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 Projektowanie dla zdrowia

Jest podział w ludzkim ciele, który oczywiście istnieje, ale którego znaczenie w odniesieniu do 
choroby jest nadal spekulatywne. Jest to tak zwany prawy/lewy, lub pionowy, podział ciała. Pod 
względem wyglądu, oznacza to, że prawa strona ciała często wygląda inaczej niż lewa.
Czasami występuje różnica w rozwoju mięśni rąk lub nóg, która może lub może nie być 
spowodowane napięciem, a czasem jedna pierś jest większa od drugiej. Najwyraźniejsza różnica 
jest jednak w twarzy. Można to sprawdzić samemu, przykładając
krawędź lustra na środku czyjejś twarzy na zdjęciu zrobionym z przodu. Ustawiamy lustro
tak, aby połowa twarzy była w nim odbita i wyglądała jak cała twarz. Następnie odwracamy lustro, 
aby zrobić to samo z drugą stroną. Różnica może cię zaskoczyć, bo może to wyglądać jak dwie 
zupełnie różne osoby. To, co widzisz, to odzwierciedlenie dwóch aspektów osobowości danej 
osoby. Prawdopodobnie ta różnica ma coś wspólnego z faktem, że lewa strona twojego mózgu, 
która według naukowców jest związana z umiejętnościami analitycznymi i werbalnymi, mniej 
więcej kontroluje prawą stronę ciała, a prawa strona mózgu, związana z umiejętnościami 
artystycznymi i i umiejętności integracyjne, ma większy wpływ na lewą stronę ciała. 
Prawdopodobnie ta różnica ma coś wspólnego z faktem, że lewa strona twojego mózgu, która 
według naukowców jest związana z umiejętnościami analitycznymi i werbalnymi, mniej więcej 
kontroluje prawą stronę ciała, a prawa strona mózgu, związana z umiejętnościami artystycznymi i i 
umiejętności integracyjne, ma większy wpływ na lewą stronę ciała. W praktyce jednak, można 
powiedzieć, że prawa strona twojego ciała jest bardziej "zorientowana na mężczyzn", a lewa strona 
twojego lewa strona ciała jest bardziej "kobieca", używając tych słów do określenia ogólnych cech, 
a nie różnic między płciami. Myślę, że ten podział jest częścią naszego naturalnego dziedzictwa, 
wynikającego częściowo z tego, jak działa nasz mózg i częściowo z faktu, że mamy równy udział 
chromosomów ze strony matki i ojca. W każdym razie, istnieją pewne dane wskazujące, że nasze 
choroby mają tendencję do "brania stron". Zgodnie z tą ideą, choroby lub warunki fizyczne po 
prawej stronie mają tendencję do wiązania się z męskimi relacjami, w tym ojciec, podczas gdy 
warunki po lewej stronie mają tendencję do angażowania się w kobiece relacje, w tym matki. To 
ciekawy pomysł, ale podkreślam, że to wciąż spekulacje. Niemniej jednak, może warto wziąć go 
pod uwagę, gdy szukamy źródła swoich poglądów na temat choroby.
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