Az emberi szervezet működésének kutatása csak most kezdődik igazán.

Magát a szerkezetet már aprólékosan ismerjük, de vajon, hogyan működik? Milyen módon hat
ránk például legfőbb éltetőnk, a napsugár? Tudjuk azt is, hogy bizonyos színek milyen mélyre
hatolnak a szövetekbe, tudjuk, hogy átjutnak a bőrön, elérik a bőr alatti kötőszövetben lévő
kapillárisokat, a bennük keringő vért, s a szövetközti folyadékokat. De vajon mit és mikor
kapcsolnak be, vagy éppen ki? Azt már tudjuk, hogy egyes hullámhosszak felelősek
szervezetünk D vitamin tartalmáért, más hullámhosszak bőrünk barnulását, annak melanin
szintjét befolyásolják. Érdekes módon a melanin mennyisége hangulatunkat, jó kedélyünket is
döntően befolyásolja.

Nagy kérdés: vajon mit csinál a többi hullám, a többi szín, s mit csinálnak azok, amelyeket
szemünk nem is érzékel, de tudunk róla, hogy léteznek. Érdekes lehet az is, mikor és hol,
melyik testrészünket éri a fény?

Szervezetünk rendkívül érzékeny. Ha a csuklómra hideg víz csordogál, a pulzusom lelassul,
idegeim megnyugszanak. Ha ugyanez a hideg víz a lábamat éri, a hideg végigfut a hátamon és
megborzongok, fázni kezdek. Kíváncsian várnám a modern biofizika képviselőjének
magyarázatát, ha nem tudnám, hogy a Hagyományos Kínai Orvoslás már évezredek óta ismeri
a meridiánokat. Az energetikai keringés szabályai szerint a talp közepéről indul el a Vese
meridián, ez szervezetünk tűzhelye. Ha hideg éri, a vese és testvér meridiánja, a Húgyhólyag
működési kör mentén a hátgerinc két oldalán végigfut a hideg. Különösen igaz ez délután 15 és
19 óra között, amikor ezek a meridiánok a legérzékenyebbek, mert a maximumon dolgoznak. A
legnagyobb lánggal lobog a tűz, a hideg víz ilyenkor tudja a legtöbb kárt tenni.

Környezetünkben fények áradata, hullámok tömege vesz körül bennünket. Hatásairól többet tud
meg az, aki visszanyúl a régi gondolatokhoz. Az Út jó irányba visz, csak rá kell találni. Ez
egyikünknek korábban, másoknak későbben, egyeseknek életük végéig sem sikerül. Az Út
mindenkit türelmesen vár.
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A Hagyományos Kínai Orvoslás XXI. századi változata: az I’health diagnosztika terápiás fényei
már itt vannak a királyi városban, Székesfehérváron.
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