Μια εσωτερική προσέγγιση για ασθένειες που αφορούν Όλα τα όργανα πέψεως δηλαδή το
στομάχι, πάγκρεας, συκώτι, σπλήνα, χοληδόχος κύστις, λεπτό και παχύ έντερο.
Αντίστοιχος ενδοκρινικός αδένας το Πάγκρεας που πλην άλλων, παράγει την ορμόνη ινσουλίνη
n οποία διατηρεί σταθερό το επίπεδο σακχάρου στο αίμα.
Το παρακάτω κείμενο μας το παραχώρησε ο Κύριος Δημήτρης Τσιγγάνης , εσωτερικός
θεραπευτής και διδάσκαλος της εσωτέρας θεραπευτικής . Κείμενα σε σχέση με την εσωτέρα
θεραπευτική μπορείτε να βρείτε στις εξής διευθύνσεις : http://dromoisynthesis.wordpress.com/,
https://www.facebook.com/Enargeia
το Inner Healing, ένας Δρόμος Πνευματικής Θεραπείας
https://www.facebook.com/pages/Inner-Healing/351340314910099
η δική μας σελίδα για τα Balanced Beginnings
http://balancedbeginnings.wordpress.com/about/
τα Balanced Beginnings στη βάση Βιβλιονέτ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου)
http://www.biblionet.gr/book/185855/Balanced_Beginnings
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ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΘΕΣΗ: Μεταξύ 12ου θωρακικού και 1ου οσφυϊκού σπονδύλου.
ΣΥΝΑΦΗ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Όλα τα όργανα πέψεως δηλαδή το στομάχι, πάγκρεας, συκώτι, σπλήνα, χοληδόχος κύστις, λεπτό
και παχύ έντερο.
Αντίστοιχος ενδοκρινικός αδένας το Πάγκρεας που πλην άλλων, παράγει την ορμόνη ινσουλίνη
n οποία διατηρεί σταθερό το επίπεδο σακχάρου στο αίμα.
3 . ΣΥΝΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δες σχεδιάγραμμα)
Αυτά είναι το δευτερεύον κέντρο σπλήνας (διπλό), συκωτιού, το δευτερεύον στομάχου και το
δευτερεύον του ηλιακού πλέγματος.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σχετίζεται με το αστρικό επίπεδο και ανεπτύχθη κατά τη διάρκεια της Ατλάντιας φυλής. Η
πλειονότης της ανθρωπότητας εστιάζεται ακόμη στο αστρικό επίπεδο. Εις το παιδί η ανάπτυξη
του αστρικού -συγκινησιακού σώματος λαμβάνει χώρα από ηλικίας 7 έως 14 ετών.

5. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Το ηλιακό πλέγμα είναι η Πόρτα προς το αστρικό επίπεδο και είναι το πλέον ενεργό Κέντρο
ενέργειας στο μέσο άνθρωπο.
Ο ρόλος του σήμερα είναι να συγκεντρώνει όλες τις ενέργειες των κυρίων και δευτερευόντων
CΗΑΚRΑ που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα. Αυτή είναι μία από τις αιτίες του υπάρχουν
τόσες παθήσεις σε σχέση με όργανα πέψης, λόγω ενεργειακής υπερδιέγερσης αυτού του
κέντρου. Είναι το κέντρο που εκφράζει. τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας από τις πλέον
πρωτόγονες μέχρι τις πλέον εκλεπτυσμένες. Εις το μέσο άνθρωπο το ηλιακό πλέγμα έχει στενή
σχέση με το Ιερό κέντρο κι' οι περισσότερες επιθυμίες έχουν σχέση με ορέξεις (φαγητό, σεξ και
καλοπέραση).
Πιο διακριτικές επιθυμίες σ' αυτούς τους ανθρώπους, με ανεπτυγμένο νου, είναι η επιθυμία για
αναγνώριση και γόητρο ή έστω και επιθυμία για την εξεύρεση ενός πνευματικού δασκάλου ή
την απόκτηση κάποιας πνευματικής εμπειρίας.
Όλες οι συναισθηματικές ανωμαλίες, συγκρούσεις, απωθημένα, συμπλέγματα και νευρώσεις,
έχουν σχέση με ανισορροπίες του ηλιακού πλέγματος. Η έμφαση στο ηλιακό πλέγμα και
δραστηριότης αστρικής φύσης είναι πλέον έντονη εις τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 14 ετών.
Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η ψυχή επιχειρεί να εκφραστεί μέσω της συναισθηματικής
ή αστρικής φύσης. Πολλοί άνθρωποι μπλοκάρονται σ' αυτό το στάδιο και χρειάζονται θεραπεία
αργότερα στη ζωή τους για ν' απαλλαγούν από συναισθηματικά προβλήματα. Το ηλιακό πλέγμα
και η καρδιά εκφράζουν το δεύτερο στοιχείο της θεότητας - την αγάπη. Καθώς ένας άνθρωπος
εξελίσσεται, οι ενέργειες κάτω από το διάφραγμα συγκεντρώνονται από το ηλιακό πλέγμα προς
τα επάνω και προωθούνται πάνω από το διάφραγμα προς το χώρο της καρδιάς. Κατά τη
μεταβατική περίοδο οι ενέργειες μπορεί να παλινδρομούν μεταξύ καρδιάς και ηλιακού
πλέγματος δημιουργώντας πολλά προβλήματα πεπτικής και νευρικής φύσεως.
6. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Όλες οι ανωμαλίες τον πεπτικού συστήματος. Αυτές συμπεριλαμβάνουν έλκος στομάχου και
εντέρων, πέτρες χοληδόχου κύστης, διάρροια και δυσκοιλιότητα, παγκρεατίτιδα και διαβήτη.
Γενικά εάν η ροή της ενέργειας μέσω του ηλιακού πλέγματος είναι ανεπαρκής, τα όργανα
πέψεως θα υπολειτουργούν και η χώνευση κι' αφομοίωση της τροφής δεν θα είναι ομαλή.
Αυτά μπορεί να προξενήσει αλλεργίες κάθε μορφής από αχώνευτες τροφές που ερεθίζουν το
σώμα.
Συχνά το ηλιακό πλέγμα έχει μια σπασμωδική κίνηση που συνήθως
περιγράφεται σαν σπαστικό έντερο με διακυμάνσεις που ποικίλουν μεταξύ δυσκοιλιότητας και
διάρροιας.
7. ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται πλέον συνειδητή η ανάγκη
γι' απελευθέρωση κι' έκφραση των συναισθημάτων. Συγχρόνως εντείνεται η προσπάθεια από τα
διεθνή μέσα ενημέρωσης για δημιουργία εντυπώσεων κι' αυτό είναι ένα παράδειγμα αχαλίνωτης
δραστηριότητας του ηλιακού πλέγματος.
H εξέλιξη της μουσικής ROCK κι' η σαν αποτέλεσμα υστερία μεταξύ πλήθους νέων κατά
κανόνα ανθρώπων είναι ένα καλό παράδειγμα αστρισμού ο οποίος είναι διεθνώς ασυγκράτητος
σήμερα. Κάθε μαζική υστερία είναι ενδεικτική εμφαντικής λειτουργίας τον ηλιακού πλέγματος

είτε σε ποδοσφαιρικά match είτε σε πολιτικές συγκεντρώσεις είτε σε κονσέρτα ROCK. Το
γεγονός ότι τα ανωτέρω είναι τόσο δημοφιλή δείχνει τον αστρικό εστιασμό της Ανθρωπότητας.
Τα πλέον ανεπτυγμένα άτομα και ομάδες δίvουν περισσότερη έμφαση τελευταία στην
απελευθέρωση εγκλωβισμένων συναισθημάτων μέσω ομαδικής Θεραπείας διαφόρων μορφών.
Mια ενοποιημένη προσωπικότητα τελικά επιτρέπει τον έλεγχο των συναισθημάτων και την
κατεύθυνση τους από το νου σε δημιουργικά κανάλια.
8. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Μια μόνη ακτινική επίδραση αναφέρεται από την ALICE BAILEY κι αυτή είναι η έκτη ακτiς
του ιδεαλισμού και της αφοσίωσης που κυβερνά o Άρης στο μέσο άνθρωπο κι' ο Ποσειδώνας
στον πλέον ανεπτυγμένο. O Άρης σαν o παραδοσιακός θεός του πολέμου φαίνεται κατάλληλη
επίδραση για τα ατίθασα και συγκρουόμενα συναισθήματα του μέσου ανθρώπου.
O Ποσειδών αντιπροσωπεύει την τελική ευθυγράμμιση με την καρδιά κι' αυτή την αγάπη /
σοφία που μπορεί να ρεύσει από το Βουδικόστο αστρικό επίπεδο μέσω της καρδιάς και του
ηλιακού πλέγματος, αφού ηρεμήσουν οι συγκινήσεις και τα συναισθήματα.

