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SÃNÃTATE

„Împãmântarea”, cea mai sigurã
metodã anti-îmbãtrânire
Cei cãrora le place mersul cu picioarele goale
prin roua dimineþii, prin nisip, prin apã sau chiar
prin...zãpadã au motive sã se bucure! S-a
descoperit cã asemenea obiceiuri ne conecteazã
direct cu energia vie a Pãmântului, care
anuleazã încãrcãtura negativã acumulatã prin
stres, viaþa turbatã de la oraº, programul haotic,
îmbunãtãþindu-ne astfel sãnãtatea ºi starea de
spirit. Pielea, în general, este un conductor
foarte bun, deci lasã energia beneficã sã treacã,
indiferent cã atingem solul (þãrânã, nisip, iarbã)
cu mâna sau altã parte a corpului. Dar în talpã
existã, chiar în mijloc, un punct cunoscut de
acupuncturiºti ca Rinichi 1 (K1), unde se
conecteazã toate meridianele trupului uman.
Deci, a pune acest punct în contact cu pãmântul
e varianta idealã! Iar prin “împãmântare” se face
un transfer de electroni liberi -probabil cei mai
puternici antioxidanþi cunoscuþi de om- între sol
ºi corp. Dr. James Oschman, expert în domeniul
medicinei energetice, cu o diplomã în biofizicã
ºi un doctorat în biologie de la Universitatea din
Pittsburgh, spune cã, deºi reacþia organismului,
atunci când ne lovim, e sã rãspundã imediat prin
trimiterea de celule albe din sânge (neutrofile)
la locul impactului – rezultând durere, roºeaþã,
cãldurã, pierderea abilitãþii de miºcare,
umflarea- rãspunsul inflamator poate fi evitat
prin contactul cu pãmântul. Astfel, dacã þinem
picioarele goale pe sol când ne lovim, electronii
vor migra în corp ºi se vor rãspândi prin þesuturi, neutralizând orice radical liber care ar
putea pãtrunde prin contuzie.“Deci, conectarea
la pãmânt va proteja organismul de pagubele
colaterale,” spune dr. Oschman. Pentru a facilita “împãmântarea” omului modern, izolat între
betoane ºi asfalt, specialiºtii au gãsit metode
alternative: au creat cearceafuri electrice cu ajutorul cãrora oamenii sunt conectaþi la pãmânt în
timp ce dorm. Existã ºi preºuri speciale pe care
poþi sta cu picioarele goale în timp ce lucrezi la
computer. De asemenea orice contact direct cu
un obiect bun conductor care este în legãturã cu
pãmântul -un cablu electric, o þeavã sau chiar un
copac- poate fi o metodã bunã de a ne încãrca cu
electronii negativi. O altã soluþie foarte simplã
este duºul, graþie apei care curge prin þevile
îngropate în pãmânt. Dar mersul desculþ în aer
liber, în naturã, rãmâne cea mai puternicã
metodã de a ne conecta cu solul, accelerând
refacerea þesuturilor ºi înlãturând durerile musculare ºi reumatice. Tot “împãmântarea”
previne ºi îmbãtrânirea cauzatã de radicalii
liberi ºi subþiazã în acelaºi timp sângele, cu
impact profund asupra bolilor cardiovasculare,
principalul factor de deces în lume. (T.V.)
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