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MIGRENA
demon czy anioł?

Zrozumieć znaczy uzdrowić

A g n i e s z k a  P a r e t o
Ilustracje: Maja Matysiak

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne,

samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna

jest wobec niej wtórna.

– Eckhart Tolle
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Książka z cyklu:

“Powiedzieć objawom TAK i odzyskać życie i zdrowie”
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Kilka słów od autorki i o autorce

Z przyjemnością oddaję tą książkę w ręce Czytelnika z

nadzieją, że wniesie znaczącą wartość w Jego życie – pomoże mu

odzyskać zdrowie i radość. Czym jest migrena – wiem aż nadto

dobrze, gdyż towarzyszyła mi w życiu długo, nierzadko

doprowadzając mnie niemal na skraj chęci popełnienia

samobójstwa.

Udało mi się całkowicie i trwale z nią rozstać i czuję całą

sobą, że tego W JAKI SPOSÓB się to odbyło, nie mogę pominąć

milczeniem i zostawić tylko dla siebie. Piszę o swoim

doświadczeniu i wnioskach z nadzieją, że kogoś to zainspiruje do

dobrych zmian w życiu, doda otuchy i wleje w serce wiarę, że

skoro komuś innemu udało się trwale i całkowicie z migreny
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wyleczyć, to najwyraźniej jest to możliwe i sam też da radę z tej

matni na dobre się wydostać.

Nie jest to jedyna książka o chorobach i dolegliwościach,

z których wyleczyłam się trwale, docierając do ich źródła –

podobnego jak w przypadku migreny. Drukiem ukazały się dotąd

– z cyklu “Powiedzieć objawom TAK i odzyskać życie i zdrowie”

– jeszcze dwie pozycje: “Jak naturalnie wyleczyłam się z astmy”

nakładem wydawnictwa KOS oraz “15 minut, które uwolniły

mnie na zawsze od palenia” nakładem wydawnictwa BORGIS.

Zasada leczenia migreny jest uniwersalna, co oznacza, że

ma to samo źródło co wszystkie inne choroby i uzależnienia. Tą

samą zasadę można więc stosować do skutecznego leczenia

wszystkich dolegliwości, docierając do energii stłumionych i

wypartych emocji oraz błędnych przekonań, które ją w naszym

ciele kiedyś zatrzymały, a teraz utrzymują. Jest to prosta, ale o

potężnej mocy, dostępna dla każdego bez wyjątku, “wbudowana”

w nasz organizm zasada leczenia i warto jej stosowanie

upowszechniać. Każdy przychodzi na świat z tym sposobem

uwalniania się od chorób i przywracania równowagi w

jakimkolwiek obszarze życia. Dobrze jest ją sobie przypomnieć i

uświadomić jak działa, aby zaprowadzić porządek i przywrócić

harmonię w swojej energetyce ciała i ducha.
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Kim jestem? Z zawodu – dyplomowanym mediatorem z

wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu innych w

odnajdywaniu umiejętności przywracania równowagi na każdym

polu swojego życia – również w kwestii zdrowia – które każdy z

nas posiada w sobie. Kiedy uświadamiamy sobie na czym tak

naprawdę polega leczenie, dziwimy się, że potrzebujemy jedynie

zaprzestać wysiłku zamiast go zwiększyć w walce z

dolegliwościami.

Pomagam innym odnajdywać przekonania generujące lęk

blokujący przed czerpaniem z życia pełnymi garściami oraz

towarzyszę w odważnym stawianiu czoła skutkom tego, co

nieświadomie decyzjami podejmowanymi w reakcji na lęk

stworzyli – chorobom i ich objawom (takim jak m.in. migrena)

oraz trudnym życiowym problemom wszelkiego typu – aby mogli

na zawsze się od nich uwolnić.

Swoją wiedzę zawdzięczam wnioskom wyciągniętym z

tego, czego sama doświadczyłam i na sobie "sprawdziłam" –

wiem co i jak działa, a ja wierzę w praktykę i namacalne efekty.

Żadna wcześniejsza teoria nie pomogła mi skończyć z

migrenowym cierpieniem – dopiero własne odkrycia i ich

zastosowanie – odważne stawienie czoła temu, czego od lat

lękliwie unikałam.
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W prosty i naturalny sposób wyleczyłam się samodzielnie

z migreny oraz wielu chronicznych, kilku uznanych nawet za

nieuleczalne, schorzeń, takich jak astma, niedoczynność tarczycy,

żylaki, choroby autoimmunologiczne, depresja, nałóg palenia i

innych, drogą uwolnienia stłumionych i wypartych emocji.

Strach, ból i cierpienie, które towarzyszyły mi przez większość

mojego życia, dzięki odkryciu tej zasady, stopniowo zastąpiłam

spokojem, komfortem i zdrowiem, a strach przestał “rządzić” w

moim życiu i decydować o jego jakości, niezależnie od

zewnętrznych okoliczności.

Moja strona internetowa:

https://zyciejakzesnu.pl/

KONTAKT

kontakt@zyciejakzesnu.pl
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Ostrzeżenie

Treści przedstawione w niniejszej książce są wyłącznie

moimi osobistymi doświadczeniami i wnioskami, które

przyniosły doskonałe efekty zdrowotne w moim konkretnym

przypadku – całkowite i trwałe wyleczenie z migreny. Ze względu

na niemożliwy do przewidzenia sposób, w jaki Czytelnik

odbierze, zinterpretuje oraz zastosuje w swoim życiu treść

niniejszej książki, nie jestem w stanie ponosić żadnej

odpowiedzialności za skutki, jakie podjęte przez Czytelnika

działanie przyniesie w Jego przypadku. Istnieje natomiast nikłe

prawdopodobieństwo, iż w jakikolwiek sposób można sobie

zaszkodzić, podchodząc do migreny w opisany przeze mnie

sposób. Niemniej, nie zachęcam do rezygnacji z jakiejkolwiek

terapii stosowanej dotąd przez Czytelnika. Opisywany sposób
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postępowania z migreną można stosować równolegle z

jakąkolwiek metodą leczenia. Nie wchodzi z żadną w kolizję i

jedyne co “grozi” w przypadku skorzystania z tego podejścia to

nie tylko pożegnanie się z migreną na zawsze, ale stanie się

autentycznym sobą i doświadczenie zaskakujących skutków

poprawy na każdym innym froncie życia, które stanowią wielką

wartość dodaną tego procesu.
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Aby “pozbyć” się migreny, trzeba…
przestać się zajmować migreną, a

zacząć – sobą.

Cierpiąc przez wiele lat na migrenę nie udało mi się

znaleźć rozwiązania dopóki ... nie przestałam się nią zajmować.

Odkąd zrozumiałam, że aby wyleczyć migrenę, potrzebuję

przestać zajmować się migreną, a zająć człowiekiem, który na nią

cierpi, czyli – sobą, migrena dość szybko, a co najważniejsze –

trwale zniknęła z mojego życia.

Dopóki traktowałam migrenę jako coś, co “mi się

przydarza”, jak uderzenie asteroidu w Ziemię, gdzie ja jestem

Ziemią – niczego nie spodziewającą się ofiarą ataku, a migrena

asteroidem, za wszelką cenę próbowałam jej uniknąć lub się jej

12



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

pozbyć, odcinając jej odczuwanie silnymi lekami. Postrzegałam

ją jako coś wysoce niekomfortowego, na co nie mam ochoty z

jednej strony i upiorne, natarczywe zjawisko niewiadomego

pochodzenia, na które medycyna nie zna wyjaśnienia i na które

jest się skazanym, gdy się ma “pecha” mieć do niej skłonności – z

drugiej. Moje wyobrażenie na jej brak związku ze mną wyglądało

mniej więcej tak: jestem sobie ja, żyję sobie spokojnie i

normalnie, a tu nagle ni stąd ni zowąd “przychodzi” migrena.

Zaczyna mnie boleć głowa, zbiera mi się na wymioty i to

wszystko spada na mnie jak grom z jasnego nieba. “Bez żadnego

powodu”.

Sporo czytałam na temat migreny i wiedza, jaką

uzyskałam w wyniku tej lektury przekonała mnie, że nie mam z

nią szans na wygraną. Sytuacji nie ułatwiała mi historia migreny

w mojej rodzinie. Cierpiała na nią od młodości moja mama i

migrena jej “przeszła” dopiero grubo po menopauzie, po wielu

latach cierpień, zmagań i życia o bardzo nędznej jakości.

Pomimo trwania w pozycji ofiary demona zwanego

migreną, tliło się we mnie od nie pamiętam kiedy poczucie

dziwnego ni to niepokoju ni to niezgody na tą sytuację. Nie

satysfakcjonowało mnie czekanie z założonymi rękami kolejne

dziesięć czy dwadzieścia lat zanim migrena będzie uprzejma

samoistnie mi przejść, łykając tabletki o mocy mogącej zwalić z
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nóg konia i będąc wyłączoną z życia podczas jej, trwających

długimi godzinami, sesji, po których wracałam “wyssana” z sił i

energii, z lękiem wyczekując kolejnego ataku i z powodu tego

lęku nie mogąc cieszyć się czasem “pomiędzy”, bardziej więc

wegetując niż naprawdę żyjąc.

Moja natura poszukiwacza istoty rzeczy i zjawisk,

ciekawość praw rządzących ludzkim życiem i zainteresowanie

praktycznym i świadomym ich zastosowaniem dla poprawy jego

jakości – w dziedzinie zdrowia oraz w jakimkolwiek innym

obszarze, w połączeniu z moim własnym cierpieniem,

zaowocowały powstaniem we mnie determinacji, żeby odnaleźć

“sposób na migrenę” – sposób ostateczny, czyli zneutralizowanie

jej źródła, a nie doraźny, polegający wyłącznie na złagodzeniu

czy eliminacji objawów. Stała się ona z czasem tak wielka, że

niemal czułam wewnętrznie, iż stałam się energetycznie jednym

wielkim znakiem zapytania, emanującym tą energią gdzieś w

przestrzeń, jakby w niemym zapytaniu Wszechświata o

rozwiązanie tej kwestii. Długo czekałam, ale po jakimś czasie

moja cierpliwość i upór zostały nagrodzone i niczym w

odpowiedzi na nie do mojej świadomości przebił się pewien

subtelny, ale zauważalny sygnał. Nie był gotowym rozwiązaniem,

ale – jak miałam się przekonać później z perspektywy czasu –
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narzędziem, które okazało się w procesie poszukiwania

rozwiązania niezwykle przydatne.
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Nie będzie to książka z punktu
widzenia ani medycyny

konwencjonalnej ani
niekonwencjonalnej, ale tego, co

zadziałało w praktyce

Zanim rozwinę temat wyjścia z migreny, zaznaczę krótko,

iż nie jestem lekarzem i moja wiedza na temat medycyny

konwencjonalnej nie wykracza w znacznym stopniu poza poziom

zwykłego zjadacza chleba. A jednak mimo to wyleczyłam się z

niej całkowicie i trwale w zupełnie samodzielny sposób dzięki

odkryciu zupełnie innej perspektywy na tę dolegliwość,

traktowaną powszechnie jako najgorszy wróg i demon, podczas

gdy w istocie jest on naszym przyjacielem i aniołem i przychodzi
16
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do nas w roli posłańca z wieścią, której jednak nie chcemy z

reguły słyszeć.

Moim założeniem jest zaprezentowanie Czytelnikowi tej

perspektywy i sposobu na skuteczne wyleczenie migreny, które

jest w zasięgu każdej jednej cierpiącej na to schorzenie osoby i

wskazanie na dodatkową motywację do tego kroku. Oprócz

bowiem zniknięcia z życia cierpienia i bólu, człowiek, który

zrozumiał dlaczego pojawiła się na jego życiowej drodze i od niej

dzięki temu uwolnił, zaczyna żyć w sposób, którego wcześniej

nie znał – korzystając z bogactwa własnej osobowości i

możliwości, jakie niesie życie – w lekkości, radości i

bezwysiłkowości, niemalże nie wierząc, iż może ono TAK

wyglądać. Zaczyna BYĆ AUTENTYCZNYM SOBĄ.

Przekonałam się we własnym życiu – pełnym chorób i

bólu, które towarzyszyły mi od urodzenia – iż cierpienie jest

wynikiem braku zrozumienia przez ludzi reguł gry, jaką jest

życie. W momencie, gdy dociera do nas, iż świat jest miejscem o

nieprawdopodobnie precyzyjnym porządku – bez którego

niechybnie by się już dawno rozpadł – zaczynamy rozumieć

informacje przekazywane nam przez choroby i ból, a wraz z tym

zrozumieniem – choroby znikają z naszego życia – już

niepotrzebne, a my jesteśmy uzdrowieni. Dopóki nie rozumiemy,

iż choroby są dla nas bezcennymi informacjami oraz
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jednoczesnym źródłem wiedzy potrzebnej do uzdrowienia –

cierpimy. W myśl tego stwierdzenia moje zrozumienie migreny

przyniosło mi w rezultacie trwałe od niej uwolnienie.

Długo trwał proces zmiany mojego zdania na jej temat –

od demona do anioła – dziesiątki lat zapewne, ale czyż

filozoficznie nie można by tego ująć – zwłaszcza teraz, gdy już

prawie o niej nie pamiętam – a cóż to jest do wieczności? Mając

do dyspozycji zdrowie i świetne samopoczucie – czas przestaje

być istotny.

Od momentu odkrycia o co w migrenie – i zresztą

jakichkolwiek chorobach, dolegliwościach i uzależnieniach

chodzi – proces uzdrawiania zajął mi zaledwie kilka dni.

Zamierzam zobrazować Czytelnikowi swoją koncepcję

migreny jako takiej, aby wykazać, iż dotychczasowy sposób na

jej “zwalczanie” polegający na uśmierzaniu bólu to za mało, aby

rozstać się z nią raz na zawsze oraz wejść na ścieżkę spełnionego

życia. Jak każda jednostka chorobowa – migrena ma swoją

“inteligencję” jako zjawisko i swoisty sens, który – dostrzeżony,

poznany i zrozumiany – pozwala się z nią dość prosto uporać.

Kiedy doświadczałam migreny dawniej, miałam wrażenie,

jak pewnie wiele innych osób, że “przychodzi” skądś –

prawdopodobnie z bliżej nieokreślonego “na zewnątrz mnie” i

kiedy “wchodzi” do głowy (w moim przypadku zawsze również

18



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

do żołądka), rozrasta się i zaczyna szarpać za wszystkie możliwe

połączenia nerwowe znajdujące się w głowie, a żołądek wykręca

się niczym wyżymany z wody ręcznik. Aby pokusić się o ścisłość

– do pewnego momentu niewiele miałam sił na myślenie nad

genezą moich migren, gdyż ból, jaki przynosiły i cierpienie,

wyłączały mnie całkowicie z życia i kosztowały tyle wysiłku, że

czas pomiędzy nimi wystarczył mi jedynie na złapanie krótkiego

oddechu przed atakiem kolejnej, a generalnie – przepełniony był

lękiem przed bólem i przed całkowitą wobec niego bezradnością,

niemocą oraz rozpaczą, że może mi już tak zostać do końca życia

i że jak ja w ogóle będę w stanie w ten sposób żyć.

Moment, kiedy zaczęłam myśleć o migrenie inaczej niż

tylko o cierpieniu, przed którym mogę uciec jedynie za pomocą

silnych środków przeciwbólowych, był niczym nagły przebłysk

świadomości. Innym przebłyskiem było to, że przed migreną,

kiedy zrozumieć czym ona jest… nie potrzeba wcale uciekać.

Nabrałam wtedy chęci na dowiedzenie się czym migrena

w ogóle jest i na czym polega istota jej zjawiska. Zobaczenie “od

środka” co się w tej głowie i żołądku tak naprawdę dzieje, kiedy

zaczynam odbierać ten demoniczny, okropny ból.

Ciekawość ta miała całkiem sensowne uzasadnienie. Nie

była tylko sztuką dla sztuki. Zainteresowanie mechanizmem “jak

to działa” prowadziło mnie dalej – wywnioskowałam, że gdzie
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jest coś “popsute”, tam też musi znajdować się sposób na

skuteczną tego naprawę – jeśli się temu dobrze przyjrzeć. Środki

przeciwbólowe zapewniały mi względny komfort i pozwalały żyć

niemal tak jakbym nie miała wcale migreny, niemniej jednak coś

w tym wszystkim mi nie pasowało. Po jakimś czasie stosowania

dany rodzaj leków uśmierzających ból już nie przynosił ulgi na

tym samym poziomie i trzeba było szukać mocniejszych, i

mocniejszych, i mocniejszych – a i tych mocniejszych tabletek

zdarzało się, że brałam kilka na raz zamiast zalecanej jednej, bo

jedna nie odcinała bólu do zera – czego jedynie pragnęłam – a

pozostający dyskomfort męczył, każąc ciągle o sobie myśleć,

czym mi przeszkadzał w “normalnym” życiu. Cierpienie i

związana z nim rozpacz i bezradność rosły, gdyż ból ciągle czaił

się gdzieś w mroku, czyhając tylko na moment, gdy nie będę

mieć leków pod ręką albo nie będą wystarczająco silne.

Zapewne nieprzypadkowym przypadkiem któregoś razu

podczas ataku migreny, gdy kilka pod rząd wziętych tabletek nie

było już w stanie odciąć bólu do zera, co oznaczało, że ostry ból

zniknął, ale pozostał tępy – nie tak przeszywający, ale też nie

dający za bardzo niczym innym się zajmować – położyłam się

zrezygnowana z czarnym T–shirtem na twarzy, żeby choć

zniwelować działanie światła, które jeszcze bardziej podkręcało

ból pulsujący w czaszce i zauważyłam, że jest inaczej niż zwykle.
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Nie czułam bólu w pełnym rozmiarze, a jedynie tkliwy

dyskomfort i to co się we mnie działo było bardzo wyraźnie

odczuwalne, ale nie było tak intensywne, żeby powodować

cierpienie. Czułam, że coś się dzieje i nie byłam w stanie tego

zignorować. To odczucie zdecydowanie przyciągało moją uwagę.

Złapałam się nagle na tym, że obserwuję z zainteresowaniem to

co się we mnie dzieje. Niejako z zewnątrz. Jakby moje ciało było

sceną, a ja widzem siedzącym na widowni, który nie bierze

udziału w spektaklu. Pozwala na to aktorom.

Skupiałam uwagę na pojedynczych odczuciach w ciele.

Szczególnie w głowie.

Dotychczas w takich sytuacjach zwijałam się w kłębek i

całe wydarzenie było dla mnie niczym okładanie mnie przez

kogoś pięściami – cała moja uwaga była skupiona na

zewnętrznym “ataku”. Sam zresztą termin “atak” sugerował, że

jestem ofiarą jakiegoś sprawcy – jakiegoś bólu, który brał się nie

wiadomo dokładnie skąd.

Tego dnia jednak było inaczej. Poczułam jakby przez moją

głowę w miejscu, gdzie bolało, coś “płynęło”. Odczuwałam w

tych miejscach wyraźny ruch. Nie miałam pojęcia czego.

Kolejnym nieprzypadkowym przypadkiem odkryłam, że

kiedy zaciskam mięśnie ramion i szyi i ogólnie całego ciała – ból

się zwiększa, a kiedy się rozluźniam – ból nieco maleje, ale
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również – zmienia swój charakter. Kiedy jestem napięta – tak

jakby walił pięścią w bramę w mojej głowie, a kiedy

relaksowałam ciało – przepływał przez nią jakimś dziwnym

strumieniem. Trudno to opisać jeśli się samemu tego nie

doświadczyło, jednak wierzę, że w jakimś stopniu słowa te oddają

to uczucie. Czytelnik, który miewa migreny wie zresztą dokładnie

co mam na myśli. Zależy mi, aby Czytelnik, który walczy z

koszmarem bólu poczuł się zachęcony do spróbowania i

przekonania się na własnej skórze, że przy odpowiednio niskim

jego poziomie świadome przeżywanie fali migreny jest ogromnie

pożyteczne i przynosi otwarcie na to, co faktycznie jest jej

źródłem.

Leżąc tak i obserwując swoje własne odczucia,

zorientowałam się, że gdy skupiam uwagę na bólu – na bolesnym

miejscu, a raczej na tym, co – zanim wzięłam tabletkę – było

bolesnym miejscem, a teraz – w większości znieczulone – po

prostu było jedynie dość aktywne – dzieje się coś dziwnego. To

miejsce zaczęłam inaczej odczuwać – nie jako cięte ostrzem

lasera – ostro i punktowo, ale w sposób jakby to “narzędzie

tnące” było miękkie i o bardziej zaokrąglonych krawędziach i w

zetknięciu z nim moja głowa nie doznaje takiego bolesnego

szoku, ale zaledwie dyskomfort.

Im dłużej moja uwaga była skupiona na tym miejscu, tym
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bardziej odczucie to się zmieniało. Doszłam do wniosku, iż musi

to czynić sam “strumień” uwagi, gdyż po jakimś czasie ból w tym

miejscu zaczął zmieniać charakter na zupełnie niebólowy, a o

naturze ciepła i wyraźnego przepływu.

Zrozumiałam w tym momencie, że ten “strumień”, który

odczuwałam w mojej głowie i zasadniczo w całym ciele, musi

być energią, która płynie we mnie, podobnie jak w każdym

żywym organizmie, a ból – reakcją mojego układu nerwowego na

ten przepływ. Tylko dlaczego ból? Skąd ten ból? Dlaczego układ

nerwowy tak reagował?

Fizjologicznie tego dokładnie nie wiedziałam, ale czułam,

że nie jest mi to potrzebne, aby zrozumieć naturę i mechanizm

migreny. Domyśliłam się, że skoro czuję ból, to mój układ

nerwowy sugeruje, że coś go podrażnia podczas tego przepływu

energii. Nie wiedziałam dokładnie co. Przyszła mi jednak wtedy

na myśl analogia do górskiej rzeki, która płynie swoim korytem i

dopóki nic jej w tym nie przeszkadza – płynie gładko i

równomiernie. Kiedy napotyka na przeszkodę – na przykład

zwalone w poprzek niej drzewo, a ono nie daje się jej łatwo

ponieść z nurtem – napór wody na drzewo rośnie, a woda wokół

niego zaczyna się piętrzyć. Jeśli ten napór nadal nie pozwala

przepchnąć przeszkody, woda – nie znajdując ujścia – napiera na

ścianki koryta. Wyobraziłam sobie, że gdyby te ścianki były
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unerwione – musiałby powodować dyskomfort “właściciela” tej

rzecznej “żyły” czy “tętnicy” w jego organizmie. Zupełnie

podobnie jak się dzieje w ciele człowieka. Krew przepływająca

przez żyłę, gdy napotyka w niej przeszkodę, napiera boleśnie na

ścianki i jeśli ten stan trwa wystarczająco długo – rozszerza je w

końcu boleśnie i tworzy żylaki, aby krew mimo wszystko dotarła

tam, dokąd ma dotrzeć. Żylaki do złudzenia przypominają zator

na rzece, gdzie napór krwi rozciągnął ścianki ich koryta.

Podobnie i ta górska rzeka, gdyby nie udało jej się

przepchnąć drzewa, rozlałaby się wokół niego i poszerzyła swoje

koryto, udaerzając w jego ścianki mocą swojego nurtu. Gdyby to

się działo w ciele człowieka – wywołałoby z pewnością ból.

Coś w korytach naszych “górskich rzek” w głowie i nie

tylko w głowie powoduje opór i w konsekwencji ból – sygnał od

układu nerwowego informujący o jakiejś nieprawidłowości –

niewykluczone, że przeszkodzie – być może zgrubieniu i

usztywnieniu tkanek, przez które przepływa energia i

jakichkolwiek odstępstwach od zdrowego systemu fizycznego.

Płynąca przez nas energia jest zjawiskiem samym w sobie

dobrym i wskazującym na to, że jesteśmy żywi – i odbywa się

niczym przepływ krwi, limfy i innych płynów. Nie potrzebujemy

walczyć z przepływem energii, który w zetknięciu z miejscem

stawiającym opór – wywołuje nasz ból. Jest to przecież
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pożyteczny mechanizm, prawda? Absurdalne zatem w tym

kontekście wydaje się tradycyjne “zwalczanie” migreny w duchu

medycyny konwencjonalnej poprzez wyłącznie redukcję bólu do

zera, czyli innymi słowy – odcięcie alarmu, który informuje nas o

tym, iż jakieś miejsce w naszym ciele – w tym wypadku głowa –

bólem reaguje na normalny i zwyczajny, życiodajny przepływ

energii przez te rejony.

Redukcja bólu jest jak najbardziej pożytecznym

zabiegiem. Dzięki niemu możemy odzyskać nieco siły i energii,

które daje nam lepsze samopoczucie – choćby nawet przez chwilę

– na czas działania leku. Jest to potrzebne naszej psychice, żeby

jej energia udzieliła się ciału i je za sobą “pociągnęła” na ten sam

poziom.

Musimy jednak zrozumieć, iż samo odcinanie bólu, a

chwilę potem, gdy ustaje on pod wpływem środka

przeciwbólowego – podejmowanie funkcjonowania “jak gdyby

nigdy nic” jest dużym błędem i ogromnym obciążeniem dla

organizmu. Mówiąc obrazowo – mamy w domu pożar, ale tylko

w jednym pokoju, więc – aby go nie widzieć – zamykamy drzwi i

idziemy do salonu, gdzie mamy właśnie imprezkę ze znajomymi,

która jest dla nas bardziej atrakcyjna. Przestajemy się interesować

pożarem, bo zamknęliśmy za nim drzwi. Samo usunięcie bólu z

pola widzenia nie usuwa go jednak z naszego organizmu, gdyż –

25



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

źródło tego, co go powoduje, nie zostało zlokalizowane i

zneutralizowane. Pożar być może da się zamknąć na chwilę za

drzwiami, ale naturą pożaru jest żyć i rozprzestrzeniać się tak

długo jak ma się czym karmić, za chwilę więc strawi drzwi i

zacznie nam “przeszkadzać” w imprezie. To jest żywioł – potężna

energia, która – zrozumiana i traktowana z uwagą – służy nam,

ale zignorowana lub tłamszona w złudnym przekonaniu o kontroli

nad nią – zaczyna niszczyć i przynosić spustoszenie.

Sam przepływ energii przez nasze ciało – choć przynosi

dyskomfort w postaci migreny, kiedy coś w tym przepływie

przeszkadza – jest paradoksalnie naszą szansą na uzdrowienie tej

“przeszkody” – inaczej chorego obszaru. Ból nam mówi: “Hej!

Tu się u ciebie coś dziwnego porobiło. Daj przepłynąć przez to

miejsce energii. Ona sobie z tym poradzi. Zmobilizuje tym do

leczenia tego czegoś cały twój organizm. Ty tylko odpoczywaj i

się relaksuj”.

Aby wykorzystać szansę na uzdrowienie, jakie nam

stwarza przepływ energii i ból informujący nas o tym, który

obszar wymaga naszej uwagi, potrzebujemy stworzyć

odpowiednie warunki, aby energia mogła jak najswobodniej przez

ten właśnie obszar płynąć, a my – ten proces wytrzymać.

To było zatem odkrycie numer jeden – że samo

ŚWIADOME przejście przez falę migreny – już samo z siebie
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zapewnia poprawę własnego stanu psychicznego, gdyż unaocznia

nam, że MAMY NA PRZEBIEG MIGRENY WPŁYW, a kiedy

mamy na coś wpływ, zwłaszcza we własnym życiu – czujemy

sprawczość i coś, co wielu określa jako poczucie własnej mocy.

Nie chodzi oczywiście o moc nadprzyrodzoną, jaką mają wróżki

czy magowie z baśni, ale o ten rodzaj ludzkiej mocy, zgodnie z

którą podejmujemy swoje decyzje o postawie, jaką przyjmujemy

względem zjawisk i wydarzeń w naszym życiu, które generują

nasz dobrostan lub jego przeciwieństwo. Zatem wiedza o tym, że

mamy wpływ na to jak sama migrena w naszym przypadku

przebiega – SKORO JUŻ DO NIEJ DOSZŁO – daje nam

narzędzia do tego, aby móc decydować czy jej “atak”

przejdziemy w sposób wspomagający leczenie bądź je sabotujący.

Podkreślam raz jeszcze – od nas, naszej wiedzy i decyzji zależy

jak “zarządzimy” zjawiskiem migreny, którą już mamy – czy

odetniemy ból dostępnym środkiem i będziemy kontynuować

funkcjonowanie “jakby nigdy nic” kompletnie ani nie

wykorzystując energii, która podczas migreny przez nas płynie do

leczenia z niej ani nie szukając źródła, które w ogóle na nas tę

migrenę sprowadziło czy – skoro już jest – pozwolimy płynącej

przez nas energii wstępnie nas “podleczyć” (w uproszczeniu), a

kiedy minie – zająć się poszukiwaniem jej źródła, aby pozbyć się

jej na zawsze. I jeśli wybierzemy pierwszy wariant – w rezultacie
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doprowadzimy do sytuacji, która będzie generowała jeszcze

gorsze stany zdrowotne i gorszy poziom życia – w wiecznym

dyskomforcie i w poczuciu bycia ofiarą ataków demona zwanego

migreną. Ale na chwilę – po wzięciu tabletki i odczuciu ulgi –

będziemy mogli zapomnieć o swoim cierpieniu w przekonaniu, że

skoro i tak nie mamy na nie wpływu, to coś nam się od życia

należy i funkcjonować bez świadomości stanu, w którym

faktycznie jesteśmy – że nadal mamy migrenę, która czyni co

czyni jeśli jej nie “pilnujemy”, ale w sposób dla nas

nieodczuwalny – niczym ogień za drzwiami z przytoczonej

wcześniej analogii.

Odkryciem numer dwa, które rozwinę w dalszej części

książki, mające znaczenie kluczowe dla powstawania w ogóle fal

migreny, są będące u jej źródła “siły” biorące się z naszych

nabytych w przeszłości przekonań, w myśl których zmuszamy się

do tego, czego często nie znosimy wierząc, że nie mamy innego

wyjścia lub – odwrotnie – odmawiamy sobie czegoś, czego

pragniemy wierząc błędnie, że nie możemy tego mieć czy

osiągnąć lub tym być. Oba te rodzaje sytuacji wywołują silną

frustrację, która – jeśli utrzymuje się w nas od lat – zbiera swoje

żniwo w postaci zmian komórkowych w naszym ciele. Nie na

darmo “migrenowcy” to często ludzie, którzy dużo pracują

“głową” i ją “łamią” rozwiązując życiowe kwestie, zatem
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chronicznie występujące ciśnienie w tej głowie symbolicznie daje

o sobie znać w postaci jej bolesności.

Nie jestem jedyną, która zauważyła, że konflikt pomiędzy

byciem sobą a naginaniem się do zwykle pseudo moralnych norm

jest silnym czynnikiem chorobotwórczym i wyjście z tej matni

możliwe jest jedynie dzięki w pełni świadomej konfrontacji z

lękiem wobec tych, którzy je nam kiedyś – nomen omen – “wbili

do głowy”. “Pod każdą „chorobą" kryje się zakaz robienia

czegoś, co chcemy lub nakaz robienia czegoś, czego nie chcemy.

Każde uzdrowienie wymaga nieposłuszeństwa temu zakazowi lub

nakazowi. Aby być nieposłusznym musisz pozbyć się dziecięcego

strachu przed tym, że jeśli pójdziesz swoją drogą, to nie będziesz

już kochany, czyli zostaniesz porzucony. Ten strach prowadzi do

zaburzeń świadomości: ten, którego to dotyczy, nie jest świadomy

tego, kim naprawdę jest, ponieważ stara się być tym, kim być inni

od niego oczekują. Jeśli wytrwa w tej postawie, jego intymne

piękno zmienia się w chorobę. Zdrowie można znaleźć tylko w

autentyczności. Aby osiągnąć to, kim jesteśmy, musimy

wyeliminować to, czym nie jesteśmy. Największym szczęściem jest

bycie tym, kim jesteś".1 Czyż to nie prawda w czystej postaci?

1 Alejandro Jodorowsky Prullansky (ur. 17.02.1929) – chilijsko–francuski
twórca filmowy i artysta. Od roku 1948 pracował jako pisarz, scenarzysta,
poeta, dramaturg, eseista, reżyser filmowy oraz teatralny, aktor, montażysta
filmowy, twórca komiksów, muzyk, kompozytor, filozof, lalkarz, mim,
terapeuta, rysownik, malarz, rzeźbiarz oraz duchowy guru.
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Sprawa jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowana

na poziomie anatomii i fizjologii, gdyż z głową łączą się systemy

całego naszego ciała (i ducha), dla naszych rozważań wystarczy

jednak, iż przyjmiemy, że “łamanie głowy” i życie w ciągłym

przymusie lub ograniczeniu generuje w nas siły, które działają

zupełnie tak jak byśmy zwalczali samych siebie, a nasza głowa

tylko daje nam o tym sygnał w postaci migreny. Często również

żołądek i wymioty towarzyszące migrenie w niemal symboliczny

sposób pokazują nam, że “już tym wszystkim rzygamy” (proszę o

wybaczenie kolokwializmu).

Migrena jest skutkiem naszej sytuacji wewnętrznej, zatem

– atakując sam skutek bez zrozumienia jego kontekstu, atakujemy

sami siebie i pogarszamy własny stan.

Aby wrócić do pełni sił i zdrowia, potrzebujemy przestać

się zajmować migreną, a skupić na środowisku, które migrenę

generuje – na nas samych, czyli na CZŁOWIEKU.

Na czym zatem polega zajęcie się człowiekiem czy

skupienie na człowieku?

Zajęcie się człowiekiem, to sprawienie, aby było mu

dobrze. Aby miał jak najlepsze samopoczucie, które ma wówczas,

gdy jest w pełni sobą – w zgodzie ze swoją unikalną naturą.

Czytelnik może powiedzieć: “No dobrze, ale czyż właśnie

temu nie służy branie środków przeciwbólowych i
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przeciwwymiotnych?” Oczywiście – niby jest to to samo, bo

wszakże bez migreny – zdławionej środkami przeciwbólowymi –

też mu jest dobrze i może mu się wydawać, iż jest sobą i robi to,

czego pragnie, według moich obserwacji jednak różnica jest

znaczna. WALKA Z MIGRENĄ polega na tym, aby się dobrze

poczuć odcinając ból jako coś “złego” i zewnętrznego,

niezależnego od człowieka, co sobie przyszło nie wiadomo skąd i

przeszkadza. ZAJĘCIE SIĘ CZŁOWIEKIEM natomiast zakłada

poczynienie starań, aby człowiek poczuł się dobrze – po pierwsze

– już w trakcie istniejącej migreny, bo będzie rozumiał, że

współpracując świadomie z falą energii, która prowokuje ból –

wesprze swój organizm w procesie leczenia z niej, a – po drugie –

pomiędzy migrenami, zdając sobie sprawę, że jest ich twórcą,

poszuka czynników, którymi do ich powstawania doprowadza.

Odkryje “pomiędzy”, że doprowadza do nich nie będąc w pełni

sobą – tym kim w istocie jest. Wciska gaz, żeby rozpędzić się i

rozwinąć skrzydła, wzlatując wysoko, ale nigdy nie może tego

osiągnąć, gdyż wewnątrz hamują go zakazy, nakazy i fobie.

Kiedy uwolni lęk przed byciem sobą – stanem, którego być może

nigdy wcześniej w życiu nie doznał, migreny znikną na zawsze i

przestaną być potrzebne, gdyż ich “anielska” funkcja – posłańca,

który ośmielił się wskazać na błędy w postępowaniu i życia

niezgodnego z własną naturą – zostanie wypełniona i jako taka
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przestanie być potrzebna.

Owo dobre, a przynajmniej potencjalnie lepsze

samopoczucie w migrenie bierze się właśnie z uświadomienia

sobie niezwykle prostej i potężnej jednocześnie rzeczy, a

mianowicie wpływu, jaki się posiada na własne samopoczucie.

W przypadku chorób generalnie – i osoby cierpiące na

migrenę nie stanowią tu wyjątku – istnieje dość silne przekonanie,

iż są one wynikiem zewnętrznych przyczyn, a my jesteśmy ich

bezwolnymi ofiarami, blady więc strach pada na nas, gdy nam się

one “przydarzają”, szczególnie gdy są bolesne i niosą z sobą

zagrożenie dla naszego życia, a przynajmniej funkcjonowania.

Przekonanie to, podobnie jak inne przekonania, oparte są na

nieprawdziwych założeniach. Wiara w brak naszego sprawstwa i

zdanie na (nie)łaskę choroby jest jednym z takich przypadków,

gdzie lęk generowany przez przekonanie, że “ja nic nie mogę na

to poradzić” – dokłada nam w chorobie ekstra stresu z racji naszej

bezsilności i niemocy. Prawda jest natomiast taka, że możemy

poradzić i to bardzo wiele.

Dość dobre samopoczucie w trakcie dotkliwego ataku

migreny jest całkiem możliwe i to nie dlatego, że zniknie ona jak

za machnięciem czarodziejskiej różdżki, ale z posiadanej

WIEDZY, iż to W JAKI SPOSÓB taki atak przejdziemy w

konsekwencji przyniesie nam jej złagodzenie – na początek. Wraz
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z pracą, którą włożymy w analizę tego co powoduje ciśnienie,

które do niej doprowadza – mamy szanse pożegnać się z nią na

zawsze.

Dobre samopoczucie jest związane z WIEDZĄ o tym, że

nasz organizm ma przeogromne możliwości samoregeneracji,

jeśli wiemy jak mu w tym procesie … nie przeszkadzać.

Osobiście jestem przekonana – a potwierdzają to moje własne

przejścia i obserwacje w ich trakcie – że wiedza, iż każda migrena

jest okazją do “wyleczenia” nie tylko migreny, ale wszelkich

innych dolegliwości i przeprogramowania całego naszego życia

na wszystkich poziomach, sama w sobie już przynosi

transformującą perspektywę. Od momentu, kiedy zaczynamy

czuć jak zmienia się migrena na skutek naszych własnych decyzji

– innych niż tylko branie leków i działanie jakby się nic nie stało

– zaczynamy ją postrzegać nie jako zewnętrznego wroga,

któremu należy stawić opór i unicestwić, ale jako reakcję naszego

ciała i psychiki na opór w naszym ciele na napierającą falę

energii. Energii, która nie jest zła ani dobra – po prostu jest i

płynie. Niczym wspomniana rzeka, na temat której nikomu nie

przyjdzie do głowy klasyfikowanie jej jako pozytywnej czy

negatywnej – po prostu płynie przez nas, żeby nieść nam wodę,

karmić i poić.

Nastawienie psychiczne, kiedy coś istnieje w naszej
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rzeczywistości, a my sobie tego nie życzymy, wytwarza w nas

dość zwyczajowo opór i napięcie, które wzmacnia jakąkolwiek

istniejącą w nas wcześniej sytuację stresu. I powoduje jeszcze

większe jego spiętrzenie.

Wspomniana przeze mnie rezygnacja z oporu wobec fali

migreny nie oznacza oczywiście poddanie się taranowi

wściekłego bólu bezkrytycznie i zachwytu z powodu jej istnienia.

To nie ten kierunek myślenia. Jednakowoż brak oporu, po

zapewnieniu sobie względnego komfortu w bólu daje większą

szansę na działanie, nazwijmy to, sił natury, będących poza naszą

kontrolą, o wyższej sile inteligencji niż nasze przekonanie o tym

“co powinno być”. Brak oporu to inaczej odcięcie się od

zewnętrza, zrelaksowanie całego ciała i całkowite skupienie na

sytuacji wewnątrz naszego ciała i umysłu.
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Migrena to bolesny skutek konfliktu
wewnętrznego – tzw. łamania głowy

Kiedy przypominam sobie sytuacje z własnego

migrenowego podwórka, często używałam stwierdzenia “głowa

mi pęka” na określenie wewnętrznego ciśnienia powodującego

ból. Co powodowało to ciśnienie? Z czasem uświadomiłam sobie,

że parłam i zmuszałam się do czegoś, czego wewnętrznie, w głębi

ducha nie chciałam, ale uważałam, że “muszę”, “powinnam”, “nie

mam innego wyjścia”. Coś wewnątrz mnie wołało “nie chcę”, a

jakiś “głos” (może bardziej myśl niż forma dźwięku) mówił:

“musisz”, “nie obchodzi mnie, że nie chcesz. To twój problem”.

Czy to znaczy, że przez te wszystkie lata migren problem

istniał tylko i wyłącznie we mnie?

Moja analiza doprowadziła mnie do wniosku, że
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ewidentnie tak.

Oprócz konfliktu pragnień i “moralnych” powinności,

które wywoływały we mnie silne ciśnienie wewnętrzne, w

wyniku obserwacji, do której od czasu swoich pierwszych odkryć

na temat migreny dobrze się “przyłożyłam”, zauważyłam

również, iż język, którego używałam na co dzień do określania

różnego rodzaju kwestii – w znakomitej części rozmaitych

problemów – pełen jest wyrażeń, zawierających jako główny

składnik słowo “głowa”, z którą dzieją się różne, głównie

nieprzyjemne rzeczy. Słysząc te wyrażenia z ust mojej rodziny

oraz tysięcy i milionów Polaków wokół mnie, w książkach i

mediach, a nawet bajkach dla dzieci, nieuniknionym się stało, iż

przejęłam je i włączyłam do swojego własnego słownika. Słowa

to jednak nie sam dźwięk, ale bardzo konkretna energia niejako

“podczepiona” do nich niczym załącznik do emaila –

niewidzialną “nicią” energetyczną. Zarówno myśląc jak i

wypowiadając słowa, odbieramy i wysyłamy – często

nieświadomie – potężne kwanty energii określonych

częstotliwości. Słowa i wyrażenia, które powodują, że człowiek –

słysząc je – czuje się dobrze, wibrują wysoko. Te, które nas

osłabiają – wibrują na znacznie niższych częstotliwościach.

Często – kierują się w stronę określonej części ciała i przypisują

jej znaczenia oraz funkcje, których one – same z siebie w ogóle
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nie posiadają.

Kiedy dotarła do mnie waga tego pozornie błahego

problemu, który jednak w skali tysięcy i milionów powtórzeń

zyskiwał moc tsunami, zaczęłam bacznie obserwować co, jak i

kiedy mówię, a gdy zauważyłam ile tego zbiera się w ciągu

jednego nawet dnia – “złapałam się za głowę” (no proszę –

przykład “sam” się nasunął bez niczyjego wysiłku i w co uderzył?

– oczywiście w głowę!) i jaką niską energię serwuję mojej

nieszczęsnej głowie – stopniowo zaczęłam łapać się na tym, kiedy

mam ochotę coś takiego z siebie wypuścić. Początkowo łapałam

się “po czasie” – już słysząc, że te wyrażenia głośno

wypowiadam i zdając sobie sprawę, iż nie mogę już ich wcisnąć

sobie z powrotem do gardła. Sam jednak fakt, że już znałam ich

szkodliwe działanie pozwolił mi z czasem zauważać je, kiedy

były jeszcze w fazie myśli – zanim wypuściłam je na zewnątrz – i

świadomie powstrzymywać przed głośnym wypowiedzeniem.

Ponieważ praktyka czyni mistrza, wiele podobnych prób z

czasem doprowadziło mnie do tego, iż teraz to nie wyrażenie

używa mnie do wypowiadania go, kiedy ono chce, lecz ja

decyduję o tym kiedy i gdzie go używam. Generalnie jednak

bezwysiłkowo i naturalnie – operując wyłącznie świadomością,

uważnością i zwykłym zauważaniem, wyeliminowałam te

wyrażenia stopniowo z mojego nieświadomego słownika.

37



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

Aby unaocznić Czytelnikowi o jakie wyrażenia chodzi,

przytoczę te, które sama poddałam weryfikacji, używając ich

kiedyś namiętnie i do upojenia, zupełnie nie zdając sobie sprawy,

jaką krzywdę robią mojej głowie i mnie całej.

Na przykład:

– Mam z tym dziś URWANIE GŁOWY.

– Kiedy tylko o tym pomyślę, już to samo PRZYPRAWIA MNIE

O BÓL GŁOWY.

– Choćbym WALIŁA GŁOWĄ W MUR, to on i tak nie zmieni

swojego zdania.

– Niech cię o to GŁOWA NIE BOLI!

– GŁOWA MI PUCHNIE od tego hałasu.

– MOJA W TYM GŁOWA, żeby zapewnić rodzinie wikt i

opierunek.

– Jestem ciągle zmęczona, bo WSZYSTKO NA MOJEJ

GŁOWIE.

– Na domiar złego i to jeszcze SPADŁO MI NA GŁOWĘ.

– TO MI CIĄGLE WISI NAD GŁOWĄ jak miecz Damoklesa.

– Koniec z tym SKAKANIEM MI PO GŁOWIE!

– Wiem, to głupi błąd, ale JESTEM DZIŚ ZUPEŁNIE BEZ

GŁOWY.

– Mam już dość tego jego CIOSANIA MI KOŁKÓW NA

GŁOWIE.
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– DAJĘ SOBIE GŁOWĘ UCIĄĆ, że tu gdzieś to położyłam.

– GŁOWIŁAM SIĘ NAD TYM cały tydzień zanim przyszedł mi

pomysł na rozwiązanie.

– Rodzice całe moje dzieciństwo WBIJALI MI TO DO GŁOWY.

– Byłam chora, ale pomyślałam, że KORONA MI Z GŁOWY

NIE SPADNIE jak umyję tą podłogę, bo wszystko się lepi w

kuchni.

– To jest MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, żeby oczekiwać

dobrych zarobków z moimi kwalifikacjami.

– Każdy BIJE MNIE NA GŁOWĘ jeśli chodzi o sprawy

związane z prądem i elektrycznością.

– Co też mi STRZELIŁO DO GŁOWY z tym głupim

pomysłem?!

– Chyba muszę MIEĆ COŚ Z GŁOWĄ, że się tak zachowałam.

– MAM ŹLE W GŁOWIE i gadam bzdury – wybacz.

– Co ja gadam?! Musiałam chyba UPAŚĆ NA GŁOWĘ.

– DARŁAM WŁOSY Z GŁOWY z bólu i rozpaczy.

Specjalnie użyłam zabiegu podkreślenia samych

frazeologizmów z “głową”. Nie wiem jak to działa na Czytelnika,

ale ja, kiedy je czytam, aż czuję jak moje ciało odruchowo kuli

się, a moje ręce “mają ochotę” osłonić głowę. A wydaje się, że to

“tylko” słowa…

Podejrzewam, że Czytelnik nie potrzebuje specjalnych
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wyjaśnień w jaki sposób “programowanie” za pomocą języka

używanego przez siebie oraz odbieranego w wyniku słuchania

innych osób w otoczeniu bliższym i dalszym, może – bez nawet

żadnych innych dodatkowych powodów “przyprawić o zawrót

głowy” (Prawda? Gdzie nie rzucić okiem, a raczej uchem, tam

ktoś ciągle się czepia naszej głowy).

Wracając jednak do kwestii konfliktów wewnętrznych i

następujących jako ich konsekwencje silnego ciśnienia, emocji, a

dalej – jeśli nie są one neutralizowane na bieżąco – migreny,

żyjemy często w przekonaniu, że to jakiś problem czy osoba z

zewnątrz “wywołały” naszą migrenę. Tak dalece to przekonanie

jest uważane za prawdę, iż często sami wypowiadamy w różnych

okolicznościach lub słyszymy jak powszechnie tego typu

wyrażenia używają inni: “Przez ciebie mnie głowa boli”. Swoją

drogą – możemy je dodać jako kolejne do niechlubnej kolekcji

wyrażeń atakujących naszą nieszczęsną głowę.

Stwierdzenie to sugeruje, iż osoba z zewnątrz jest

“powodem” bólu głowy drugiej osoby. Oczywiście gdyby miało

miejsce fizyczne naruszenie czyjejś głowy – uderzenie w nią

pięścią czy jakimś ciężkim przedmiotem, moglibyśmy uznać to

stwierdzenie za prawdziwe. Kiedy jednak mamy z drugą osobą

interakcję całkowicie bezdotykową, w jakiż sposób miałaby ta

osoba spowodować nasz ból głowy? Osoba lub jakiekolwiek
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okoliczności, jeśli to nie jest cegła, która spada nam na głowę czy

jakiś unoszący się w powietrzu w czasie wichury obiekt, który

nas w nią uderza, fizycznie nie ma takiej możliwości, gdy nie

istnieje do tego wcześniej ukształtowane podłoże – bazujące na

systemie przekonań – w nas samych.

Odkryłam, że ani osoby ani okoliczności nie prowadzą do

bólu głowy. Skąd się tego dowiedziałam? Wywnioskowałam, że

skoro na te same osoby i okoliczności wielu innych ludzi reaguje

całkowicie neutralnie, to nie mogą one same w sobie być

powodem niczyjej migreny. Gdyby były – w zetknięciu z nimi

głowa rozbolałaby wszystkich bez wyjątku.

Doszłam z czasem do konkluzji, iż to nie osoby ani

okoliczności wywołują moja migrenę, ale mój stosunek do nich.

Innymi słowy – myśli na ich temat lub – jak kto woli – moja

historia na ich temat, nie mająca wiele wspólnego z

rzeczywistością, czyli prawdą – tym jak faktycznie jest.

Aby podać przykład takich myśli czy historii w mojej –

nomen omen – głowie, były to historycznie te wszystkie

okoliczności, które w moim przypadku były związane z

odpowiedzialnością za innych z jednej strony, a z drugiej –

przekonaniem o niemożności wywiązania się z tego zadania i

sprawienia tym komuś zawodu, co – jak potem przeanalizowałam

– musiało pochodzić z czasów mojego dzieciństwa i wiązać się z
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karą za takie “przewinienie” i wyhodowanym na tej bazie lękiem.

Wobec tych lękiem mnie napawających trudności, które

stwarzały (w mojej głowie) zagrożenie, że okażę się niegodną

zaufania osób pozostających pod moją opieką (moich dzieci),

reagowałam tak nieprawdopodobnym bólem głowy, że nie

miałam czasami ochoty żyć.

Gdy już znam ten mechanizm i patrzę na niego niejako z

zewnątrz – mogę stwierdzić, że te moje problemy jako takie

miały w gruncie rzeczy dość niewinny i neutralny charakter.

Dopóki jednak nie dowiedziałam się, iż to nie one są

winowajcami, ale moje własne, sabotujące mnie i moje życie

przekonania, były dla mnie  “powodem” do potężnego stresu.

Poniżej przytaczam kilka z moich sztandarowych

“powodów” do migren, przy każdym z nich wskazując subtelnie

jak można zbadać ich prawdziwość i obalić ich nieprawdziwą

tezę, zadając sobie kilka kwestionujących je i otwierających

umysł pytań.

Do swojego własnego umysłu dostęp ma tylko jego

właściciel i tylko on może udzielić odpowiedzi na kwestie

odnośnie swojej historii. Zatem przy moich przykładach tylko ja

mogę znać prawdę, która mnie … wyzwoliła od bólu. Zachęcam

do przeprowadzenia takiego “dochodzenia” w każdej kwestii,

która może być “powodem bólu głowy” dla Czytelnika.

42



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

– W szkole zmuszałam się do tego, żeby mieć “piątki” od góry do

dołu, bo wierzyłam, że jest to konieczne i NIE MAM INNEGO

WYJŚCIA. Wcale nie miałam na to ochoty. Lubiłam tylko kilka

wybranych przedmiotów, a reszta wydawała mi się nudna albo

nauczyciel był wyjątkowo antypatyczny i obrzydzał mi sam

przedmiot.

Dlaczego uważałam, że to jest konieczne?

Z dzisiejszej perspektywy wiem, że uważałam to za

sprawę życia i śmierci, aby zyskać zadowolenie i aprobatę

(pewnie chodziło mi o to, żeby mnie kochał) wiecznie

niezadowolonego z moich wyników, perfekcjonistycznego,

surowego i krytycznego ojca. Uczyłam się wszystkiego na takim

poziomie, choć nie wszystko mnie interesowało. Wtłaczałam w

siebie wiedzę na siłę, czując opór, a moją motywacją do tego był

strach przed brakiem akceptacji, której w ten sposób oczywiście i

tak nie zyskałam, migrenę natomiast – w pełnym wydaniu już w

szkole średniej. W podstawówce natomiast – problemy z ciągłym

zapaleniem gardła, zatok, uszu i oskrzeli. Ich stan chroniczny

ułatwił mi gładkie przejście do stanów migrenowych w okresie

pokwitania.

Dlaczego uważałam, że nie mam innego wyjścia?

Bo strach ograniczał moje pole widzenia tylko do tej

jednej możliwości, która w dodatku powodowała moje cierpienie.
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Byłam istną postacią tragiczną – każdy wybór był "zły". Nie

miałam pojęcia, że miłość jest za darmo i nie trzeba się o nią

starać. I że gdy jej nie ma, to i tak jej nie ma, więc cokolwiek się

zrobi – i tak się jej nie zdobędzie. Skoro więc trud i wysiłek nie

pomogą osiągnąć tego, czego się pragnie, a jedynie wyzują nas z

sił, to lepiej być autentycznym sobą i robić to co się lubi.

Ładnie brzmi, prawda? Niestety wiem to teraz i już

powiedzmy od jakiegoś czasu. Ale wtedy nie wiedziałam.

Robiłam to, czego nie znosiłam, żeby mój tata mnie pokochał,

czyli – był dla mnie miły i mnie choć raz pochwalił. Nie

wiedziałam, że miłość czasami wyraża się w ten sposób i

zmuszałam się do tego, co mnie odrzucało, żeby zdobyć to co… i

tak miałam, ale ponieważ nie miało to jedynej formy, jaką za

miłość uważałam, stresowałam się, że jej nie mam. Niemniej –

tym stałym ciśnieniem i stresem z robienia czegoś, czego nie

lubiłam, “wyhodowałam” sobie migrenę, bo za bardzo “łamałam

głowę” zamiast robić to co lubię już wtedy.

Może Czytelnikowi – wiedząc to, uda się uniknąć moich

wieloletnich błędów?

– Całe życie zmuszałam się do tego, czego chcieli lub czego

wymagali ode mnie inni, nawet jeśli ja sama tego nie chciałam.

Wystarczyło, że chcieli oni. Dla mnie oznaczało to bezwględny

nakaz. Pochodzenie: surowi rodzice w dzieciństwie i kara za
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robienie rzeczy po swojemu, a wbrew ich myśli.

Dlaczego nie odmawiałam, kiedy już byłam starsza?

Nie umiałam odmawiać. Miałam od dzieciństwa wpojony

program (“wbity w głowę”), że gdy odmawiam tego, czego się

ode mnie wymaga, jestem opatrywana etykietą egoistki, sknery,

samoluba – ze strachu więc przed byciem “kimś takim”,

zgadzałam się na wszystko, czego ktoś ode mnie chciał,

wewnętrznie jednak czując w związku z tym bunt, niechęć i

ogromne napięcie. Z czasem to napięcie przerodziło się w zmiany

w ciele, a jeszcze krok dalej – w migrenę.

– Zmuszałam się do robienia czegoś, wierząc, że to jest

konieczne, mimo że tego nie lubiłam i mi to wręcz szkodziło.

Podejmowałam w myśl tej zasady wielokrotnie pracę “dla

pieniędzy”, kompletnie nie “czując” tego zajęcia.

Dlaczego uważałam, że to jest konieczne?

Miałam dzieci na utrzymaniu i potrzebowałam opłacić

rachunki. Wybierałam do tego zajęcia najwyżej płatne z tych,

które były dla mnie dostępne i wśród nich nie znajdowałam

niczego, co lubię. Chodziłam do pracy, zmuszając się do tego z

poczucia odpowiedzialności, żeby dzieci nie narazić na

niedostatek i nie zawieść ich zaufania, co generowało moje

ogromne napięcie i stres. Towarzyszyło temu przymusowi i

wzmacniało go dodatkowo inne przekonanie – iż zajęcia, które
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lubię, są nisko płatne, a zatem – będąc “odpowiedzialnym”

rodzicem, nie mogę sobie na nie pozwolić, gdyż to mi nie

wystarczy na utrzymanie rodziny. Kiedy byłam mała, nauczyłam

się od dorosłych obserwowanych przeze mnie jako przykład do

naśladowania, iż obowiązki są ważniejsze niż przyjemności i że

jeśli ma się odpowiedzialność za kogoś od nas zależnego, to

trzeba o przyjemnościach zapomnieć. Mając w umyśle ten

wyraźny rozdział, nie przyszło mi nigdy do głowy, że obowiązek

może być przyjemny i nawet nie próbowałam szukać czegoś, co

jest zarówno dobrze płatne jak i przyjemne. Rezultat –

gigantyczny stres i migrena już nawet na myśl o nielubianej

pracy.

– Zmuszałam się do robienia czegoś szybciej niż byłam w stanie

to robić – nie w moim tempie ani nie w moim rytmie.

Popędzałam sama siebie. Wykonywałam więcej czynności niż

mogłabym wykonaać na luzie, a ponieważ starałam się wszystko

robić porządnie i na wysokim poziomie jakości, kosztowało mnie

to masę wysiłku i stresu.

Dlaczego nie mogłam tego robić w swoim tempie? Co by

się stało gdybym zaczęła “to” zacząć robić w tempie

dostosowanym do mnie?

Zapewne nic albo musiałabym się skonfrontować z

własnym wstydem, gdyby to, że w porównaniu z innymi jestem
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wolniejsza wyszło na jaw.

Odkryłam, iż w dzieciństwie byłam zawstydzana, gdy

byłam wolniejsza niż inne dzieci, zatem uczucie wstydu zaczęłam

kojarzyć z czymś tak strasznym, iż sztuczne przyspieszenie samej

siebie wydawało mi się przy tym mniej stresujące. Nie przyszło

mi do głowy, iż robiąc coś w swoim tempie, robiłabym to

swobodniej i z większą przyjemnością, która – niewykluczone – z

czasem wygenerowałaby wyższe tempo bez uszczerbku na

jakości.

– Zmusiłam się do pozostania o kilka lat dłużej niż czułam, że to

ma sens, w toksycznym związku z ojcem moich dzieci ze strachu,

że sobie sama nie poradzę. Pomimo wielu prób nasz związek

okazał się niemożliwy do naprawienia i pozostawanie w nim

narażało wszystkich członków rodziny na psychiczną dewastację.

Mimo to, pozostałam w nim dłużej niż chciałam z obawy, że nie

dam rady utrzymać siebie i dzieci. Nawet do końca nie

wiedziałam jak to radzenie sobie miałoby wyglądać ani z jakich

elementów się składać. Przez zbyt długi czas nie sprawdziłam

tego i nie wykonałam choćby symulacji takiego wyjścia. Żyłam

sparaliżowana strachem, chcąca odejść, ale nie mogąca w tym

kierunku wykonać żadnego konstruktywnego ruchu. Migreny,

które w tym czasie jeszcze się nasiliły, traktowałam jako jeden z

powodów, dla których byłam przekonana, że sobie z tym

47



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

wszystkim nie poradzę, no bo przecież “w takim stanie” nawet

trudno będzie mi znaleźć lepszą pracę i więcej zarobić.

Dlaczego byłam przekonana, że sobie nie poradzę?

Nigdy wcześniej nie byłam w sytuacji, że sama utrzymuję

trójkę dzieci. Przede mną więc były same niewiadome. Byłam

sama w obliczu nowej sytuacji. Nie miałam wspierającej rodziny

ani znajomych, a jednocześnie “wiązało mi ręce” masę przekonań

na temat własnej niezaradności, niemocy i trudności w

samodzielnym utrzymaniu rodziny, szczególnie bez

wcześniejszego doświadczenia tego typu (jak widać –

przekonanie goniło za przekonaniem) i nie dawało swobody

działania, żeby odejść i ustabilizować nową sytuację. Napięcie

tamtych konfliktów pomiędzy tym, czego pragnęłam, a tym co do

czego byłam przekonana, że nie jest możliwe i z powodu czego

tkwię w matni, z której nie ma wyjścia, generowało migreny,

które dokładały swoją cegiełkę do tego gmachu “niemożliwości” i

utwierdzały mnie w moim położeniu przez więcej czasu niż tego

chciałam. Nie wiedziałam wówczas, że rozebranie moich

przekonań na czynniki pierwsze – na przykład przy pomocy

kogoś, kto by mi wyjaśnił bezpodstawność moich obaw i pokazał

fakty – napełniłoby mnie otuchą, pozbawiło wewnętrznego

ciśnienia i stresu, a tym samym wyzwoliłoby mnie z migren, dało

energię do adekwatnego działania i nie spowodowało tylu “strat w
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ludziach” do ilu musiało przez to dojść.

– Zmuszałam się do wielu kontaktów towarzyskich, wcale ich nie

lubiąc, czując, że są jednostronne i że są stratą czasu.

Dlaczego to robiłam?

Miałam przekonanie wyniesione z domu, że "trzeba" się

interesować ludźmi, człowiek “powinien” mieć grono znajomych,

że "nie można" być pustelnikiem, zwłaszcza gdy ma się dzieci.

Do głowy mi nie przyszło, że “można” i bycie w swoim własnym

gronie oraz radość z przebywania w swoim towarzystwie z

czasem “przyciąga” właściwe osoby we właściwym czasie.

Zdecydowanie był to dla mnie spory czynnik “migrenogenny” i

ponieważ to przekonanie sklejone było z jego bratem syjamskim

– przekonaniem o tym, że “nie można” robić innym przykrości,

na przykład odmawiając propozycji spotkań z nimi, jeśli nie są na

naszej “częstotliwości”, dolewało jeszcze bardziej oliwy do

migrenowego ognia.

– Zmuszałam się do kontaktów rodzinnych, kompletnie nie mając

na nie ochoty, gdyż nie miałam ze swoją rodziną, która była dość

przemocowa, żadnych dobrych relacji.

Dlaczego zatem się zmuszałam?

Ze strachu przed złością moich rodziców i poczuciem, że

okażę się "złym człowiekiem" jeśli tego nie będę robić, gdyż

"powinno się" zajmować rodzicami w ramach wdzięczności za
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wychowanie, okazywać im szacunek, dzwonić do nich,

odwiedzać ich itp. W rezultacie narażałam się na zachowania

rodziców, których nie znosiłam od dzieciństwa i które

powodowały mój stres. Nie potrafiłam być asertywna i mówić im

szczerze co czuję, gdy w określony sposób mnie traktowali czy

się do mnie odzywali, zatem “kisiłam” w sobie wszystkie

uczucia, zmuszając się jednocześnie do kontaktów, które z

czasem niemal znienawidziłam. Sama myśl, że mam ich

odwiedzić albo zadzwonić, powodowała migrenę. Nawet nie

musiałam do nich jechać. Zresztą – o paradoksie – migrena stała

się moją wymówką, żeby do nich czasem nie pojechać, gdyż

organizm w ten sposób ratował mnie przed niepożądaną sytuacją.

Niestety – kosztem mojego cierpienia oraz ciągle

nierozwiązywanych problemów rodzinnych. Skoro migreny

dostawałam nawet na myśl o wizycie u rodziców, znaczyło to

dobitnie, że nie o rodziców jako takich chodzi i że unikając ich,

tak naprawdę miałam “ich” w swoim wnętrzu bardziej niż

gdybym siedziała z nimi przy jednym stole.

– Zmuszałam się, żeby coś robić, gdy byłam zmęczona lub z

jakichkolwiek innych powodów nie miałam na to ochoty w

przekonaniu, że jeśli “nic” nie robię znaczy to, że jestem

bezwartościowa.

Dlaczego tego się obawiałam?

50



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

Nauczyłam się w dzieciństwie, że kiedy ktoś leży, to

“leniuchuje”, co było samo z siebie negatywne i godne

potępienia. Ten ktoś nosił wówczas miano nygusa, nieroba czy

pasożyta. Szczególnie kobiety w znanym mi z dzieciństwa

otoczeniu, nawet cierpiąc z powodu intensywnych migren,

poświęcały się dla rodziny, choć – co oczywiście zrozumiałe –

okazywały swoim bliskim niechęć, zniecierpliwienie i złość na

każdym kroku jeśli widziały, że ktoś nie dokonuje wyborów

podobnych do tych, które “zmuszone” były podejmować one. Nic

dziwnego, iż irytowały je wszelkie przejawy cudzego

odpoczynku, na który absolutnie, w myśl swoich przekonań, same

sobie nie pozwalały, napiętnowały go zatem i tępiły krytycznymi

uwagami zaprawionymi goryczą, ironią czy sarkazmem.

Już w młodości, nawet gdy źle się czułam czy byłam

zmęczona, markowałam robienie czegokolwiek, co w domu

uchodziło za produktywne, aby nie zdobyć etykietki pasożyta.

Nie dając sobie jednak należytego czasu na relaks, powodowałam

wewnętrzne ciśnienie, które owocowało potężnymi migrenami. Z

braku wiedzy jak ją rozwiązać – tkwiłam w sytuacji patowej, a

ból rozrywał mi czaszkę.

Zauważyłam z czasem, że migrena – choć przykra i

bolesna, pełniła często rolę mojej wybawicielki od niechcianych

sytuacji na zasadzie: Skoro nie potrafię tego, czego pragnę lub nie
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chcę wyrazić – przyznać się – wprost, że tego nie potrafię,

pojawia się moja “zbawicielka” – mogę wreszcie z czystym

sumieniem powiedzieć “nie” i wyjść z sytuacji “z twarzą”, czyli

nie dając po sobie poznać, że czegoś nie potrafię. To przekonanie

też należało do mojej bogatej “migrenogennej” kolekcji.

Popełnianie błędów nie było w moim otoczeniu mile widziane, a

zatem – znów z lęku – ukrywanie własnej niekompetencji w

wielu sprawach kosztowało mnie solidny ból głowy. A i tak nie

zdołałam jej ukryć.

Aby uporać się ze źródłem migren, należy niewątpliwie

podejść do samego siebie – jak widać powyżej – nieco

analitycznie, ale przede wszystkim – “do bólu” szczerze.

Oczywiście podczas już szalejącego ataku migreny, ostatnią

rzeczą, na którą się ma ochotę jest praca analityczna. Nic

dziwnego. I nie wtedy jest to moment na jej przeprowadzanie.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć na początek, że jeśli jest

się przekonanym, że migrena pochodzi z "zewnątrz", człowiek

dąży jedynie do usuwania tej przykrej dolegliwości i jak

najszybszego powrotu do "normalnego" życia. Paradoks jednak

polega na tym, iż bez właściwego podejścia nie ma POWROTU

do "normalnego" życia, gdyż fakt istnienia migreny w naszym

życiu świadczy o tym, iż nasze życie jest właśnie "nienormalne"

(innymi słowy: pełne działań wbrew własnemu dobru, co w
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uproszczeniu wywołuje nasze migreny) i zażycie środka

przeciwbólowego tego nie zmieni. Jeśli nie usuniemy korzenia

migreny, czyli działania wbrew swoim intencjom i dążeniom,

będzie odrastać niczym chwast, a my popadniemy w coraz

większą frustrację, a w konsekwencji i większe problemy

zdrowotne i życiowe.

Żeby skutecznie wyleczyć się z migreny, potrzebujemy

"wyjść z pudełka" myślowego i porzucić dotychczasowe

postrzeganie. Jest to tylko pozornie trudne. Kiedy już raz to

"załapiemy", nasze życie zmieni się diametralnie, a my – nawet

jeszcze z migreną – odzyskamy poczucie swojej sprawczości, co

pozwoli nam zrozumieć, iż nie musimy czekać w strachu "na

egzekucję" jakiejś złośliwej, mającej nad nami władzę, siły.

Ujmując rzec w skrócie, w moim doświadczeniu z

migreną, które pomogło mi trwałe się jej z mojego życia pozbyć,

zastosowałam dwa podejścia:

1. przy mającym już miejsce "ataku" migreny –

redukowałam ból do poziomu wytrzymywalnego,

całkowicie wyłączałam się z funkcjonowania “na

zewnątrz” i skupiałam na obserwacji własnego wnętrza

oraz współpracy z nim – rozluźniając się i świadomie

głęboko oddychając nawet jeśli oddech miał tendencje do

skracania się i przyspieszania.
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2. pomiędzy “atakami”, kiedy czułam się dość dobrze i "nic

się nie działo" – szukałam przyczyn napięcia i stresu,

które do migreny pośrednio prowadziły – przekonań w

myśl których zmuszałam się do tego, czego nie chciałam,

ale co uważałam za moralną “powinność” lub

odmawiałam sobie tego, czego pragnę – również z

podobnych powodów – wyuczonych “nie powinnam”,

“nie można”, “nie wolno” itp.
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Samoobserwacja z pozycji widza we
własnym teatrze oraz wyłączenie z
działania w zewnętrznym świecie –
niezbędnymi warunkami leczenia

W trakcie, gdy na polu własnej migreny byłam jeszcze

“daleko w lesie”, ale do mojej świadomości już zaczęły się

przebijać pierwsze sygnały, iż nie jestem na nią tak całkowicie i

do końca życia skazana, przyszło mi na myśl, że ponieważ i tak

nie mam lepszego niż tabletki pomysłu na zniwelowanie

cierpienia w falach bólu głowy i nudności, to może choć wybiorę

inny sposób zachowania się w jej trakcie. Inny niż mój

dotychczasowy oznaczał wówczas, iż położę się zamiast “biegać

jak kot z pęcherzem”. Do tego momentu traktowałam migrenę
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jako coś, co można środkiem bólowym wyłączyć niczym lampę i

zazwyczaj gdy tabletka zaczynała działać, a ja – czuć się jak

młody bóg z nowym dopływem sił, podejmowałam natychmiast

pełne funkcjonowanie, które atak migreny mi przerwał i które –

gdyby nie tabletka – byłoby absolutnie niemożliwe i wykluczone,

a ja byłabym konająca z bólu, z głową w muszli klozetowej.

Czułam, że zmiana tego podejścia może przynieść

nieoczekiwane korzyści, i że nie pożałuję, gdy to po prostu

zrobię. Nie potrafiłam logicznie uzasadnić dlaczego i po co

miałabym się kłaść, skoro mnie “już nie boli” i środek działa, ale

ten wewnętrzny podszept był na tyle silny i uparty, iż

postanowiłam poddać się jego sugestii, nawet do końca nie

rozumiejąc jej sensu.

Kiedy oddałam się całkowicie “w ręce migreny” i

zaprzestałam wykonywania jakichkolwiek innych czynności w

czasie trwania jej fali oraz zupełnie odcięłam się od warunków

zewnętrznych – dźwięków i światła przede wszystkim, a w

zamian – skupiłam na tym co się we mnie dzieje – było mi na

początku bardzo trudno, gdyż w moim niespokojnym umyśle

istniała zawsze długa lista spraw, które były “konieczne” do

załatwienia “teraz” i miały priorytet numer jeden bez względu na

okoliczności. Leżąc więc czułam się jak na łożu z igieł, które

dźgają mnie i zmuszają do wstania i działania. W głowie huczały
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hasła o lenistwie i pasożytnictwie, które właśnie bezwstydnie

uprawiam. Tabletka przeciwbólowa obniżyła cierpienie, a zatem –

jak nauczył mnie przykład kobiet z rodziny – “należało” wstać i

działać, gdyż zniknął powód uzasadniający taki akt “nieróbstwa”.

Czułam jednak tym razem, że nie mogę tego sobie zrobić i

zignorować głosu intuicji, który podpowiadał mi, że dość już tych

“ważniejszych” spraw. Ważniejszych niż ja. Mimo iż głos ten

nawet nie był głosem tylko czymś tak subtelnym jak ulotna myśl,

wiedziałam, że nie mogę z nim dyskutować. Nie mogę tego robić

ze względu na swoje dobro, które z jakichs względów zaczęło

pojawiać się jako wartość w moim życiu.

Z czasem uzmysłowiłam sobie, iż ustawienie siebie i

swojego dobrostanu nie na pierwszym miejscu we własnym

życiu, a nawet – uzależnienie go od zaspokojenia potrzeb innych

w pierwszej kolejności, był jednym z istotniejszych czynników,

mających wpływ na nasilenie moich migren.

Decyzja o tym sposobie przechodzenia fal migreny była

dla mnie bardzo przełomowa w procesie wiodącym do uwolnienia

się od niej. Kiedy się pojawiała, zaczęłam rezerwować ten czas

wyłącznie dla siebie, szukając w tym celu cichych,

odosobnionych pomieszczeń. Z zamkniętymi oczami oddawałam

się obserwacji sygnałów i odczuć płynących z mojego wnętrza.

Jeszcze wówczas nie byłam na etapie wiedzy, iż migreny
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powstają w moim własnym umyśle. To był jednak bardzo istotny

krok w wyprowadzaniu ciała ze stanu, do którego doprowadziły

wieloletnie, niezrozumiane i nieodpowiednio potraktowane

migreny w przeszłości. Wzmożona energia, która w czasie

migreny przepływała przez moje ciało i przez wiele lat nie mogła

spełnić swojego właściwego, zdrowego zadania przywrócenia mi

równowagi, gdyż swoimi decyzjami jej na to nie pozwalałam,

zmuszona była niegdyś wykonać swoją pracę w sposób dla

mojego zdrowia niekorzystny. Dotarło do mnie, iż tym razem

zamiast upośledzać – wspomagam działanie jej strumienia leżąc

spokojne przy obniżonym progu bólu i całkowicie rozluźniając i

relaksując cialo, świadomie oddychając i podążając uwagą za

sygnałami mojego ciała, tworząc w ten sposób optymalne

warunki dla jej życiodajnej pracy.
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Środki przeciwbólowe – brać czy nie
brać?

Pierwotnie miałam zamiar przechodzić przez fale migreny

bez pomocy środków przeciwbólowych, ale dość szybko z tego

pomysłu zrezygnowałam, gdyż ze względu na stare nawyki

napinania się przy odczuwanym bólu, co go jeszcze bardziej

potęgowało, było to dla mnie zbyt trudne. Z czasem jednak, kiedy

głębiej weszłam w proces samoobserwacji i nauczyłam się

głębszej relaksacji i rozluźniania mięśni przy naporze energii,

tabletki przestały mi być potrzebne, gdyż dzięki temu, iż coraz
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bardziej rozumiałam co się we mnie dzieje, zaczęłam odzyskiwać

energię, dotąd uwięzioną w ciele, a bóle głowy osłabły i nie

powodowały już takiego cierpienia.

Obawiałam się początkowo – i stąd pierwotny pomysł o

niebraniu leków, że środki przeciwbólowe mogą zaburzyć

naturalny proces leczenia. I do końca nie mam stuprocentowej

pewności czy tak było. Uznałam jednak – zwłaszcza patrząc z

dzisiejszej perspektywy, kiedy nie mam śladu migreny już od

dawna – że zbyt duże cierpienie może przynieść więcej szkody

niż pożytku, stąd pozwolenie sobie na uśmierzenie przynajmniej

części bólu, ma ogromny sens. Po to wszakże mamy do

dyspozycji wspaniałe osiągnięcia współczesnej medycyny.

To co wydało mi się jednak istotne to to, aby nie

traktować “odłączenia” bólu jako zachęty dla samej siebie, aby

powrócić do wykonywanych czynności jak by nic się nie stało,

lecz wręcz przeciwnie – w jeszcze większym skupieniu poświęcić

się relaksowi i samoobserwacji. Z czasem przekonałam się, że

całkowicie odcinające ból środki przeciwbólowe nie są zbyt

dobrym rozwiązaniem, gdyż po pierwsze – prowokują do

podejmowania normalnego funkcjonowania jak w stanie bez

migreny, czym obciążamy mocno organizm, który bądź co bądź

przechodzi właśnie przez ból–gigant, od którego byśmy “konali”

gdyby nie tabletka, a po drugie – pozbawiamy się możliwości
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“współpracy” z przepływem energii, który ma w czasie migreny

miejsce i w której skupienie całej swojej uwagi na odczuciach

ciała umożliwia proces jego leczenia.

W moim przypadku najlepiej sprawdzały się na początku

te leki przeciwbólowe, które tylko lekko obniżały poziom bólu,

ale część z niego pozostawała jako dyskomfort w głowie i

żołądku. Umożliwiało mi to czuć jak on przebiega – którędy i w

jaki dokładnie sposób. Strumień mojej uwagi niczym strumień

światła lasera, kiedy kierowałam go w miejsce bolesnego

dyskomfortu, po stosownym czasie z pulsującego ZAMIENIAŁ

BÓL W CIEPŁO, MROWIENIE, KŁUCIE DROBNYCH

IGIEŁEK i wyraźne INTENSYWNE PRZEPŁYWY ENERGII

przez miejsce, które dotąd wydawało się w głowie niedrożne czy

w inny sposób utrudniające przepływ. W tym momencie znikał

nawet dyskomfort. Powracał pełen komfort, choć ciało było

osłabione.

Czy brać środki przeciwbólowe zatem – tak, brać, jeśli się

uważa, że to słuszne, gdyż stan psychiki ma kluczowy wpływ na

stan ciała i wychodzenie z choroby. Udręczony bólem ciała duch

“nie pociągnie” ciała ku zdrowiu, bo w rozpaczy nie ma siły na

nic – może jedynie, żeby umrzeć, ale to nie jest kierunek naszych

rozważań. My idziemy ku zdrowiu i ku wspaniałemu życiu, w

którym migrena znika nawet z naszego słownika.
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Ból – czym jest i czy można przestać
się go bać

Podczas pierwszych zupełnie świadomie przeżywanych

fal migreny zaobserwowałam, że odczuwam wyraźnie napór

“czegoś” we wnętrzu mojej głowy. “Coś” pchało się z

niewiadomego kierunku, wywołując ogromny ból. Początkowo

myślałam, że to ból się tak pcha – niczym skrzep krwi przez żyłę

– i że to on – jakaś bolesna kula – próbuje mi rozerwać czaszkę i

wydostać się poprzez oczodoły, rozrywając po drodze gałki

oczne. Z czasem dotarło do mnie jednak, choć jeszcze wówczas
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bez uzasadnienia w postaci konkretnego odczucia, że to nie ma

sensu i zdwoiłam uwagę, którą skupiałam na miejscach, w

których ten ból w głowie odczuwam, aby wniknąć “wewnętrznym

wzrokiem” w to co tam się w tym momencie rozgrywa.

Poczułam to wtedy bardzo intensywnie po raz pierwszy i

zrozumiałam, że ból jako taki, to nie jest osobny niezależny byt,

istota czy rzecz, ale MOJA REAKCJA, czy też reakcja mojego

układu nerwowego – ta precyzja nie ma tu specjalnego znaczenia

– na “to coś”, co napierało w rejonie głowy i oczodołów.

Sam fakt, iż zaczęłam przypatrywać się swojej własnej

migrenie jako widz jakiegoś dziwacznego spektaklu, który

rozgrywa się w moim własnym organizmie, a nie ofiara

zewnętrznego ataku, przed którą się kulę nie mogąc uciec,

spowodował pewne subtelne zmiany w samym nawet odbiorze

bólu. Otóż w momencie, gdy uzmysłowiłam sobie, że przyglądam

się temu bólowi niejako z boku i że aktywnie się zastanawiam

nad tym CO KONKRETNIE CZUJĘ w czasie, gdy coś się w

mojej głowie rozgrywa, zauważyłam, że ból zmienił subtelnie

swój charakter. Nastąpił we mnie znany z fizyki kwantowej “efekt

obserwatora”, czyli pogląd, iż sam akt obserwacji wprowadza do

obserwowanego zjawiska zmianę. Obserwacja, czyli inaczej

skupianie uwagi – wiązki świadomości – na obiekcie obserwacji,

czyli miejscu, z którego odczuwam ból.
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Dodatkowym czynnikiem wpływającym ewidentnie na

zmiany w odczuciach był stopień relaksacji ciała – napięcia

moich mięśni. Im bardziej je napinałam w nawykowej próbie

“obrony” przed bolesną falą, kuląc się niczym uderzona pięścią w

żołądek, tym ból był ostrzejszy, “łupał” mocniej i jeszcze bardziej

skręcał żołądek w torsjach. Kiedy jednak starałam się mięśnie

całego ciała rozluźnić, nawet, a może szczególnie w momencie

największego nasilenia fali bólu, ból zaczął zmieniać charakter i

stawać się wyraźnie inny. Z początkowej jego fazy, którą by

można określić jako o “ostrych krawędziach”, popularnie

określanej jako uczucie tnące niczym ostry nóż, po formę nieco

bardziej “rozlaną”, o “krawędziach” tępych, bardziej miękkich i

łagodnych.

To co napierało na miejsca w głowie, skąd docierał do

mnie ból, to musiała być fala energii. Domyśliłam się tego na

podstawie tego, iż nieraz czułam w ciągu dnia intensywniejsze

odczucia w tej czy innej części ciała, ale bez bólu. Wniosek zatem

mój był taki, iż przepływy energii mają miejsce cały czas, ale ból

pojawia się jedynie wówczas, gdy energia napotyka na swojej

drodze miejsce, które stawia jej opór ze względu na brak w niej

równowagi oraz powstałe w jej konsekwencji biologiczne

nieprawidłowości, na które, gdy przepływa przez to miejsce fala

energii, układ nerwowy reaguje bólem.
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Tak czy owak jednak, aby móc wyleczyć się z migreny nie

potrzeba znać anatomii własnego ciała. Dla mnie obserwacja bólu

jako zjawiska – pomimo pewnej dozy dyskomfortu – była

fascynująca o tyle, iż pozwoliła mi zrozumieć co jest potrzebne,

aby w końcu migrena zniknęła z mojego życia. Oczywiście aby

znać się na zegarku i potrafić go używać nie musimy znać jego

budowy i zasady działania, niemniej uważam, iż chociaż ten

bardzo ogólny zarys naszej zasady działania pozwoli przestać

traktować ból jako wroga, co w konsekwencji prowadzi nas do

jego bezkrytycznego odcinania i przynoszenia sobie ogromnej

szkody oraz doprowadzania do spustoszeń w organizmie. Jeśli

zrozumieć, iż ból jest reakcją naszego własnego organizmu na

przepływ energii przez ciało z jakąś nieprawidłowością, którą ta

energia właśnie próbuje “naprawić” – “walka z bólem” będzie

oznaczać – wstawię powyższy opis bólu do tego wyrażenia, co da

nam w rezultacie obraz tego, co rzeczywiście ma miejsce, gdy

“walczymy z bólem”: “WALKA z reakcją naszego własnego

organizmu na przepływ energii przez ciało z jakąś

nieprawidłowością, którą ta energia właśnie próbuje “naprawić”.

Co to tak naprawdę oznacza? “Walkę z własną reakcją na naszego

naturalnego lekarza”. Jesteśmy w tej walce jak zranione zwierzę,

które chce pogryźć weterynarza idącego mu z pomocą, reagujące

na aplikowane mu leczenie tak jakby to on był “sprawcą” tego
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bólu. Jeśli zrozumiemy skąd się ten ból bierze, już nigdy nie

“przyjdzie nam do głowy” z nim walczyć, gdyż – nawet z punktu

widzenia logiki – trudno jest “walczyć” z własną nieświadomą

REAKCJĄ. Mając natomiast WIEDZĘ, iż ta reakcja jest większa,

gdy się spinamy, kurczymy i zaciskamy – pójść w przeciwnym

kierunku i spowodować jej zmniejszenie – rozluźniając się i

relaksując.

Do wniosków tych pomogło mi dojść szczególnie jedno

świadome przeżycie migreny, gdy maksymalnie udało mi się

zrelaksować po wzięciu niezbyt mocnego środka

przeciwbólowego. Zasłonięcie oczu przed światłem, które

intensyfikowało dyskomfort oraz głębokie oddychanie

spowodowało minimalną zmianę charakteru bólu z ostrego na

“rozlany”. Leżąc w ten sposób około pół godziny poczułam nagle

jak coś w mojej głowie wyczuwalnie “się rozszerzyło” lub

“udrożniło” czy jakkolwiek inaczej “puściło” i ból zniknął w

jednej sekundzie. To było coś, co potwierdziło moje

przypuszczenia, że fala energii musiała “przebić się” przez

przeszkodę na swojej drodze, przeciskanie się przez którą

wywoływało reakcję bólową układu nerwowego. W miejscu bólu

poczułam falę czegoś porównywalnego do energetycznego

“przeciągu” – ciepłego i chłodnego na przemian prądu

eterycznego, a wraz z nim falę mrowienia i uczucia ukłuć tysięcy
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drobnych igiełek, która stopniowo rozlała się po całej mojej

głowie. Ogarnęła mnie wtedy prawdziwa euforia. Nie dość, że ból

samoistnie minął, ale że dokonało się coś doniosłego

jednocześnie. Coś przełomowego, co odkryło przede mną kolejną

“warstwę” prawdy o tym jak “działa” mój organizm, co na

zawsze odmieniło moją percepcję bólu oraz rozpuściło wszelki

przed nim strach i opór. POCZUŁAM wtedy, choć nie każdy

kolejny atak migreny kończył się takim sukcesem, iż nie istnieje

ból jako taki w oderwaniu ode mnie, mojego ciała, moich spraw i

tego jak wygląda moje życie. Zdałam sobie sprawę jak

gigantyczną robi różnicę to czy w czasie migreny wpatruję się

przez kilka godzin w ekran monitora, bo “muszę zarobić

pieniądze”, czy leżę poświęcając ten czas wyłącznie sobie i

rozluźniam się, poddając całkowicie rytmowi i natężeniu tego, co

się we mnie dzieje – niczym w swoistym tańcu – a moja uwaga

skierowana do osłabionego miejsca w ciele “wspomaga”

działanie leczniczej, uzdrawiającej życiowej energii.
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Dlaczego tak ważne jest świadome
uczestniczenie w fali migreny?

Kiedy poczułam to “rozszerzenie się”, “rozluźnienie”,

“udrożnienie” czy “puszczenie” czegoś w mojej głowie na skutek

naporu fali energii, a po tym natychmiastowe ustanie bólu i

przyjemnie rozlewające się po całej głowie i ciele fale ciepłego i

chłodnego na przemian prądu eterycznego, a po nich mrowienia i

ukłuć tysięcy drobnych igiełek, pojawiła się we mnie ni stąd ni

zowąd fala silnych emocji – smutku, żalu, rozpaczy – i polały się

łzy bezsilności i bezdennej samotności. Drżało całe moje ciało i

choć już nic mnie wtedy nie bolało – miałam wrażenie, że za

chwilę rozpadnę się na atomy. Trwało to może 10, może 20

minut, po czym całkowicie ustało, a mnie pozostawiło w stanie
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bezbrzeżnego wyczerpania, ale jednocześnie zdumienia,

oszołomienia i zachwytu. To było fantastyczne uczucie. Jakby

ktoś całkowicie wypompował energię z mojego ciała, ale w

zamian napełnił mojego ducha błogością i spokojem.

Zrozumiałam, iż istniały w mojej głowie – mówiąc

obrazowo, ale nie anatomicznie – “przewody”, które nie

“przewodziły” dobrze z nieznanego powodu. Zwiększona fala

energii, która przez te przewody chciała przepłynąć i nie mogąc

tego w pełni swobodnie uczynić, napierała – generowała bolesną

reakcję. Mój opór generował jeszcze większy ból. Kiedy puściłam

– fala przedarła się przez przewody, “wypłukując” z nich część

tego, co w nich stawiało opór – pewnie narosłej przez lata

nieprawidłowej materii – i odtąd popłynęła swobodniej. Ból

zniknął.

Wiedziałam już wtedy na pewno, że to nie ból przyszedł i

nie ból płynął. Ból był jedynie wynikiem reakcji oporu w

“przewodach” w mojej głowie. To co nastąpiło po przerwaniu tej

“tamy” – fala uczuć, które miały okazję się rozprężyć i

rozładować, uświadomiła mi, co pod postacią oporu skrywają

czeluści mojego ciała.

Ten przełomowy dzień, mimo iż nie był to mój ostatni

dzień migreny, otworzył mi bramy do innego spojrzenia na

migrenę – jako integralną część mnie, w całkowitej ode mnie
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zależności nie jako jej bezwolna ofiara, lecz nieświadomy twór –

niczym cysta czy rak, na który mam CAŁKOWITY WPŁYW. To

nowe spojrzenie odwróciło mój wewnętrzny wzrok od bólu jako

takiego, a skierowało do mojego wnętrza – do czucia, emocji i

“głosu” świadomości czy intuicji – nazwa nieistotna – mojego

własnego, wbudowanego autorytetu.
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Rozpoznanie “wroga” na własnym
terenie – swoich wewnętrznych

konfliktów emocjonalnych

Świadome przechodzenie przez ataki migreny pozwoliły

mi odzyskać sporo energii, dzięki której wzrósł mój optymizm i

satysfakcja z życia oraz siły fizyczne. Pojawiła się większa

jasność umysłu umożliwiająca mi odsłanianie kolejnych warstw

sekretu zjawiska migreny. Odkryłam, że jej ataki, a konkretnie

zwiększony przepływ energetyczny pozwala mi uwalniać

zablokowaną energię emocji z przeszłości. Było to bardzo

doniosłe odkrycie, które przyniosło mi ogromną ulgę w bieżącym

życiu – zmniejszyło intensywność kolejnych fal oraz ich

częstotliwość, a także obniżyło mój poziom stresu w związku
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zarówno z ich mniejszą intensywnością i częstotliwością oraz

większą świadomością tego, co się ze mną dzieje w czasie ich

trwania oraz pewnego stopnia wpływu, jaki mam na ich przebieg.

Zastanowiło mnie jednak, że emocje z przeszłości to jedno

– gdzie już opanowałam sztukę doprowadzania do ich uwalniania,

natomiast nie miałam jeszcze pojęcia skąd biorą się one na

bieżąco i w jaki sposób doprowadzają do powstania nowej

migreny. Nadal pozostawało zatem nieodkryte ich źródło. Nie

znając go i nie wiedząc jak mechanizm migreny funkcjonuje,

wiedziałam, że za chwilę nowe emocje mi się skumulują i

napięcie w ich wyniku spowoduje kolejne bóle głowy.

Od momentu uświadomienia sobie jak bardzo jest istotne

odkrycie źródła bieżących napięć emocjonalnych, ale gdy jeszcze

to źródło pozostawało w mroku niewiedzy, “praca” nad migreną

zaczęła przebiegać dwoma torami:

1. świadome przeżywanie tych ataków migreny, które się

pojawiały – w pełnym skupieniu i rozluźnieniu oraz

zezwalaniu energii “starych” emocji z przeszłości,

uwięzionej w moim ciele na samoistne rozładowywanie

się,

2. uważna obserwacja jakichkolwiek emocji, oporów i

napięć, występujących w owym czasie w moim bieżącym

życiu i ustalanie ich przyczyn, w których zaczęłam
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upatrywać potencjalnych “winowajców”,

odpowiedzialnych za moje migreny.

Jest to kluczowo istotne dla trwałego uwolnienia się od

migreny, aby – oprócz wykonywania bieżącej pracy ze stanem,

który już jest i dokucza oraz przychodzi falami – nie tracić ani

chwili pomiędzy nimi na rozwiązywanie zagadek wewnętrznych

konfliktów, które generują stres wiodący do kolejnych ataków.

Celem tych analiz jest wpaść na trop istniejących emocjonalnych

konfliktów – wszystkich wewnętrznych pseudomoralnych

nakazów, zakazów i przymusów w starciu z własnymi

pragnieniami i dążeniami do osobistego dobrostanu. Należy je po

prostu odkryć i poczuć energię emocji, która je w naszym umyśle

uwięziła i zamknęła, czyniąc od tamtego czasu spustoszenie w

nim oraz w konsekwencji tego w naszym całym życiu.

Wiele codziennych spraw – jeśli cierpimy na migreny –

załatwiamy w sytuacji gigantycznego wewnętrznego oporu i

tarcia. Czujemy non–stop jak byśmy naciskali na gaz w dążeniu

do uzyskania pewnych wyników, a jednocześnie mamy wrażenie

jakby coś niewidzialnego w nas naciskało w tym czasie na

hamulec. Pokonywanie tego oporu dla osiągania najprostszych

celów kosztuje masę energii i z czasem – kiedy sytuacja ma

charakter chroniczny i doprowadza do zmian w materii ciała –

prowadzi do bólu fizycznego w postaci migren.
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Wiele nawykowych myśli podpowiada nam w różnych

sytuacjach życiowych “idź” (więc idziemy, choć nie mamy

najmniejszej ochoty), “trzeba to zrobić” (i robimy, choć wszystko

w nas się temu sprzeciwia), “pospiesz się” (przyspieszamy na

siłę, choć wolelibyśmy wolniej i we własnym rytmie), “musisz,

powinnaś/powinieneś, trzeba” (więc ciągniemy coś siłowo, a tak

naprawdę mamy ochotę to rzucić i uciec z krzykiem), “jak tego

nie zrobisz, to…” (więc ze strachu przez nie–wiadomo–czym

robimy, choć wszystko nas od tego odrzuca).

Dziesiątki i setki innych takich podpowiedzi oraz

działanie pod ich wpływem wbrew odczuwanemu silnemu

oporowi tworzy naszą migrenową rzeczywistość. W skali

tygodnia, miesiąca, roku czy lat tworzą się z tego oporu zmiany

na poziomie ciała, a w ślad za nimi ból i choroby.

Kiedy dokonałam odkrycia ile razy w ciągu jednego nawet

dnia zmuszam się do czegoś, czego kompletnie nie chcę lub w

imię czegoś, co jest zupełnie nie moją wartością, bądź – dla

uniknięcia dyskomfortu, którego i tak ostatecznie nie unikam –

odmawiam sobie czegoś, czego pragnę – przeraziło mnie to i

zafascynowało jednocześnie. Jak to?! – pomyślałam. To ja całe

życie pcham wszystko na siłę? To DLATEGO nie mam w ogóle

energii! Bo ją zużywam całkowicie na osiąganie czegoś, na co w

ogóle nie mam najmniejszej nawet ochoty! I nie dość, że tego nie
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osiągam, to popadam w coraz większą frustrację i choroby! Co za

kosmiczny bezsens!

Przed moimi oczami – i wewnętrznymi i zewnętrznymi (w

postaci mojej rzeczywistości), ukazał się świat przemocy, którą…

stosuję w każdej sekundzie mojego życia wobec SAMEJ SIEBIE.

Żyję, nie zdając sobie kompletnie z tego sprawy, W CIĄGŁYM

LĘKU. Przed czym? A to przed tym, że nie starczy, a to, że nie

zdążę, a to, że dzieci źle wychowałam i zmarnowałam im życie, a

to, że źle wyglądam i potrzebuję się chować przed światem w

makijażu, farbie do włosów i maskujących “niedoskonałości”

ubraniach, a to, że nie zadbałam o swoją przyszłość i skończę

marnie, bo siły coraz mniejsze, a to, że nikt mnie nie zechce, bo

stara jestem i brzydka, a to, że nikt mnie do pracy nie przyjmie,

bo teraz chcą tylko młodych, a to, że mam cały dom “na głowie”,

a to, że nie lubię mojej rodziny, ale “muszę” się z nią spotykać, a

to, że znajomi mają lepiej, bo jeżdżą na drogie wakacje i posyłają

dzieci do prywatnych szkół… To, co zobaczyłam, to był obraz

WOJNY wewnątrz mnie, niekończąca się WALKA o przetrwanie

do kolejnego dnia, a nawet od rana do wieczora.

Ten LĘK nie zawsze był dosłownie lękiem, ale były to

emocje zawsze lękiem podszyte – wstyd, poczucie winy,

poczucie, że jestem czegoś niegodna i nie zasługuję na to, by

lepiej żyć.
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Przed jakim “demonem” usiłowałam uciec i nigdy do

końca mi się to nie udawało?

Migrena poniekąd przyszła mi z odsieczą i w ten sposób

“wyciągnęła” ze mnie te wszystkie emocje, które decydowały o

nędznej jakości mojego życia. Zmusiła mnie do konfrontacji z

sobą samą będąc dla mnie tak ciężkim i bolesnym

doświadczeniem, że nie mogłam jej zignorować. Przez wiele lat

nie rozumiałam jej przekazu, ale kiedy to w końcu nastąpiło –

poczułam wdzięczność. Nawet za ból i cierpienie, gdyż to dopiero

one otrzeźwiły mnie i obudziły z wieloletniego letargu.
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“Higiena antymigrenowa” – zabawa w
pytania i odpowiedzi z własnym

umysłem

W momencie zadania sobie samej tego pytania (dla

przypomnienia: “Przed jakim “demonem” usiłowałam uciec i

nigdy do końca mi się to nie udawało?) przyszło mi do głowy, że

faktycznie – istnienje jakiś “demon” (coś, co wywołuje mój

podświadomy lęk), którego unikam, gdyż zetknięcie z nim może

być nieprzyjemne, czyli innymi słowy – “uciekam” przed nim.

Problem jednak w tym, iż demon znajduje się we mnie, a zatem –

dokąd nie ucieknę – tam on jest zawsze przy mnie.

W jaki sposób uciekam? Skierowaniem uwagi wszędzie

tylko nie na niego.
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Postanowiłam nagle, że zmienię tę kolej rzeczy i snop

światła mojej uwagi – niczym na scenie – skieruję na “demona” i

przyjrzę mu się – zobaczę czym czy kim on w ogóle jest.

Ponieważ mój lęk wynikał z tego, że stanie się coś

okropnego, gdy nie zmuszę się do określonych działań, których

zupełnie nie chcę i przed którymi się bronię, zapytałam samą

siebie, co by się stało gdybym nagle przestała robić to, do czego

się zmuszam. Jaki najczarniejszy scenariusz by wtedy wystąpił?

Proces poszukiwania pytań na odpowiedzi o najgorszy z

możliwych splotów okoliczności, którego wystąpienia tak się

obawiam ze względu na jego zgodne z moim wewnętrznym

przekonaniem, potencjalne konsekwencje, to był kolejny przełom

w moim procesie uwalniania się od migreny.

Zobaczyłam “w głowie” obraz tego, co mogło się

rzeczywiście wydarzyć. I przyznaję, że nie był to przyjemny

obraz. Strach złapał mnie za gardło. Przeczekałam jednak jego

falę, która wycisnęła ze mnie nieco łez i kiedy napędzająca go

energia się wyczerpała, gdyż nie reagowałam pod jej wpływem w

żaden sposób, lęk “rozpuścił się” samoistnie. Zniknął bez śladu.

Okazało się, że to wszystko BYŁO TYLKO W MOJEJ

GŁOWIE! Poczułam, że boję się filmu wyświetlanego na ekranie

kina w mojej głowie. I zaśmiałam się sama do siebie. Jeszcze raz

spojrzałam na ten sam obraz, który chwilę wcześniej wywoływał
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moje przerażenie i odkryłam nagle ze zdumieniem, że postrzegam

go zupełnie inaczej. Neutralnie. Choć nawet nie ruszyłam się z

miejsca i nie zrobiłam nic, aby w jakikolwiek sposób cokolwiek

zmienić.

Dostrzegłam nagle możliwości rozwiązań, których nie

widziałam wcześniej, odczuwając strach. Nagle wydało mi się, że

sobie poradzę – że da się z tego wyjść, choć tak naprawdę – nie

kiwnęłam przysłowiowym palcem w bucie. Świat się dla mnie

zmienił BEZ WYSIŁKU Z MOJEJ STRONY. “Tylko” uwolniłam

energię strachu i pozwoliłam jej odejść, a jako rezultat tego

“niedziałania” diametralnie zmienił się mój sposób percepcji

TEGO SAMEGO ZDARZENIA. Demon okazał się małą myszką.

Od tamtej pory, przed każdą sytuacją, która generowała

choćby najmniejszy mój opór czy nieprzyjemne emocje, zaczęłam

się zatrzymywać i zadawać sobie pytanie – no i co się stanie jak

tego nie zrobię?, albo zrobię to wolniej?, albo ktoś mnie nie

będzie lubił?, albo mnie zobaczy bez makijażu?, albo mi nie

starczy pieniędzy do końca miesiąca?, albo mnie zwolnią z

pracy?, albo eks–mąż nie zapłaci alimentów?, albo dziecko się

rozchoruje i trzeba będzie zostać w domu?, albo starszy rodzic

zacznie wymagać opieki?, albo…? Po nitce do kłębka, krok po

kroku “wyciągałam” z głębi siebie odpowiedzi – hipotetyczne

sytuacje, jakie mój umysł przede mną “odmalowywał”, które –
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choć w sumie “zmyślone”, jednak rodziły PRAWDZIWY

STRACH i w tym strachu “kazały” mi żyć. Były to historie,

których się wewnętrznie obawiałam, nie do końca zdając sobie z

tego faktu sprawę i przed którymi – bojąc się im spojrzeć prosto

w twarz – nieświadomie wcześniej uciekałam, odwracając od

nich uwagę – na przykład rzucając się w wir wielu zajęć – w

większości niepotrzebnych i drenujących energetycznie. Nigdy

jednak do końca nie pozbywałam się tych historii na temat

rzeczywistości, bo nigdy nie wypuściłam ich na wolność z

mojego umysłu. Zawsze tam tkwiły i “pracowały w tle”,

zatruwając każdą chwilę mojego życia.

Dotarło do mnie, że jedynie skonfrontowanie się z tymi

lękami tkwiącymi w czarnych scenariuszach, którymi

nieświadomie żyję – podobnie jak z energią wypartych emocji

wydostającej się wraz z falami migreny podczas jej “ataku”, może

mi przynieść wolność od nich. Unikam ich całe życie, bo tak

mnie nauczyli ci, którzy uważali, że tak jest słusznie, a ja im

uwierzyłam, bo byli wówczas moimi autorytetami, w czasie gdy

chłonęłam jak gąbka wszystko co powiedzieli i co mi swoim

zachowaniem pokazywali. Z całym jednak szacunkiem do

dorosłych z mojego dzieciństwa, musiałam przyznać, że do tej

pory pędziłam życie tkwiąc w błędzie, którego konsekwencją

było borykanie się z wiecznym nierozładowanym napięciem i
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migreną w jego wyniku (oprócz długiej listy innych chorób i

dolegliwości). Odkrycie, że teraz ja sama jestem dla siebie

autorytetem i JUŻ TAK NIE MUSZĘ ŻYĆ oraz że MOGĘ

WYBRAĆ INACZEJ, otworzyło mi “wrota do raju” i przyniosło

niewysłowioną ulgę. Całożyciowe napięcie zaczęło mnie

opuszczać, a wkrótce i migrena zniknęła na dobre z mojego życia.

Zaczęłam każdą stresową sytuację brać pod lupę na bieżąco i jej

przyczyny szukać W SOBIE, a nie w zewnętrznym świecie. W

MOIM UMYŚLE i jego “oprogramowaniu”, pytając siebie

dlaczego czuję się tak niekomfortowo? jaki jest tego powód?

czym stworzyłam taką sytuację albo – dlaczego nie mogę

osiągnąć zamierzonego celu? Dając sobie czas i cierpliwie

czekając – sama sobie udzielałam odpowiedzi, rozpuszczając lęki

jeden po drugim i uwalniając się od błędnego koła fałszywych

wierzeń. Prawda o samej sobie i stuprocentowa szczerość ze sobą

na temat rzeczywistych powodów moich stresów i niepowodzeń –

bez wymówek i chowania głowy w piasek – uwolniła mnie od

lęku, a w rezultacie – od migreny.
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Skrócona “instrukcja obsługi
człowieka” – optymalne postępowanie
w czasie fal migreny i jak możliwie nie

doprowadzić do kolejnych

DZIAŁANIA, KTÓRE DLA MNIE OKAZAŁY SIĘ

OPTYMALNE W CZASIE JUŻ “AKTYWNEJ” MIGRENY

Zasadniczym założeniem tej części postępowania jest

doprowadzić do “wytopienia” tego, co się nawarstwiło w
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przeszłości – zapiekłych, nigdy nie wyrażonych energii emocji,

które zamanifestowały się w ciele w postaci stwardniałych,

gęstych tkanek, zrostów czy zwężeń. Energia życiowa,

przechodząc przez te miejsca w ciele powoduje ból – reakcję

układu nerwowego na przeszkody w swobodnym przepływie,

który ma miejsce w ciele zdrowym i jest wówczas

niespkrępowany i bezbolesny, a nawet – odczuwalny jako

poczucie sporego potencjału “pod maską”.

Sytuacja ta powstała i utrwaliła się poprzez nawykowe

siłowe pokonywanie własnego oporu – ciśnięcie na “gaz” – i

zmuszanie się do czegoś wbrew sobie zamiast dostrzeżenia, że

jest w nas “zaciągnięty ręczny hamulec” – że istnieją jakieś

ważne własne przyczyny dla tego oporu, których wówczas nie

rozpoznaliśmy i nie daliśmy sobie prawa do odpowiedniego

zadziałania w danej sytuacji w spokoju i w zrelaksowany sposób.

Brak wiedzy jak postępować z własnymi oporami, ciśnieniem

wewnętrznym i stresem doprowadził do tej sytuacji. Teraz zatem

trzeba “zapłacić” za swoje nieświadome błędy i tym razem

świadomie uczestniczyć w falach migreny, aby pozwolić energii

życiowej nas uleczyć – jak ona to w nas zrobi? – nie musimy tego

wiedzieć. Wystarczy, że pozwolimy jej jak najswobodniej

przepłynąć.
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W mojej osobistej praktyce, aby całkowicie i trwale

udrożnić przepływ w moim ciele, robiłam co następuje:

1. Najdłużej jak to możliwe, po to aby móc fali migreny

doświadczyć w jak najpełniejszej świadomości, starałam

się nie stosować środków przeciwbólowych.

2. Jeśli doświadczanie bólu było zbyt drastyczne

(przynajmniej na początku tak u mnie było) – brałam taki

środek bólowy, który tylko obniżał poziom odczuwanego

bólu, ale nie odłączał go całkowicie. Świadomość

przeżycia fali migreny – jak odkryłam – była jednym z

kluczy leczenia.

3. Zapewniałam sobie optymalne warunki zewnętrzne –

takie, w których nic ani nikt mi nie przeszkadzał. To był

wyłącznie czas dla mnie. Optymalne były cisza i spokój.

W moim przypadku również ciemność. Zakładałam na

głowę czarny T–shirt, a potem nawet uszyłam sobie

czarne “klapki” na oczy. Naprawdę!

4. Przyjmowałam najbardziej komfortową pozycję, która

umożliwiała mi największy dostępny poziom rozluźnienia

i relaksacji dla całego ciała, mimo iż z początku słowo

“relaksacja” czy “rozluźnienie” wydawały się pojęciami

abstrakcyjnymi i niemożliwymi do uzyskania w
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kontekście cierpienia i nawykowego “zacisku” w obliczu

silnego bólu i torsji.

5. Odwołując się do własnej świadomości, którą

rozpoznałam w sobie jako wewnętrzny spokój,

decydowałam o jak najgłębszym i jak najpowolniejszym

oddechu, niezależnie od tego jak bardzo miałam ochotę

napinać mięśnie, “kurcząc się” z bólu, a mój oddech –

miał tendencję się skracać. Opór powodował większy ból i

wydłużał czas procesu. Paradoksalnie – rozluźniając się –

szybciej zbliżałam się do momentu rozładowania energii

fali, a ból stawał się łagodniejszy.

6. Bardzo ważne było dla mnie, aby “przyglądać” się temu

co się dzieje z pozycji widza we własnym teatrze, mając

świadomość, że ból tworzył się przez moją próbę

powstrzymania fali energii, która przeze mnie płynęła i nie

był niczym, co pochodziło z zewnątrz mnie. Puszczałam

opór – i ból malał lub znikał.

7. W trakcie fal migreny pojawiały się w mojej głowie

dziesiątki przeróżnych myśli, których nie zasilałam swoją

uwagą. Kątem wewnętrznego oka zauważałam ich

przepływ, ale pozwalałam im płynąć bez zatrzymywania

się na żadnej. Gorzkim doświadczeniem nauczyłam się, że

kiedy tylko zatrzymuję się przy którejś z nich, rozrasta się
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ona i mnoży kolejne podobne myśli. A one nigdy się nie

kończyły, drenując mnie z sił potrzebnych do uwalniania

stłumionych emocji.

8. Starałam się działać z pozycji mocy (pozwalałam na

działanie energii, a nie swoje, leżąc i “nic nie robiąc”), a

nie siły (wytężając się w wysiłku walki i daremnej oraz

kosztownej próby odparcia “ataku”). Wykonywałam

jedynie subtelne ruchy dostosowania się do płynącej

energii i odczuć z ciała. Jak surfer wykorzystujący morską

falę. Wczuwałam się w to co płynęło i co w związku z

tym czułam, nie próbując temu nic narzucać. Poziom bólu

mówił mi o stopniu mojego “zgrania” z tym co się działo.

9. Kiedy fala bólu zaczynała zanikać, zawsze w jej

następstwie pojawiały się u mnie odczucia ciała –

mrowienie, kłucie tysięcy drobnych igiełek, ciepłe i zimne

prądy wewnątrz lub na zewnątrz ciała – na powierzchni

skóry. To był znak, że puściła jakaś kolejna blokada i

energia mogła dzięki temu krążyć we mnie swobodniej niż

poprzednio.

10. Jako kolejna faza przychodziła nierzadko dość

niekomfortowa fala emocji – złości, smutku, żalu, czasem

rozpaczy – ich warstwy układały się różnie i tu nie

wykryłam żadnej regularności (choć może jest) i nie
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zawsze występowały. Czasem przychodziły po kilku

godzinach jako pozornie niezwiązana z niczym bieżącym

fala emocji. To wszystko stanowiło znak, że wracałam

coraz bardziej do siebie. Po tym rozładowaniu czułam

często zmęczenie, czasem euforię, czasem po prostu ulgę i

spokój.

11. Fale migreny, przeżywane w pełni świadomie, miały

liczne niuanse, ale bez znaczenia “strategicznego”, dlatego

wymieniam tu jedynie ich główne elementy, które u mnie

pojawiały się w każdej niemal “sesji” i zmieniały w

sposób zasadniczy moje samopoczucie na zdecydowanie

lepsze.

Optymalnym postępowaniem było zawsze i niezmiennie

w całości procesu: być w pełni świadomą i

skoncentrowaną na odczuciach, rozluźnić się

maksymalnie, oddychać jak najgłębiej i pozwolić się

prowadzić fali energii.

12. Z czasem – w taki sposób przebywane fale migreny

stawały się coraz słabsze, aż przestały się pojawiać, gdyż

wyczerpała się energia wypartych i stłumionych emocji,

która je napędzała i “karmiła”. Ponieważ jednocześnie

udało mi się dotrzeć do źródła tych emocji –

wewnętrznych konfliktów na bazie fałszywych przekonań
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i lęku, które zaczęłam uwalniać na bieżąco, migrena

opuściła mnie raz na zawsze.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, KTÓRE

PODEJMOWAŁAM, ABY UNIKNĄĆ MIGRENY

KIEDYKOLWIEK W PRZYSZŁOŚCI

Działania profilaktyczne nazwałabym ogólnie higieną

antymigrenową, czyli inaczej postepowaniem mającym na celu

nie dopuścić do zaniedbań, do jakich doszło – z racji niewiedzy –

w przeszłości. Higiena tego typu to bieżące “czyszczenie”

wszelkich ognisk własnego oporu – przymusu jakiegokolwiek

typu. Ustalenie jako zasady, że już nigdy więcej nie będzie się go

pokonywało w sposób siłowy, bez zbadania jego przyczyny, która

istnieje zawsze. Bez przyczyny nie byłoby tego oporu. Szukanie

tych przyczyn, to inaczej poznawanie własnych preferencji,

branie pod uwagę alternatywnych sposobów na to co jest

konieczne do zrobienia – takich, do których podejdziemy z

większą lekkością, rozpoznawanie własnych lęków i obaw, które

nas prowadzą do robienia tego, co nam nie służy lub przeciwnie –

motywacji, które nam nie pozwalają robić tego, co lubimy i nas

ograniczają do obowiązków, powinności i ciężarów. Życie

szczęśliwe nie oznacza, iż musi być ono idealne, ale
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zdecydowanie oznacza ono odczuwanie radości pomimo wyzwań,

jakie ze sobą niesie.

Moja własna profilaktyka antymigrenowa bazowała

przede wszystkim na tym, że pomiędzy kolejnymi falami

migreny, zanim przestały się już pojawiać, wprowadziłam na stałe

do życia element UWAŻNOŚCI i SAMOOBSERWACJI.

Oznaczało to w praktyce, iż moja uwaga w trakcie praktycznie

wszystkiego co w ciągu każdego dnia robiłam, kierowała się

zarówno za zewnątrz jak i do wewnątrz. Wykonując każdą

czynność starałam się w jej trakcie nie tracić świadomości tego co

podczas niej czuję. Na przykład kiedy myłam naczynia, oprócz

skupienia uwagi na czynności mycia naczyń kierowałam uwagę

na swoje ciało i czułam swoje stopy, ręce, dłonie z ciepłą wodą,

która po nich spływała, zapach płynu do naczyń, lekki

dyskomfort w plecach. Kiedy się pojawiał, przerywałam na

chwilę mycie w myśl zasady o niepokonywaniu siłowym

własnego oporu – i zatrzymywałam się w tej samej pozycji,

większość uwagi kierując na to odczucie. Czułam jak pod

wpływem mojej uwagi skierowanej jak promień laseru w to

miejsce, moje plecy zaczynają pulsować, a energia krąży żywiej.

Po kilku minutach stania w takiej pozycji, którą poprzednio po

prostu bym zmieniła na inną i kontynuowała mycie naczyń –

dyskomfort zamieniał się w ciepło i przyjemne mrowienie, kłucie
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igiełek i naprzemienne ciepłe i zimne prądy. Bolesność

rozpływała się całkowicie i mogłam dokończyć mycia naczyń w

tej samej pozycji, ale już bez dyskomfortu w plecach.

Raz na zawsze odstąpiłam od ignorowania pojawiających

się momentów oporu w ciele, świadczących o tym, że coś

ważnego domaga się mojej uwagi. Podobnie jak w powyższym

przykładzie zatrzymywałam się uwagą przy tym co się działo w

moim ciele czy też w emocjach, nie przestając wykonywać jakiejś

czynności – czasem, jeśli była możliwość, zatrzymywałam się

również fizycznie – i obserwowałam niepokojące, drażniące czy

ogólnie zwracające jakimś oporem miejsce w moim ciele lub

niekomfortowe emocje. Pozwalałam na ich swobodne objawienie

się – bez ich tłumienia czy odwracania od nich uwagi. To

wzmożone skupienie uwagi na sobie procentowało tym, iż

zazwyczaj pozwalało oporowi czy emocji szybko się rozpuścić –

w ciągu minut, a często nawet sekund – zwłaszcza przy dojściu

do pewnej wprawy i przyzwyczajeniu ciała i ducha do tego, że nie

ignoruję żadnych sygnałów uznając je za błahe i nieistotne.

Zauważyłam, że wcześniejsze złudne przekonanie, że “nie mam

czasu na to teraz” w rezultacie przynosiło to, iż wykonywałam

czynności, które miałam do wykonania – z dyskomfortem w tle,

który ciągnął się cały dzień, wyczerpując mnie energetycznie i

obniżając mój nastrój. Ponadto to co robiłam, robiłam
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zniechęcona, wkładając znacznie więcej wysiłku w utrzymanie

jakości tego, co robiłam niż wtedy, gdy na chwilę odpuściłam, z

lekkością i bez dyskomfortu mogąc się potem cieszyć całym

dniem, robiąc wszystko tak jak “trzeba” bez wysiłku

wynikającego ze zmęczenia i walki z samą sobą, żeby “trzymać

fason”.

Kiedy zatem w obrębie mojego ciała czy też ducha

pojawiał się jakikolwiek opór – inaczej niechęć do czegokolwiek

– czy to pod postacią oporu w ciele czy nieprzyjemnej emocji,

zamiast – nawykowo – forsować jakieś działanie, które miałam

do wykonania, zatrzymywałam się i wczuwałam w siebie pytając

w myślach “o co chodzi”. Nie rezygnowałam z tego, co musiałam

zrobić. Wręcz przeciwnie. Nie o to chodzi w tym wszystkim, żeby

nagle zacząć żyć unikając odpowiedzialności w życiu – spraw,

które potrzeba załatwiać i wybierać tylko to “co przyjemne”. Nic

z tych rzeczy. Chodziło tylko o to, aby badać z czego wynika opór

przed ich wykonaniem, a nawet jeśli nie udało się tego ustalić –

poddawać mu się, aby się “rozpuścił”, gdyż generował go

przepływ energii, który napotykał w ciele czy w obrębie pola

energetycznego przeszkody. Co było konieczne, było konieczne,

natomiast istotne było dla mnie, aby wyłapywać wszystkie

momenty parcia na siłowe rozwiązania na zasadzie “bo to trzeba

załatwić i koniec dyskusji” – i na początek ZATRZYMYWAĆ
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SIĘ w każdym takim momencie. Tak jak wspomniałam, to było

czasem parę nawet pozornie nicnieznaczących sekund, które w

skali dni, tygodni i miesięcy dokonały radykalnej transformacji

mojego życia w kwestii płynności i radości z podejmowania

jakichkolwiek działań, nawet tzw. koniecznych spraw do

załatwienia z kategorii “obowiązków”.

Sam fakt świadomego nie dopuszczania do “gwałtu” na

sobie i przeczekiwania chwil oporu, cokolwiek się pod nimi

kryło, zaowocował z czasem znacznie chętniejszym

podejmowaniem przeze mnie jakichkolwiek działań i

zmniejszeniem towarzyszącemu wielu moim czynnościom

napięcia, aż do prawie całkowitego jego wyeliminowania. Opór,

jak zauważyłam, podobnie jak pojawiająca się emocja, wymagał

samej uwagi i nie robienia nic. Zresztą, opór także zawierał

“składową” emocjonalną.

Zatrzymanie się i wczucie w siebie nie zawsze ukazywało

mi przyczyny skąd ten opór wynikał, ale samo jego

“przeczekanie” uspokajało moje wnętrze i pozwalało mi gładziej

wejść w kolejny krok, jaki miałam do wykonania.

Dzięki większemu skupieniu na sobie, zaczęłam żyć

płynniejszym, i – paradoksalnie – efektywniejszym życiem,

wolnym od stanu wiecznego przymusu do czegokolwiek i

funkcjonowania w trybie naciskania na gaz przy jednocześnie

92



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

zaciągniętym hamulcu. Po zastosowaniu takiej filozofii życiowej

przekonałam się w krótkim czasie jakie ogromne pokłady energii

odzyskałam na samej rezygnacji z siłowego pokonywania

własnego oporu.

Obudziłam się do refleksji nad dotychczasowym życiem

bez intencji zmieniania czegokolwiek na siłę. W momencie, kiedy

podjęłam decyzję o zaprzestaniu walki oraz stosowaniu siłowych

rozwiązań na samej sobie – zmiany dokonały się i tak “same” (z

moim aktywnym udziałem świadomości, a nie – jak dotąd – siły

mięśni), natomiast to co je różni od zmian wprowadzanych w

przeszłości na siłę – “z głowy” – są trwałe i bezwysiłkowe z

mojej strony.
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Dieta nie wyleczy migreny, ale może

złagodzić, a nawet przyspieszyć proces

uwolnienia się od niej

Testując na sobie i badając co mi bardziej służy, a co

mniej na drodze do tego, aby migrena przestała mi być w życiu

potrzebna, wyczułam, iż to co jem i piję, a nawet bardziej – czego

nie, miało dla mnie pod tym kątem znaczenie. Dowiedziałam się

na własnym przykładzie, że ta droga może przebiegać trudniej lub

łatwiej w zależności od moich decyzji dietetycznych.

Zauważyłam, iż wraz z każdą falą migreny, w której

świadomie uczestniczyłam, kierując swoją uwagą oraz

maksymalnie relaksując ciało i głeboko oddychając,
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odzyskiwałam jakąś porcję energii za sprawą jej lepszego

przepływu przez moje ciało z jednej strony i uwolnienia złogów, a

z drugiej – na skutek “złuszczenia” energii stłumionych i

wypartych emocji i obniżenia poziomu stresu, mniejszą potrzebę

jedzenia “śmieciowego” dla krótkofalowej, iluzorycznej zresztą,

poprawy nastroju.

Zapewne za sprawą większej wrażliwości, którą mój

organizm zyskiwał wraz ze stopniowym uwalnianiem od

stłumionych i wypartych emocji oraz udziału innych, nieznanych

mi czynników, zmieniło się w trakcie procesu uwalniania od

migreny moje zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.

Zarówno ilościowe jak i jakościowe.

Niemniej, przekonałam się praktycznie, iż czasowe

wprowadzenie pewnych ograniczeń dietetycznych znacznie

złagodziło moje fale migreny. Nie nazwałabym tego w pełni

dietą, gdyż świadomie używam tu określenia “ograniczenia”,

czyli raczej powstrzymanie się od pewnych pokarmów niż

wprowadzanie jakichś nowych czy wyszukanych do

dotychczasowej diety. Organizm pozbawiony pewnych

składników spożywczych ma tendencję do “wykazywania

zdziwienia, niezadowolenia i buntu”, dzięki czemu można łatwiej

z niego “wykurzyć” to co w nim zalega niepotrzebnego i mu

ciąży.
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Ciało lżejsze przyjmuje więcej energii, lepiej wypoczywa,

śpi, regeneruje się i szybciej wraca do zdrowia. Nic mu nie

będzie, gdy na miesiąc czy dwa pozbawimy go czegoś, co go i tak

nie odżywia – na przykład kawy czy cukru. Kawa zresztą

sprawia, że robimy rzeczy, na które byśmy sobie bez niej nie

mogli pozwolić, gdyż skonfrontowalibyśmy się ze swoim

faktycznym stanem – brakiem energii. Kawa przy zmęczonym

organizmie działa jak popędzanie wykończonego konia batem.

Może i pobiegnie przez kilka kolejnych godzin, ale za bardzo

wysoką cenę, jaką będziemy musieli za to zapłacić. Czasem –

łącznie z padnięciem konia na pysk.

Mnie osobiście bardzo dobrze komponowało się posiłki z

tego co lubiłam i co zostało w mojej diecie po dość

RADYKALNEJ REZYGNACJI – nie na zawsze, tylko NA

DOSŁOWNIE KILKA TYGODNI z:

● wszystkiego, co zawiera cukier i jakiekolwiek inne

substancje słodzące, łącznie z miodem – słodyczy,

napojów słodzonych itp. Zero słodyczy jako osobny

produkt – łącznie ze sztucznymi słodzikami.

● soków owocowych oraz bardzo słodkich owoców.

● jakichkolwiek zbóż i przetworów zbożowych – pieczywa,

słodkich wypieków, makaronów i czegokolwiek, co

zawiera mąkę (nawet bezglutenową) czy zboża o
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dowolnym stopniu przemiału.

● kawy, herbaty i jakichkolwiek napojów "pobudzających".

● alkoholu.

● nabiału, poza jajkami kurzymi.

● jakichkolwiek warzyw typu "mączystego" – ziemniaków,

nasion strączkowych, kukurydzy.

● konserw, kiszonek i wszystkiego, co surowe, zimne i

mocno kwaśne.

● jakiegokolwiek rodzaju orzechów.

Wierzę, że w moim przypadku dieta nie miała znaczenia

decydującego o leczeniu, które odbywałoby się i tak w momencie

świadomego uczestniczenia w falach migreny, ale wpłynęła na

łagodniejszy i sprawniejszy ich przebieg. Doświadczalnie

stwierdzam różnicę w napięciu układu nerwowego i ogólnie ciała

na diecie z obecnością kofeiny, wzmacniaczy spożywczych,

cukru i innych dosładzaczy oraz alkoholu i – bez nich. Życie bez

kawy było trudne tylko przez kilka pierwszych dni po jej

odstawieniu, po których organizm przełączył się na źródło energii

znajdujące się w moich własnych “śmieciach” zalegających w

ciele i nadmiarach tłuszczu oraz zaserwował mi bardzo przyjemną

jasność umysłu, której nie miałam wcześniej chyba nigdy w

życiu.

Już z pewnej perspektywy od wyleczenia mogę
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powiedzieć, iż dostarcza ono wolności nie tylko od leków. Teraz

mogę jeść wszystko, na co mam ochotę, bo żaden rodzaj

pożywienia – nawet wysoko przetworzonego – nie wywołuje już

tych napięć i nasilania stresu. Zresztą paradoksalnie – nie mam

już na te “smakołyki” takiej ochoty jak miałam kiedyś.

Niewykluczone, że – odmawiając ich sobie na jakiś czas –

przekonałam się, że nie tylko mogę bez nich żyć, ale wręcz jest

mi bez ich towarzystwa lepiej niż z nim. Sprowadziłam je do roli

tego, czym są w istocie – jedynie przekąsek i uwolniłam się od

wiary w ich moc “polepszacza” mojego nastroju, którego – bez

pożegnania się z migreną – tak czy owak nie były mi w stanie

polepszyć, a nawet jeśli to robiły na momencik, kazały mi za tę

chwilę przyjemności słono i jeszcze długo po ich zjedzeniu

płacić.

Migrena w ostatecznym rozrachunku okazała się tym,

czym była od samego początku, a o czym przez większość życia

nie wiedziałam – moim aniołem stróżem, kiedy zrozumiałam, że

ból, który na mnie sprowadzała, miał za zadanie obudzić mnie do

życia i skłonić do zaprowadzenia w nim porządku. A ja,

nieszczęsna, podejrzewałam ją o bycie demonem i z uporem

godnym lepszej sprawy wyłączałam jej “głos” – niczym czujkę

alarmu wzbudzoną ruchem grasującego po domu włamywacza –

kolejną tabletką i wracałam do “normalnego” życia, którego i tak
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nie miałam. Zrozumiałam jej przekaz, a ona uzdrowiła mnie i całe

moje życie. Po czym odeszła – już niepotrzebna.

Życzę Czytelnikowi zdrowia i wspaniałego radosnego życia –

99



Agnieszka Pareto. Migrena – demon czy anioł? Zrozumieć znaczy uzdrowić

D O D A T E K

Niby oczywiste, a jednak…

Ze strachu przed bólem mamy ochotę się spinać i

naprężać mięśnie, a tak naprawdę strach i ból miną

szybciej, kiedy je świadomie rozluźnimy

W uzdrawianiu siłami natury, a do takich należy między

innymi uwalnianie się od przyczyn migreny, bardzo ważnym

aspektem jest nasza świadomość, owocująca koncentracją i

skupieniem na tym, co się dzieje w bieżącej chwili.

Dlaczego jest to takie ważne? Z całkiem prostego

powodu. Skupienie na tym co się dzieje pozwala dostrzec

najsubtelniejsze odczucia ciała i ducha, co do których możemy

podejmować natychmiastowe decyzje, skutkujące

efektywniejszym przebiegiem całego procesu leczenia. I, co

istotne, zafundować sobie mniejszy dyskomfort w procesie

uwalniania energii stłumionych i wypartych emocji, usiłującej

utorować sobie drogę przez nasze ciało, co daje objawy w postaci

dolegliwości fizycznych i nierzadko bólu.
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Co to oznacza w praktyce? Znamy z doświadczenia ból i

dyskomfort ciała w związku z różnymi dolegliwościami, takimi

jak migrena, bóle stawów, menstruacyjne czy jakiekolwiek inne

jego rodzaje. W momencie, kiedy zbliża się fala takiego bólu,

pamiętamy zwykle z przeszłości jak nieprzyjemne to było

zjawisko i mamy tendencję do “zwijania się” się do pozycji

embriona, zaciskania mięśni i robienia wszystkiego, co w naszej

mocy, aby przeciwstawić się temu, co “nadchodzi”, w wyuczonej

reakcji stawiania oporu tej fali, interpretowanej jako “coś złego”,

czego za wszelką cenę trzeba uniknąć. Podpowiada nam to

rozwiązanie nasz własny umysł, a raczej jego fragment,

odwołujący się do tego co wie z przeszłości, bo tego doświadczył

“na własnej skórze”. Ludzki umysł ma tendencję do uciekania od

tego co nieprzyjemne, a dążenia do tego co przyjemne. Jeśli więc

zakoduje sobie, że coś jest nieprzyjemne, a nie będzie wiedział,

że jest to pożyteczne – będzie siał w naszym życiu pogrom i

nieszczęście. Na szczęście znamy fakty i dysponujemy wiedzą,

którymi możemy nakarmić nasz umysł i wskazać mu kierunek, w

którym ma nas prowadzić. Niech nas zatem prowadzi do zdrowia

wiedząc, iż to nie fala bólu nadciąga, ale fala pozytywnej

życiowej energii – ból zaś to tylko nasza reakcja, która będzie

tym mniejsza im większe będzie nasze rozluźnienie.

Efektywnym sposobem na rozwiązanie sytuacji bólowej,
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która w pierwszej chwili nie przychodzi zupełnie do głowy, kiedy

pojawia się lęk przed falą dyskomfortu, jest poddanie, czyli

zrelaksowanie mięśni, które zmniejsza napór i zwiększa w

konsekwencji przepływ. Odruchowo kurczymy się ze strachu i –

paradoksalnie – sami komplikujemy sprawę i dokładamy sobie

bólu, bo fala napierającej energii, zamiast luźnego ujścia,

napotyka na ścianę naszego “zacisku” i uderza w nią bezlitośnie.

Nie mamy mocy, żeby ją zatrzymać. Nasze usiłowania

wynikają z wiary, że jest to możliwe. Prawda jest zaś taka, że

nasz opór (z oczywiście uzasadnionego dla nas, wyuczonego lęku

przed bólem) doprowadza do tego, że napierająca energia i tak

“przejdzie” przez nasze ciało, ale w sposób bardziej bolesny niż

jest to możliwe.

Jak się jednak rozluźnić, kiedy nas boli? Jak pomóc

naturze nas wyleczyć, pozwalając na jak najswobodniejszy

przepływ?

Potrzebujemy odwołać się do własnej naturalnej wiedzy i

mądrości. Jeśli na początku nie potrafimy jeszcze inaczej –

dobrze jest wziąć środek przeciwbólowy, który obniży poziom

bólu, ale nie całkowicie go wyłączy, gdyż inaczej nie moglibyśmy

świadomie uczestniczyć w przechodzącej przez nas fali energii.

W następnej kolejności potrzebujemy znaleźć coś, co nam

pomoże się rozluźnić bez lub z jak najmniejszą ingerencją w ten
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proces. Może to być cokolwiek o charakterze wspomagającym –

czy to chłodzący balsam stosowany bezpośrednio na skórę głowy

czy ciepła kąpiel, czy rozluźniający masaż, czy kojący dotyk

człowieka czy zwierzęcia, czy akupunkturowe igły czy piękny

zapach czy delikatny ucisk bolącego miejsca czy cokolwiek, co

będzie współpracowało z falą, która usiłuje przez nas “przejść”.

Poddanie i rozluźnienie jest tym samym, co ma miejsce,

kiedy czujemy silne parcie na pęcherz (tyle, że w omawianej

sytuacji towarzyszy nam ból czy bolesny dyskomfort).

Powstrzymywanie tego naporu w dłuższej perspektywie

sprowadzi na nas poważne konsekwencje. Aby uwolnić to, co

usiłuje się wydostać, potrzebujemy świadomego zezwolenia,

które dokonuje się w naszym umyśle. Oczywiście, jeśli nie mamy

problemów z pęcherzem, nie potrzebujemy długiego skupiania i

koncentracji, aby dokonał się wypływ jego zawartości. Rzecz

dzieje się automatycznie. Kiedy jednak coś w nas zaczyna

niedomagać, potrzebujemy na nowo się tego nauczyć lub

przypomnieć sobie jak to działa. Mechanizm jest dokładnie ten

sam – to tylko uwarunkowanie naszego umysłu nam podpowiada,

że “tu jest inaczej” i w tej sytuacji musimy stawiać opór zamiast –

jak w przypadku opróżniania pęcherza – poddać się, rozluźnić i

puścić – aż fala uwolni się i napięcie ulegnie rozładowaniu.

Możemy poćwiczyć w domowym zaciszu na
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drobniejszych sytuacjach bólowych, co się dzieje z bólem – jak

się zmienia, kiedy rozluźniamy się, a kiedy zaciskamy i spinamy.

Czy potrzebujemy go “odcinać”? A może – w momencie

poddania i zezwolenia na jego przejście, pojawi się coś

przyjemnego, czego się absolutnie w tej sytuacji nie

spodziewaliśmy? Może walcząc i nie pozwalając mu się w pełni

objawić, ze strachu przed – jak byliśmy przekonani – jeszcze

większym bólem, pozbawiliśmy się doznań wielkiej błogości,

jaka przychodzi, gdy ból ulega transformacji, i jej wspaniałych

konsekwencji w postaci dobrego samopoczucia i zdrowia?

Czy stawianie oporu w przypadku bólu prowadzi do

wygranej? Czyjej zresztą wygranej? I co to znaczy – wygranej?

Czy wygraną jest odparcie ataku bólu – naszego wroga? Czy

wrogiem jest nasza własna uwięziona energia, która próbuje się

uwolnić i rozładować, dając znać bólem o oporze stawianym

strumieniowi energii przez nasze ciało? Czy też wrogiem

jesteśmy sami dla siebie, nie chcąc do tego dopuścić, bo

powstrzymuje nas obawa przed chwilą dyskomfortu,

towarzyszącemu temu procesowi? A może to tylko brak wiedzy,

że ta chwila lub może więcej niż jedna chwila – jeśli

zdecydujemy się przejść przez nią świadomie, otworzy nam

bramę do zdrowia i dobrego samopoczucia?
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Migrena czy jakakolwiek inna dolegliwość – zasada

leczenia zawsze ta sama

Zauważyłam sporą analogię migreny do nerwobólu.

Towarzyszący mu ból jest jak porażenie prądem elektrycznym –

niezwykle silny, ostry i przejmujący – promieniujący wzdłuż

innych nerwów na obszarze całego ciała. Wyjątkowo paskudna

rzecz. Jego fala trwa krótko – zaledwie sekundę, a może nawet jej

ułamek, ale ten moment dłuży się niczym wieczność, a

przychodzi dość często, bo nawet co kilkadziesiąt sekund. Ma

moc całkowitego zatrucia życia człowieka i przepojenia go na

wskroś strachem przed kolejną jego falą. Tak przynajmniej dzieje

się do czasu, kiedy przestaje się podchodzić do niego w

konwencjonalny sposób – jako zewnętrzną przeszkodę – i

zwalczać, zamiast – rozumiejąc tkwiące w nim dobrodziejstwo –

adekwatnie działać i stopniowo eliminować zagrożenie nim ze

swojego życia.

Ogromnym przygnębieniem napawa przekonanie, iż bez

profesjonalnej medycznej pomocy nie jest się w stanie przerwać

tego horroru. Może to uczynić jedynie lek na bazie opiatów,

przepisany przez neurologa. Do tego czasu dni i noce wypełnia

cierpienie. Nie da się normalnie funkcjonować. Noc nie przynosi
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odpoczynku, a jedynie jeszcze większe przygnębienie i rozpacz.

Dzięki wyleczeniu zatok, astmy, migreny oraz całego

łańcuszka innych schorzeń, na które chorowałam przez większość

życia zrozumiałam, iż wszelkie choroby ciała pochodzą od

uwięzionej w ciele energii stłumionych i wypartych emocji, która

zamanifestowała się w postaci materialnej w ciele i dokonała w

nim patologicznych zmian, które stanowią blokadę w przepływie

życiodajnej energii oraz nierzadko ból. Identyczną zasadę jak tę

zastosowaną przy uwalnianiu się od migreny zaczęłam aplikować

do wszelkich bieżących dolegliwości, pojawiających się w moim

życiu i zauważać, iż znikają trwale, zwracając w trakcie procesu

sporą porcję energii, która je dotąd utrzymywała w ciele, a ciało –

w stanie choroby.

Dolegliwości cielesne to informacja, iż w naszym ciele

istnieje nieprawidłowość w przepływie energii. Nasza niewiedza

połączona ze strachem powodują, iż bojąc się dyskomfortu

związanego z naszymi dolegliwościami, bezkrytycznie usuwamy

ich objawy, które są w istocie posłańcami informującymi nas o

nieprawidłowości i stwarzającymi szansę na to, aby organizm

doprowadzić do porządku. Tak jak jednak nie da się bez

konsekwencji powstrzymać wody płynącej z kranu poprzez

zatkanie go palcem, gdyż woda i tak znajdzie swoje ujście, ale

robiąc po drodze sporo zniszczeń, tak samo powstrzymywanie
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naporu energii życiowej, która przepływa przez nasze ciało i jesli

wykazuje ono nieprawidłowości, pokazuje nam to przykrymi

objawami, kończy się konsekwencjami w naszym ciele i umyśle.

Kiedy wiemy co robić, aby rzeczywiście się wyleczyć, a

nie wyłącznie uzyskać nietrwały, a nawet szkodliwy w skutkach

komfort sztuczny, polegający wyłącznie na odcięciu odczuwania

poważnej sytuacji organizmu, która jednak przez samo to nie

znika, pojawia się więcej pewności i spokoju, niezbędnych na

tym etapie leczenia.

Objawy chorobowe to nic złego. Oczywiście, że ból i inny

dyskomfort nie są przyjemne, ale kiedy zrozumiemy jak bardzo są

istotne i jak doskonale możemy je wykorzystać do własnego

uzdrowienia, może nawet zaczniemy je witać z satysfakcją. Może

ich obecność nie ucieszy nas w dosłownym tego słowa znaczeniu,

ale będziemy kojarzyć ją z kolejnym znaczącym krokiem ku

zdrowiu.

Dobrym sposobem radzenia sobie z nerwobólem –

podobnie jak w każdej innej sytuacji bólowej, jest zażywać

adekwatne środki przeciwbólowe obniżające próg bólu do

wytrzymywalnego minimum, które po pierwsze pozwalają w

nocy na sen, który sam z siebie ma samoregulującą i leczniczą

naturę, musi zatem być sycący i przynoszący ukojenie – również

w sensie psychicznym, a po drugie w dzień umożliwiają
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świadome przechodzenie przez kolejne jego fale – kiedy tylko to

możliwe.

Wskazane jest uznanie, iż zajęcie się sobą w tej sytuacji

jest sprawą priorytetową i dokonanie w związku z tym kilku

waznych decyzji, jak na przykład wzięcie wolnego od pracy i

obowiązków domowych oraz wszelkiej innej aktywności

drenującej energię konieczną do procesu leczniczego.

Leżąc czy siedząc – w jakiejkolwiek pozycji

zwiększającej poczucie komfortu jak na tą sytuację, dobrze jest

bardzo świadomie nie spinać ciała podczas spazmów bólowych.

Jest to wykonalne, gdy poziom bólu jest obniżony odpowiednim

lekiem. Można smarować bolesne miejsca maścią tygrysią

(bardzo dobrym miejscowo działającym chińskim preparatem o

działaniu rozgrzewająco–chłodzącym) czy nawet środkiem

znieczulającym działającym miejscowo, uciskać bolące miejsce,

ale nade wszystko przyjąć wewnętrznie postawę obserwatora –

niczym widza w teatrze własnego wnętrza, który ogląda spektakl,

nie angażując się w niego osobiście – skupiając uwagę na

odczuciu, które w danym momencie jest najintensywniejsze, ale

jednocześnie będąc świadomym wszystkiego, co się we wnętrzu

dzieje. Zauważyłam, iz bardzo pomaga zaciemnienie pokoju, w

którym się przebywa lub przynajmniej ciemna opaska na oczy. Im

więcej energii “pójdzie” na skupienie na wewnętrznych
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procesach, tym szybsze będzie ich zakończenie.

Ból może być czasem na tyle niekomfortowy mimo

zastosowanego tłumika, że ma się dość i traci się koncentrację.

Można się wówczas zacząć spinać wewnętrznie i być gotowym

walczyć z “oprawcą” – bólem i przykrymi objawami.

Zauważyłam jednak, że właśnie te momenty wywołują ból

jeszcze większy ze względu na napięcie mięśni, co rodzi większy

opór w przepływie energii. Paradoksalnie – tym co zmniejsza ból

jest rozluźnienie, czyli dokładnie przeciwna rzecz do tego, co ma

się ochotę zrobić, kiedy nas coś boli.

Wzmożona dyscyplina w rozluźnianiu całego ciała prędzej

czy później owocuje pojawieniem się pierwszych fal emocji –

dojmującego smutku, złości, rozpaczy, wstydu i całego

możliwego wachlarza innych, które kiedys stłumiliśmy. Nie mają

one związku z bieżącą sytuacją życiową. To są “wytapiające się”,

uwalniające emocje z przeszłości. Fala może trwać kilka minut,

moga się pojawić łzy, ale kiedy miną, w ciele zaczną pełzać ciepłe

prądy, z lekkim mrowieniem i kłuciem tysięcy drobnych igiełek –

bardzo przyjemne. Po niedługiej chwili prawdopodobnie ustaną, a

z płuc wydostanie się spontaniczne głębokie westchnienie lub

rozdzierające ziewanie wskazujące na relaksację układu

nerwowego. Doskonały znak.

Sesja objawowa nerwobólu czy jakiejkolwiek
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dolegliwości związanej z bólem ucicha po takim świadomym jej

przejściu, jeśli jednak nie w pełni wyczerpie się energia

stłumionych emocji związana z danym obszarem ciała, mogą się

pojawiać później dalsze jej fale.

Kolejne jednak mogą nie być już aż tak intensywne ze

względu na to, iż część energii już się uwolniła przy poprzedniej

“sesji”. Następna fala stłumionego środkiem przeciwbólowym

bólu może być odczuwalna jakby był nieco “rozlany”, już nie tak

tnący i ostry. Maksymalne rozluźnienie ciała, głębokie świadome

oddychanie oraz uciskanie z wyczuciem bolesnego miejsca

przyniosą kolejną falę emocji.

Przebieg każdej takiej fali bólu – a precyzyjnie fali

energii, która daje efekt bólowy przepływając przez stawiające

opór w ciele zmienione chorobowo tkanki – ma zazwyczaj

podobną charakterystykę. Uwalnia się w wyniku każdej porcja

energii, pojawia się ulga i następuje zmniejszenie bólu. Aż…

znika zupełnie, pozostawiając człowieka lżejszym,

pogodniejszym i spokojniejszym.

TE emocje, które zostały uwolnione, już nie powrócą ani

ich energia nie będzie powodować więcej zniszczeń w

organizmie. Jeśli jakiekolwiek objawy jeszcze nastąpią, będzie to

znaczyło, że na powierzchnię wydostaje się kolejna, dotąd

nieuwolniona warstwa – można wtedy rzec, że to przeszłość puka
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od wewnątrz i domaga się powrotu tam, gdzie jej miejsce.

Fala jakiejkolwiek energii, w tym energii objawów

chorobowych, będących energią emocji, jeśli nie stawiać jej

oporu i nie zasilać reakcją – próbą jakiegokolwiek działania pod

jej wpływem – a jedynie skupiać na niej świadomą uwagę – musi

się z czasem rozładować, zgodnie z zasadą, iż wszystkie fale

energii – jeśli ich nie zasilać reagowaniem na nie – mijają prędzej

czy póżniej.

Mimo, iż trudno się przed utrwaloną – często przez lata –

reakcją powstrzymać – aby powstał nowy, zdrowy nawyk –

potrzebujemy tyle razy od reakcji na objawy się powstrzymać,

aby “weszło nam to w krew” i postawa niereagowania na

intensywną falę energii w ciele inaczej niż rozluźnieniem i

głębokim oddechem stała się naszą drugą naturą. To jest zresztą –

nawiasem mówiąc – nasza pierwsza natura, z którą przychodzimy

na świat – chować się w spokojny “kąt”, kiedy nam coś dolega i

redukując do minimum jedzenie, którego trawienie wymaga sporo

energii potrzebnej do przywrócenia ciału równowagi, pozwolić na

zautomatyzowane procesy samoregulacji naszego organizmu,

zaprogramowane, aby przywracać nas do zdrowia. To tylko nasz

wybór, że kiedy chorujemy – “musimy” iść do pracy albo robić

tysiąc innych rzeczy. A skoro taki nasz wybór, to takie i jego

konsekwencje, gdyż natura jest w swojej istocie konsekwentna
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“do bólu”.
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Postscriptum

Byłabym wdzięczna Czytelnikowi za wyrażenie swojej

opinii na temat czy treść tej książki okazała się przydatna i jeśli

tak, to w jaki sposób się to objawiło czy objawia. Pozwoliłoby mi

to zdobyć pogląd na to, jakie kwestie warto by w jej kolejnych

edycjach poruszyć i o jakie aspekty, które się w tej wersji nie

znalazły – ją poszerzyć, aby uczynić ten przewodnik na drodze do

zdrowia jeszcze bardziej użytecznym narzędziem.

Z góry dziękuję za wszelkie konstruktywne – również te,

w których Czytelnik wyrazi co i dlaczego mu się nie podobało –

opinie. Opinie można wysyłać korzystając z formularza pod

adresem:

https://zyciejakzesnu.pl/kontakt

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam,
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