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EPILEPSJA

Epilepsja (padaczka) to choroba, której przyczyną są nadmierne wyładowania 
elektryczne w mózgu. Zwykle objawia się napadem drgawkowym. 

W większości przyczyny występowania epilepsji są nieznane. Ze znanych przyczyn 
mogą to być:

• urazy głowy,
• nadużywanie alkoholu,
• guzy mózgu,
• infekcje mózgu,
• udar mózgu,
• nadużywanie narkotyków.

Istnieją także dowody, że zakażenie tasiemcem uzbrojonym może wpłynąć na 
pojawienie się epilepsji. 

Zwykle objawem padaczki są drgawki. Jednakże mogą to być również:
• bezwiedne i wykonywane poza świadomością powtarzanie danej czynności,
• zaburzenia wzroku czy słuchu,
• utrata świadomości,
• zaburzenia motoryczne,
• zaburzenia psychiczne.

STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane to zapalna i przewlekła degeneracyjna choroba układu 
nerwowego, która prowadzi do demielinizacji i zniszczenia komórek nerwowych. 

Objawami sm są:
• zaburzenia czucia,
• osłabienie mięśni,
• problemy z połykaniem,

1



• kurcze mięśni,
• męczliwość,
• brak koordynacji ruchowej,
• problem z utrzymaniem równowagi,
• kłopoty z poruszaniem się,
• uczucie mrowienia,
• bóle,
• problemy z widzeniem,
• brak panowania nad zwieraczami (np. nietrzymanie moczu).

Istnieje wiele hipotez na temat przyczyn stwardnienia rozsianego. M.in uważa się, 
ze może być ono spowodowane problemami takimi, jak: 

• grypa,
• silny stres – zarówno psychiczny jak i fizyczny,
• niedobór witaminy D – zwłaszcza w dzieciństwie,
• przeziębienie,
• zapalenie żołądka,
• nieżyt jelit,
• czynniki genetyczne.

NERWOBÓLE

Objawami nerwobóli są:
• kłujący, piekący lub palący ból, który może być wywołany czynnikami, które 

zwykle bólu nie powodują (np. myciem zębów),
• zaburzenia czucia lub nadwrażliwość na dotyk,
• uczucie mrowienia lub drętwienia,
• osłabienie mięśni.

NERWICA

Nerwica to zespół objawów ze strony psychiki i organizmu, który jest spowodowany 
sytuacjami stresowymi i nieprawidłowymi reakcjami na nie. Chory na nerwicę odczuwa 
lęki, przygnębienie, bóle, których źródłem nie jest żadna choroba fizyczna i problemy ze
snem.

Objawami nerwicy mogą być: 
- objawy ze strony emocji i zachowania

• lęki,
• napięcie,
• strach,
• niepokój,
• natrętne, negatywne myśli,
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• perfekcjonizm,
• pracoholizm,
• egocentryzm,
• uzależnienia (nie tylko od używek, ale i nawyków, np. ciągłe sprzątanie czy mycie

rąk),
• natręctwa,
• zaburzenia pamięci,
• trudności z koncentracją,
• huśtawki emocji,
• przygnębienie,
• apatia,
• brak motywacji do działania,

- objawy ze strony organizmu:
• bóle głowy, żołądka czy serca,
• zaburzenia seksualne,
• zaburzenia odżywiania,
• problemy ze snem,
• zaburzenia wzroku,
• problemy z oddychaniem,
• kołatanie serca,
• nadwrażliwość na bodźce,
• drżenie,
• uderzenia gorąca,
• problem z odczuwaniem przyjemności i zadowolenia,
• fobie.

Najczęściej przyczynami nerwic są:
• presja społeczna,
• zbyt wysokie wymagania wobec siebie,
• konflikty,
• życie w ciągłym stresie i napięciu,
• osobowość typu A,
• traumatyczne wydarzenia.

NERWICA EMOCJONALNA I RUCHOWA 
To problemy emocjonalne spowodowane różnymi czynnikami, a przede wszystkim 
stresem. Przyczyną tego typu nerwicy może być też uraz psychiczny, niewłaściwe i 
szkodliwe przekonania czy kompleksy. 

NERWICA WEGETATYWNA
To zaburzenia, które są spowodowane stresem i życiem w ciągłym napięciu. Mogą się 
pojawiać w następujących narządach: 

• żołądek,
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• jelita,
• serce,
• macica,
• pęcherzyk żółciowy,
• naczynia krwionośne. 

BEZSENNOŚĆ

Bezsenność polega na tym, że sen jest zbyt krótki lub zbyt niska jest jego jakość. 
Objawy bezsenności:

• trudności z zasypianiem,
• wybudzanie się podczas snu,
• wybudzanie się podczas snu i niemożność ponownego zaśnięcia (jest to częsty 

objaw depresji),
• sen zbyt krótki,
• niska jakość snu (np. występowanie koszmarów sennych lub sen, który nie daje 

wypoczynku).
Bezsenność może być samodzielną jednostka chorobową lub objawem innej.

Przyczynami bezsenności zwykle są:
• siedzący tryb życia,
• zbyt mała ilość wysiłku fizycznego,
• brak komfortu podczas snu (hałas, niewłaściwa temperatura, niewygodne łóżko),,
• spożywane dużych i ciężkostrawnych posiłków przed snem,
• zbyt duża aktywność psychiczna lub fizyczna przed snem (trening przed snem lub

oglądanie emocjonujących filmów),
• stosowanie środków pobudzających przed snem (np. mocnej herbaty czy kawy),
• wykorzystywanie łóżka do innych czynności, niż sen (np. do oglądania telewizji 

czy czytania książek),
• praca zmianowa lub udawanie się na spoczynek w różnych porach,
• częste drzemki w ciągu dnia, zwłaszcza po godzinie 16,
• udawanie się na spoczynek, kiedy nie jest się zmęczonym,
• stres.

Bezsenność może być też wywołana następującymi problemami psychicznymi
• depresja,
• mania,
• lęki,
• anoreksja i bulimia,
• schizofrenia.

Ponadto bezsenność mogą wywoływać następujące choroby i problemy zdrowotne:
• ból,
• stan zapalny dróg moczowych,
• choroby tarczycy,
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• niewydolność wątroby,
• choroby z kaszlem (powodujące wybudzanie się pod wpływem kaszlu),
• zaburzenia krążenia,
• choroby z nieżytem nosa (zatkany nos może powodować wybudzanie się).
• Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Ponadto przyczyną bezsenności może być też nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz 
stosowanie niektórych leków. 

Bezsenność może powodować:
• nadciśnienie,

• chorobę niedokrwienną serca,

• upośledzenie uwagi,

• zaburzenia zdolności do uczenia się,

• problemy z pamięcią,

• chorobę wieńcową.

GRADÓWKA I JĘCZMIEŃ

Jeśli jęczmień lub gradówka często się powtarzają, świadczy to o obniżonej odporności 
immunologicznej. Należy wtedy podawać preparaty, które wzmacniają odporność, na 
przykład specyfiki na bazie mniszka albo napar czy odwar z ziela pokrzywy.

GRADÓWKA

Gradówka to stan zapalny gruczołu tarczowego. Objawem tego schorzenia jest 
zaczerwienienie i niezbyt bolesne zgrubienie na powiece. 

JĘCZMIEŃ

Jęczmień to ropień na powiece, który zwykle powodują gronkowce. Nieleczony może 
być przyczyną pojawienia się gradówki. 

Objawy jęczmienia to:
• zaczerwienienie,
• swędzenie,
• łzawienie oczu,
• ból,
• obrzęk.
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ZAPALENIE SPOJÓWEK

Zapalenie spojówek to stan zapalny błony śluzowej, która pokrywa gałkę oczną i 
powieki od wewnątrz. 

Do objawów zapalenia spojówek należą:
• zaczerwienienie,
• świąd,
• łzawienie,
• pieczenie,
• ból,
• nadwrażliwość na światło.

Istnieje wiele przyczyn zapalenia spojówek. Mogą to być na przykład:
• zakażenie wirusami,
• infekcja bakteryjna,
• alergia,
• zakażenie chlamydią,
• niektóre związki chemiczne,
• zakażenie grzybami,
• pyły,
• brak snu,
• nadmiar nauki/czytania,
• urazy mechaniczne,
• wiatr,
• zbyt duże nasłonecznienie,
• zespół suchego oka.

W kursie „Choroby i ich naturalne leczenie” dowiesz się, jakie objawy i przyczyny mają różne choroby
oraz jak je leczyć za pomocą metod takich, jak ziołolecznictwo, fizjoterapia, medycyna chińska,

odpowiednie odżywianie, medycyna ludowa, aromaterapia, koloroterapia, bioterapia i wiele innych.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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