości
jest odbierane jako zagrożenie, ergo:
stres. Ponadto mamy jeszcze do czynienia ze stresem pasywnym, czym
dla naszego organizmu jest: chemia
w pożywieniu, kosmetykach, odzieży, za mało snu, zaburzony rytm dobowy, za dużo pracy, metale ciężkie
w powietrzu, media skierowane na
negatywny przekaz. Lęk generuje
około 1400 reakcji biochemicznych,
fizycznych i chemicznych oraz około 30 hormonów stresu powodujących zaburzenia naszego ciała.
Pozostając pod wpływem ciągłego
stresu, nasz organizm nie ma pełnej
możliwości regeneracji oraz rozwoju. Aby mógł w pełni wykorzystywać
swoje naturalne zdolności samouzdrawiania, musi pozbyć się stresu.
I w tym niezastąpiona jest właśnie
kinezjologia.
Stworzona jeszcze w latach 60 ubiegłego wieku przez chiropraktyka
dr. Georga Goodhearta i rozwijana
przez kolejnych uczniów, pozwala
w łatwy i nieinwazyjny sposób umiejscowić przyczynę dolegliwości oraz
dobrać najlepszą metodę pozbycia się
dyskomfortu w ciele. Obecnie łączy
w sobie najnowszą wiedzę naukową
popartą doświadczeniami z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych z tradycyjnymi

STYCZEŃ / LUTY 2020

metodami lecznictwa z całego świata
znanymi już od tysiącleci. Kinezjologia traktuje człowieka jako istotę
wielowymiarową. W odróżnieniu od
innych metod kinezjologia działa na
trzech płaszczyznach: na ciele, na
świadomości i na podświadomości.
Koncept tej praktyki zakłada, że równowaga, czyli zdrowie w organizmie
będzie występować tylko wtedy, gdy
zostanie zachowana harmonia w tym,
co duchowe, fizyczne i mentalne. Dla
kinezjologa ważna jest zatem zarówno sfera fizyczna – kości, mięśnie,
ścięgna, organy, jak i biochemia –
hormony, procesy biochemiczne zachodzące w ciele; sfera psychoemocjonalna – jak postrzegamy świat, jak
reagujemy na sytuacje stresowe; jak
i sfera energetyczna – system kanałów energetycznych (meridianów),
miejsca koncentracji energii w ciele (czakry). Dr Goodheart odkrył, że
każdy mięsień jest połączony z konkretnym meridianem, a ten odpowiada konkretnemu narządowi. Bazując
na tej zależności i korzystając z podstawowego narzędzia pracy, jakim
jest test mięśniowy (artykuł w wydaniu 11/12.2019 Harmonii) możemy dokładnie określić miejsce w ciele wymagające wsparcia. W postrzeganiu
kinezjologa jest to obszar, w którym
znajduje się nagromadzony stres, powodujący blokadę przepływu energii, a co za tym idzie różnego rodzaju
bóle, dyskomforty czy choroby. Dobierając odpowiedni zestaw technik
(może to być jedna z metod Dotyku
dla zdrowia, Brain Formatting, czy np.
SIPS) kinezjolog jest w stanie określić
poziom stresu, emocje stojące za nim,
a nawet dotrzeć do informacji, kiedy
na osi czasu miało miejsce pierwsze zdarzenie, które go wywołało.
Każde działanie dąży do tego, aby
wyeliminować stres na wszystkich
trzech płaszczyznach, wprowadzić
harmonię i aktywować naturalne
mechanizmy samouzdrawiania organizmu.
Kinezjologia wychodzi z założenia, że każde nasze doświadczenie,
wszystkie wspomnienia, wszystko,
co przeżyliśmy i czego doświadczy-

liśmy, po pierwsze zostało zapisane
w ciele, a po drugie ma wpływ na nasze funkcjonowanie. „Każda sytuacja
pozytywna czy negatywna, stresowa
czy radosna wyzwala w naszym ciele ciąg reakcji fizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz neurologicznych. Część z nich zostawia
trwałe ślady w naszym organizmie
w postaci skurczów, bólów, blokad
energetycznych, które przy dużym
nagromadzeniu mogą wygenerować
dysfunkcje, czyli po prostu choroby organizmu. Należy pamiętać, że
ciało ludzkie ma szereg „wbudowanych” programów samouzdrawiania, natomiast nie posiada ani jednego programu choroby. Oznacza
to, że wszelkie choroby są zależne
od czynników zewnętrznych i tego,
jak na nie reagujemy my sami” – wyjaśnia dr Kalwajt. Dlatego też w kinezjologii tak duży nacisk kładzie się na
zrozumienie, jak długotrwały stres
na nas wpływa i jak można się przed
nim bronić. Jest to wiedza dostępna
dla każdego. Bez względu na wiek
i wykształcenie. Można ją wykorzystywać we własnym zakresie lub
stosować jako pomoc w technikach
terapeutycznych. W Akademii Kinezjologii dr Doroty Kalwajt poznasz,
nauczysz się i zakochasz się w czytelnych i jasnych sposobach usuwania
stresu z organizmu.
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Założycielka Akademii Kinezjologii, lekarz medycyny, pediatra ze specjalizacją
rehabilitacji medycznej. Pogromczyni stresu w ciele,
jedyna instruktorka neurokinezjologii w Polsce. Od
ponad 20 lat zafascynowana
medycyną holistyczną. Na kursach na całym świecie stale zgłębia wiedzę na temat wpływu przeżyć
i emocji na nasze zdrowie, aby jak najskuteczniej
pomagać swoim pacjentom i dzielić się najnowszymi technikami kinezjologicznymi z kursantami
Akademii.

www.akademiakinezjologii.pl
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