
 

 

DEPRESIJE 
 
Skoraj ne najdemo človeka, ki v današnjem stilu in tempu življenja ne bi vsaj 
občasno bil brezvoljen, potrt, depresiven. Po pripovedovanju babice(rodila se je na 
začeku prejšnjega stoletja), v njenih mladih letih nihče na okrog ni vedel za depresijo. 
Vedno je pripovedovala, da je to bolezen modernega časa. Ne moremo trditi, da je 
imela sto procentno prav. Gotovo pa je danes depresija  nadloga, ki pesti veliko ljudi. 
V našem centru verjamemo kitajski medicini, ki trdi, da je depresija posledica 
energijsko šibkega srca in ledvic. Tudi po naših izkušnjah, se na mnogih energijskih 
tretmajih, po nastopu reakcij srca in ledvic, ljudje izjemno dobro počutijo, dobijo visok 
duh, motivacijo za aktivnosti in ustvarjanje.  
 
Po naših izkušnjah ni priporočljivo prehitro poseči po antidepresivih, čeprav ti lahko 
tudi pomagajo, še posebej v začetni fazi in pri lažjih oblikah. Vendar je ta pomoč le 
začasna, saj korenin bolezni na ta način ni mogoče izkoreniniti. S časoma je 
potrebno doze antidepresivov povečati. Večje doze in dolgotrajno jemanje pa škodi 
našim organom. Posledično smo manj odporni in hitreje zbolimo.  
 
Pri depresijah priporočamo zgodje vstajanje. Najbolje še pred peto uro. V tem času je 
še dokaj mirno in energije, ki potisnejo življenje v gibanje, so najmočnejše. Zato je 
dobro, da smo v tem času zunaj, se sprehajamo, tečemo ali pa telovadimo. Na ta 
način pospešimo cirkulacijo in dotok sveže energije ter odpuščamo staro energijo. 
Pluča in srce se odpreta, počutje se zelo izboljša. Ko se vrnemo z jutranjega 
sprehoda in razgibavanja, se še pol ure sproščamo. To je odlična terapija proti 
depresijam. Sproščanje je priporočljivo še po službi ali če imamo možnost tudi med 
njo in zvečer tik pred spanjem, ko že ležimo v postelji. Seveda se je potrebno, za 
doseganje resničnih rezultatov, naučiti kvalitetnega sproščanja pri za to osposobljeni 
inštituciji. Lažje oblike depresije lahko z opisanimi ukrepi, obvladujemo tudi sami. 
Težje primere depresije in izkoreninjenje le teh, pa je mogoče le s pomočjo 
dobrega energijskega terapevta. 
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