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Introducere  
Cheia sănătăţii și bunăstării tale  

se află în interior 

Sunt medic de asistență primară, în primele linii ale medi‑
cinei moderne, de mai bine de 2 decenii, ascultând problemele 
de sănătate cu care femeile se luptă cel mai mult. Am ținut de 
mână și am fost alături de inima multor paciente, în timp ce 
mi‑au împărtășit durerea și suferința pe care aceste probleme 
le‑au provocat în viața lor. Cel puțin 75% dintre pacientele mele 
manifestă aceeași constelație de simptome. 

Sunt obosite. Nu dorm bine. Și‑au pierdut interesul pentru 
sex. Au o anumită durere cronică, cum ar fi dureri de cap, de 
spate sau dureri pelviene. Suferă de depresie, anxietate sau am‑
bele. Și, destul de des, au alergii, probleme autoimune sau alte 
semne ale faptului că organismele lor se atacă pe ele însele. 
Este posibil să nu aibă toate aceste simptome odată, dar adesea 
le au pe cele mai multe dintre ele, la un moment sau altul din 
viața lor. Eu cu siguranță le am. 

Ani de zile, am continuat să mă întreb de ce atâtea femei 
au unele sau toate aceste simptome. Ar putea fi doar o coin‑
cidență? Oare ar putea exista o legătură între toate aceste simp‑
tome? Și oare există un mod de a le aborda simultan? 

În calitate de medic integrativ, sunt norocoasă că am timp 
să‑mi ascult cu adevărat pacientele și să aud ce se află în spatele 



14    /    Înțelepciunea corpului 

simptomelor lor. Îmi programez o oră întreagă cu pacientele 
noi, pentru a le afla preocupările și simptomele și a descoperi 
detalii din viața lor. De multe ori, femeile îmi povestesc despre 
aceleași provocări de viață. Pacientele mele se simt trase în mai 
multe direcții, în funcție de numeroasele lor roluri și respon‑
sabilități. Se simt rupte între a avea grijă de familiile și de pri‑
etenii lor și performanța de la locul de muncă. Sunt copleșite 
și epuizate de binecuvântarea și povara tuturor angajamente‑
lor lor. Ele răspund la apelul societății de a fi „superfemei“, 
însă indiferent de vârstă și stadiu de viață, de la proaspetele 
absolventele de studii universitare care au cu puțin peste 20 de 
ani până la pensionarele de 70 de ani, atât de multe femei sunt 
epuizate de viața lor. Sunt destul de atente la lumile lor pline 
de sarcini, dar le lipsește inteligența profundă în privința celui 
mai important instrument al lor: trupul. 

Colegii mei din asistența primară observă o epidemie simi‑
lară a acestor simptome. Acest set de simptome este atât de 
obișnuit, încât am ajuns să‑l privesc nu ca o mulțime aleatorie 
de simptome, ci, în schimb, ca un diagnostic în sine: epuizarea 
cronică a corpului. 

Epuizarea cronică a organismului apare din cauza cerințelor 
vieții moderne și pentru că am pierdut legătura cu inteligența 
corpului. Multe femei care vin la cabinet sau îmi sunt rude și 
prietene au ajuns să accepte niveluri extraordinare de durere 
și disconfort ca fiind normale, fără să‑și dea seama că trupurile 
lor urlă efectiv la ele să fie atente, înainte de apariția unei boli 
mai grave. Totuși, nu îți asculți corpul doar pentru a evita boli 
ulterioare. Este vorba despre starea de bine și vitalitatea de acum 
și despre capacitatea de a avea viața pe care tu – și corpul tău – o 
va iubi. 

Am ajuns să consider inteligența corporală a unei per‑
soane – ceea ce am putea numi IC – ca măsură fundamentală 
a sănătății și bunăstării. Inteligența corporală este la fel de 
importantă pentru bărbați și, dacă ești bărbat sau transgender 
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și citești această carte pentru tine sau pentru cineva drag, ești 
binevenit! Am mulți pacienți bărbați în practica mea, dar am 
ales să mă concentrez pe femei în cartea de față, astfel încât să 
le vorbesc clar despre relația unică a femeilor cu corpul lor. 
Dar principiile și practicile de a apela la inteligența corporală 
sunt la fel de relevante și pentru bărbați. 

Ca persoană care suferă de migrene, cunosc valoarea ame‑
liorării durerii când avem nevoie de ea, la fel ca oricine. Totuși, 
tiparele durerilor de cap sau ale altor tipuri de durere pot fi 
modul în care organismul ne comunică ceva important din viața 
noastră. După ce am lucrat la o clinică mare, cu mai multe 
specialități, timp de 7 ani, unde consultam pacienți la fiecare 
15 minute, am început să mă gândesc să‑mi deschid propriul 
cabinet de medicină integrativă. 

Îmi doream cu disperare să practic medicina, având suficient 
timp pentru a asculta și a onora inima pacienților mei, dar 
eram înspăimântată. Aveam copii mici și eram preocupată de 
cerințele înființării unui cabinet individual. Cu siguranță, nu 
fusesem niciodată pregătită să conduc o afacere și eram îngrijo‑
rată că nu voi reuși financiar și nu voi putea să‑mi achit ipoteca 
sau hrana. Și îmi era teamă că medicii mai tradiționali mă vor 
evita pentru că practic medicina integrativă, care susține ideea 
că alte tradiții de vindecare au aceeași eficiență, uneori chiar mai 
mare, decât medicina occidentală. 

Acum, există multe cercetări care demonstrează ce trata‑
mente complementare funcționează și care nu, dar la vremea 
respectivă totul era foarte nou. Deci, am amânat plecarea. Și, 
pe măsură ce deveneam din ce în ce mai frustrată de incapaci‑
tatea mea de a le oferi pacienților mei genul de îngrijire de care 
aveau nevoie, am început să am dureri cervicale pentru prima 
dată după perioada de rezidențiat și migrene pentru prima dată 
în viață. 

Am crezut inițial că durerile de cap au apărut din cauza du‑
rerilor cervicale și am încercat un curs de fizioterapie. Terapia 



Capitolul 1 
Cum îţi măsori și îţi îmbunătăţești  

inteligenţa corporală – IC? 

Dacă ești ca mine, nu ai fost crescută cu ideea că trebuie să 
înveți și să menții inteligența corporală, sau IC, odată cu citi‑
tul, scrisul și aritmetica. Ai putea argumenta că, în majoritatea 
culturilor, stăpânirea artei de a ignora nevoile corpului tău 
pentru „a face lucruri importante“ este parte din procesul de 
maturizare. Și, desigur, este important să poți amâna satisfacția 
fizică și să faci lucruri minore, cum ar fi să faci rost de hrană 
și adăpost. Dar prin educația din societatea noastră, majorita‑
tea dintre noi au pierdut legătura cu un întreg univers de 
cunoaștere interioară, care poate să ne ghideze viața într‑o 
direcție mai sănătoasă și să creeze mult mai multă bucurie și 
distracție – și cine nu vrea asta? 

Înțelegerea înțelepciunii corpului 

A deveni conștient de corp înseamnă să‑ți dezvolți 
inteligența corporală la patru niveluri diferite. Mă gândesc la 
asta ca la o culegere de informații privind starea noastră, din 
exterior spre interior. În primul rând, colectăm indicatori ai 
sănătății noastre folosind date pe care le putem obține, adesea 
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folosind laboratoare sau dispozitive specifice pentru acest lu‑
cru. În al doilea rând, suntem atenți la senzațiile din corp. În 
al treilea rând, urmărim toate sentimentele sau emoțiile care 
sunt asociate cu aceste senzații. În al patrulea rând, încercăm 
să discernem tiparele de experiență care ne ajută să înțelegem 
ceea ce percepem și simțim. Gândește‑te la al patrulea nivel de 
discernământ ca la experiența unui detectiv – combinând toate 
datele, senzațiile și emoțiile colectate și folosind aceste indicii 
pentru a ne îndruma către perspective mai largi despre sănă‑
tatea și starea noastră de bine. 

Protocolul înțelepciunii corpului 
1. Evaluează: Culege observații măsurabile asupra stării de sănătate. 
2. Percepe: Fii atentă la senzațiile din corp. 
3. Simte: Observă sentimentele sau intuițiile referitoare la corpul tău. 
4.  Discerne: Caută tipare de experiență care încearcă să îți spună ceva, 

inclusiv cele influențate de mintea inconștientă (vise, viziuni, simboluri). 

Evaluează 

Cu câțiva ani în urmă, Joe, unul dintre cei mai dulci și mai 
blânzi bărbați pe care i‑am cunoscut vreodată, a intrat în biroul 
meu, plângându‑se de dureri zilnice de cap. Fără știrea lui Joe, 
tensiunea lui arterială era de 200/120 (valoarea normală fiind 
135/85 sau mai mică). Durerile de cap ale lui Joe proveneau din 
cauza circulației cerebrale. Iar analizele pe care le‑am coman‑
dat au arătat că nivelul de colesterol și markerii inflamatori 
erau extrem de ridicați. Joe era o bombă cu efect întârziat. Am 
atacat pe toate fronturile: reducerea stresului, exerciții fizice, 
modificări ale dietei și medicamente pentru tensiunea arterială. 
Joe are acum cu 9 kilograme mai puțin și este un fanatic al spor‑
tului, cu un nivel de colesterol foarte bun, markeri inflamatori 
normali și o tensiune arterială normală (cu medicația potrivită). 
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Și, bineînțeles, fără alte dureri de cap. Evaluarea parametrilor 
de sănătate ai lui Joe i‑au salvat efectiv viața. 

În cazul lui Joe, capul său „sesiza“ hipertensiunea arterială, 
dar, în cele mai multe cazuri, nu simțim nimic când tensiunea 
arterială sau pulsul nostru este ridicat, motiv pentru care tre‑
buie să le măsurăm ocazional. Paul, pe de altă parte, a venit să îl 
consult pentru că își măsurase tensiunea arterială și era ridi cată. 
Misterul era că Paul avea o dietă sănătoasă, avea o greutate nor‑
mală, făcea sport regulat și nu avea antecedente familiale de 
hipertensiune. Paul nu dorea să ia medicamente, așa că am încer‑
cat suplimente, reducerea stresului, meditație și mai mult sport. 
Niciun rezultat. Am încercat apoi medicamente. Trei tipuri 
dife rite. Niciun rezultat. Tensiunea lui arterială era în conti‑
nuare ridicată. Apoi, soția lui Paul a venit la următoarea vizită 
(jur că acesta este motivul pentru care bărbații căsătoriți trăiesc 
mai mult decât cei singuri) și i‑a spus: „Știi, dragule, te‑am 
rugat să‑i spui lui Rachel despre sforăitul tău...“ Hmm. Paul 
s‑a opus inițial unui studiu de monitorizare și analiză a somnu‑
lui – care presupune să dormi într‑un laborator de somnologie, 
conectat la dispozitive pentru a măsura saturația de oxigen, 
pulsul și ciclurile de somn –, așa că l‑am determinat să folo‑
sească unul dintre dispozitivele simple care urmărește ciclurile 
de somn acasă. Rezultatul? Nu dormea   adânc. Iar somnul pro‑
fund este esențial pentru o sănătate bună. 

Lipsa somnului profund poate fi cauzată de alte probleme, 
dar cea mai frecventă cauză este apneea în somn – o întrerupere 
a respirației în timpul somnului. Întrucât lipsa respirației pen‑
tru mai mult de 5 minute este incompatibilă cu viața, organis‑
mul celui care doarme îl trezește după câteva minute de apnee 
sau lipsă de respirație. Acest ciclu continuă toată noaptea, cu 
sforăit care duce la apnee și organismul trezindu‑l pe cel ce 
doarme, după o scurtă perioadă de apnee. Acest lucru se poate 
întâmpla la fiecare 6 minute, toată noaptea. Efectele pe termen 
lung ale apneei în somn includ somnolență în timpul zilei, 
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