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Rozdział
“Nie mogłem sobie 

wyobrazić, jak ważne 
jest bycie świadomym”

– Gilbert Renaud
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Co roku na świecie stawia się ponad 14 
mln diagnoz raka. Liczba ta cały czas 
r o ś n i e . W P o l s c e a k t u a l n i e 
odnotowywanych jest oficjalnie około 150 
tysięcy zachorowań rocznie. Szacuje się, 
że w 2025 roku będzie to już 190 tysięcy! 
Rodzi się natychmiast pytanie: 

Dlaczego tak się dzieje i czy 
mnie może też to spotkać? 

A co robić jeśli już mnie to 
spotkało?

Oficjalne informacje na temat przyczyn 
powstawania raka niewiele mówią na ten 
t e m a t . N a j c zę śc i e j w y m i e n i a ną 
przyczyną, którą możecie znaleźć m.in. w 
p ras i e j es t pa l en i e pap ie rosów. 
Naturalnie, raczej nikt nie ma wątpliwości 
co do tego, że nie jest to zdrowotny 
nawyk, który jawnie przyczynia się do 
nowotworów płuc, krtani. Ale co z 

pozostałymi rodzajami raka? Skąd bierze 
się rak piersi, prostaty? Na to nie ma 
ofic ja ln ie już prostych i łatwych 
odpowiedzi. Możecie przeczytać ogólne 
sformułowania typu „genetyka”, „styl 
życia”, itp. , ale nikt nie podaje 
konkretnych recept na to, by ograniczyć 
ryzyko z tym związane. Ma ło kto 
wspomina o wszechogarniającej nas 
chemii, która atakuje nasze organizmy z 
pożywienia, środków czystości czy też z 
powietrza - tu jednak najczęściej 
rozbijamy się o „brak badań”. Bo często 
brak jest odpowiednio nagłaśnianych 
badań, które dowodzą bezpośredniego 
przełożenia np. długiego spożywania 
„zatrutych” produktów spożywczych na 
rozwój choroby nowotworowej. A takie 
badania istnieją - dlaczego nie mówi się o 
nich na codzień? Może dlatego, że z dnia 
na dzień większość supermarketów nie 
mia łaby czego sprzedawać? Może 
dlatego, że wiele udogodnień z których 
korzystamy na codzień musiałoby zostać 
zabronionych, zwłaszcza dla dzieci?
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Rak - plaga 
naszych 
czasów
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“Chory jeśli jest sprawny i 
silny ma szansę na 

ucieczkę, ale lawina i tak 
jest dużo szybsza. Dlatego 

5-letnia przeżywalność 
jest niewielka.”

“Walka z rakiem przy 
leczeniu akademickim 

często przypomina 
ucieczkę przed pędzącą 

lawiną.”

“W efekcie jest 5% osób, 
którym się udaje - ale czy 

na tym ma polegać 
wyleczenie? Większość 
jest doganiana przez 

lawinę...”



Niewiele też się mówi o alternatywnych metodach leczenia raka - często je 
wyszydzając, wytykając brak podstaw naukowych. Pytanie jednak co ma powiedzieć 
chory na raka, wobec którego zawodzą metody akademickie? Czy jego interesują 
wówczas badania naukowe czy skuteczność albo przynajmniej realna szansa na 
wyzdrowienie? I kto ma przeprowadzić badania naukowe substancji powszechnie 
dostępnych, których przeprowadzenie nie przyniesie nikomu splendoru finansowego? 
Badania takie kosztują dziesiątki, a nieraz setki milionów dolarów. Kto więc ma te środki 
wyłożyć? Firma, która produkuje leki do chemioterapii po to by z wydanych na badania 
pieniędzy nie mieć zwrotu, a następnie podciąć finansową gałąź na której siedzi? 
Uniwersytety nie dysponujące takimi środkami? Rządy związane często wieloletnimi 
umowami z koncernami i nie potrafiące zreformować własnych systemów lecznictwa? 

Nie łudźmy się, takich badań nie będzie. Dlatego medycyna alternatywna zawsze będzie 
przedmiotem ataku. Nie znaczy to jednak, że na świecie nie ma śmiałków, którzy wbrew 
wszystkiemu podjęli badania na własną rękę - ich najczęstszą i najbardziej wartościową 
referencją są setki pacjentów, którzy przeżyli: dr Joanna Budwig, dr Otto Warburg, dr 
Max Gerson, dr Jan Lubecki, dr Stanisław Burzyński - ci ludzie podjęli próbę, udaje im 
się skutecznie leczyć wielu pacjentów, także i tych, na których oficjalna medycyna 
postawiła już przysłowiowy krzyżyk. Ceną jaką za to płacili lub płacą jest po pewnym 
czasie uznanie ich w mediach za szarlatanów, którzy prowadzą swoje praktyki bez 
żadnych badań. Są jednak oddani swojej pasji, dlatego kontynuują swoje praktyki 
pomimo szykan.

Poniżej przedstawiamy najbardzie j znane metody 
alternatywne, które są wykorzystywane przez pacjentów 
chorych na nowotwory na całym świecie:

1.Terapia Gersona i naturalne soki

„Uważam go za jednego z najwybitniejszych geniuszy w historii medycyny. Wiele z jego 
podstawowych idei zostało przyjęte w medycynie, choć nie wiąże się ich z tym twórcą. 
Zostawił po sobie dziedzictwo, które jest godne uwagi i które zapewnia mu należyte 
miejsce. Ci, których wyleczył, świadczą o prawdziwości jego pomysłów.”

~ Albert Schweitzer, MD (laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 1952)

O kim mówił Albert Schweitzer?

Miał na myśli Dr Maxa Gersona, niemieckiego lekarza, który opracował jedną z 
najskuteczniejszych naturalnych metod leczenia raka i to ponad 90 lat temu. „Terapia 
Gersona” pomogła setkom osób chorych na raka. Dzięki niej aktywowały swoje ciało i 
przywróciły mu zdolność do samoleczenia. Wszystko za sprawą:

• ekologicznej żywności na bazie roślin,
• surowych soków,
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• lewatyw z kawy
• wątroby wołowej
• naturalnych suplementów

Dzięki holistycznemu podejściu do leczenia, Terapia 
Gersona naturalnie reaktywuje organizm do 
samoleczenia i to bez szkodliwych skutków 
ubocznych. Taka terap ia wzmacnia system 
odpornościowy, pozwalając wyleczyć raka, artretyzm, 
choroby serca, alergie oraz wiele innych chorób 
zwyrodnieniowych. 

Jak działa Terapia Gersona?

Celem tej terapii jest stworzenie odpowiednich 
warunków metabolicznych w organizmie. W jaki 
sposób? Wierzcie lub nie, ale ta terapia pozwala 
czerpać korzyści żywieniowe poprzez spożywanie 7-10 
kg ekologicznych owoców i warzyw każdego dnia. 

Klinika Gersona w 
Meksyku. Jest jeszcze 
druga na Węgrzech. 
Terapia i pobyt jest 
dosyć droga, ale 
wielu osobom 
pomaga. Więcej 
szczegółów na 
temat terapii >>

5

http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/
http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/
http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/
http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/
http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/
http://polakuleczsiesam.pl/terapia-gersona-praktyce/


W jaki sposób je dostarczyć?

✤ Dieta Gersona – Menu składa się 
tylko i wyłącznie z owoców i warzyw 
organicznych, a także kiełkujących 
ziaren starożytnych. Dieta jest 
wyjątkowo bogata w witaminy, 
minerały i enzymy. Równocześnie 
zawiera niewiele tłuszczu, białka i 
sodu. Osobom chorym na raka 
zaleca się wypijanie 13 szklanek 
świeżo przygotowanego soku, a 
także zjedzenie trzech posiłków na 
bazie roślinnej. W tradycyjnej terapii 
Gersona zaleca się też spożywanie 
surowej wątroby wołowej, ponieważ 
jest bogata w rozmaite składniki 
odżywcze oraz B12.

✤ Wyciskanie soku - Według Instytutu 
Gersona "Świeży sok wyciśnięty z 
surowej żywności zapewnia nam 
wysokie j jakości pożywienie ." 
Procedura walki z rakiem wymaga 
picia takich warzywnych soków 
każdego dn ia . Aby zachować 
wartości odżywcze, sok powinien być 
przygotowany tuż przed podaniem 
p r z y p o m o c y s p e c j a l n e j 
wolnoobrotowej sokowirówki. To 
zapobiega niszczeniu witamin, 
minerałów i enzymów. Większość 
sokowirówek dostępnych w sklepie 
obraca się zbyt szybko, w związku z 
czym sok ma wartości podobne do 
napoju pasteryzowanego.

✤ Detoksykacja – Terapia Gersona 
wykorzystuje lewatywy kawą jako 
podstawową metodę detoksykacji 
organizmu. Pacjenci chorzy na raka, 
mogą stosować do pięciu lewatyw 
dziennie. Jak podkreś la córka 
doktora Gersona, Charlotte, ogromne 

znaczenie ma pozbycie s ię z 
organizmu toksyn:

✤ Gdy pacjent poddaje się pełnej 
terapii, to łączny efekt jedzenia, picia 
soków oraz przyjmowania leków 
powoduje, iż układ odpornościowy 
mobilizuje się do atakowania i 
zabijania tkanki guza, zamiast 
wypłukiwać nagromadzone toksyny z 
tkanek. Pojawia się więc ryzyko 
przeciążenia i zatrucia wątroby, która 
u pacjentów z rakiem często jest 
uszkodzona bądź osłabiona.

✤ S u p l e m e n t y – z a l e c a s i ę 
p r z y j m o w a n i e n a s tęp u jąc y c h 
suplementów: 
• Lugola 
• Enzymy trzustkowe
• Związek potasu
• Hormony tarczycy
• Witamina B12

2.Terapia dr Budwig

„Początkowo, gdy usłyszałem o terapii dr 
Budwig, to podchodziłem do tego dość 
sceptycznie, dopóki nie spróbowałem jej. 
Liczne, niezależne badania kliniczne 
do tyczące raka opub l i kowane w 
n a j w a ż n i e j s z y c h c z a s o p i s m a c h 
m e d y c z n y c h n a c a ł y m św i e c i e 
potwierdzają odkrycia dr Budwig. Ponad 
40 lat temu dr Budwig przedstawiła jasne 
i przekonujące dowody, które zostały 
potwierdzone przez kolejne, inne prace 
badawcze. Otóż niezbędne kwasy 
tłuszczowe okazały się być odpowiedzią 
na problemy raka.”

~ Robert E. Willner, lek. med.

W 1952 roku dr Johanna Budwig została 
uznana za jeden z na jwiększych 
autorytetów światowych w kwestii 
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tłuszczy. W trakcie swoich badań odkryła, że wiele z 
konwencjonalnych przetworzonych tłuszczów niszczy 
błony naszych komórek, co powoduje stany zapalne 
czy toksyczność.

Dieta dr Budwig pozwala przeciwdziałać procesowi 
rakotwórczemu, a sama twórczyni twierdziła, że miał 
ponad 90 procentowy wskaźnik wyleczenia w ciągu 50 
lat.

Jak wygląda terapia według dr Budwig?

Jeśli wymienimy śmiertelne przetworzone tłuszcze i 
oleje na życiodajne nienasycone / nasycone kwasy 
tłuszczowe, to nasze komórki zostaną przebudowane i 
odmłodzone. Dr Budwig odkryła, że spożywanie 
mieszaniny twarogu, siemienia lnianego i oleju lnianego 
daje wspaniałe wyniki.

Gdy ser twarogowy (który jest bogaty w białka i 
tłuszcze nasycone) i len (który jest bogaty w 
nienasycone kwasy tłuszczowe) są połączone, to 
wchłanianie wszelkich składników odżywczych jest 
efektywniejsze.

Nowa wersja receptury dr Budwig

W związku ze zmianami w rolnictwie, proponuje się 
zaktualizować procedurę dr Budwig:

• 180 gram nabiału (biały ser, kefir mleko kozie)
• 4 łyżki nasion Chia lub lnu
• 1 łyżka oleju lnianego
• 1 łyżeczka kurkumy
• 1/4 łyżeczki czarnego pieprzu

Wymieszaj wszystkie składniki razem w misce lub 
blenderze i spożywaj raz dziennie.

3.Terapia enzymatyczna
W 1906 roku John Beard pierwszy zauważył że 
trzustkowe enzymy proteolityczne stanowią główną 
l inię obrony organizmu przed rakiem. Beard 
skoncentrował się na terapii enzymatycznej i właściwej 
diecie, aby stworzyć środowisko, w którym organizm 

Dr Joanna Budwig. 
Więcej informacji o jej 
terapii możecie 
przeczytać tutaj >>
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może dokonać samoleczenia. Przez wiele lat nie zbadano tego podejścia i dopiero w 
1981 roku zaczęto poważnie rozważać możliwość takiego leczenia.

Jak działa terapia enzymatyczna?

Układ nerwowy składa się z układu współczulnego i autonomicznego. Dr Francis 
Pottenger w latach 1920 - 1930, prowadził badania dotyczące zrównoważenia obu tych 
systemów, ponieważ podejrzewa się, iż są jedną z głównych przyczyn raka.

Odkryto, że dieta wegetariańska hamuje funkcje układu współczulnego, natomiast przy 
diecie bogatej w mięso jest on aktywniejszy. Tak więc po podzieleniu pacjentów na 
różne kategorie zaleca się następujące działania:

• Osoby mające nowotwory nabłonkowe, takie jak płuc, trzustki, okrężnicy, gruczołu 
krokowego, macicy, powinny zdecydować się na dietę roślinną z minimalną ilością 
białka zwierzęcego.
• Osoby z nowotworami krwi lub układu immunologicznego takimi jak białaczka czy 
chłoniak powinny w menu mieć sporo białka zwierzęcego, o wysokiej zawartości 
tłuszczu diety przy minimalnej ilości do umiarkowanego pokarmów roślinnych.

Ponadto zaleca się przyjmowanie 5 g enzymów proteolitycznych 3 razy dziennie - na 
czczo i między posiłkami. To pozwala zmniejszyć stan zapalny. Badania wykazały, iż 
leczenie enzymatyczne znacznie zmniejsza efekty uboczne terapii takie jak dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego, nudności, zmęczenie, utrata wagi czy niepokój i 
poprawia jakość życia.

4.Chelatacja witaminą
Chelatacja wykorzystuje chemiczne lub naturalne związki do usuwania metali 
toksycznych z organizmu. Generalnie nie jest to oficjalna forma terapii, w związku z 
czym stosowana jest raczej przez lekarzy holistycznych. 

Okazało się, że chelatacja witaminą C działa niezmiernie utleniająco. Efekty widoczne są 
już po godzinie od zabiegu. Taka terapia dawała długoterminowe efekty. Odkryto, że ów 
efekt utleniający może być odpowiedzialny za niszczenie komórek raka. Poza chelatacją 
warto też wprowadzić do diety pokarmy bogate w witaminę C.

5.Olejek frankincense
Zalecany przez dr Budwig (zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z guzami mózgu), olejek jest 
jedną z najbardziej skutecznych naturalnych metod leczenia raka. Wykazano klinicznie, 
iż pomocny jest on pry takich schorzeniach jak:

• rak mózgu
• rak piersi
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• rak jelita grubego
• rak trzustki
• rak prostaty
• rak żołądka 

Według naukowców z Baylor University olejek ów 
skutkuje w przypadku nowotworów, ponieważ ma on 
zdolność do wpływania na geny, wspomagając 
równocześnie proces uzdrawiania.  Olejek ten może 
więc służyć do zapobiegania i leczenia raka. 

Jak wygląda tego typu terapia?

Otóż należy wcierać olejek w skórę na szyi trzy razy 
dziennie. Ponadto konieczne jest wypijanie 8 szklanek 
wody dziennie.

6.Suplementy i żywność 
probiotyczna

Probiotyki to mikroorganizmy, które wp ływają 
korzystnie na naturalną równowagę mikroflory 
jelitowej. Najlepszym sposobem na dostarczenie ich 
do organizmu jest spożywanie naturalnych produktów, 
takich jak sery, kefiry i jogurty. 

Ostatnie badania potwierdziły, iż suplementacja 
probiotyków może powstrzymać rozwój nowotworu. 
Ma to sens, albowiem w 80 procentach układ 
odpornościowy znajduje się właśnie w jelitach. Oprócz 
wspierania odporności, takie probiotyki mogą 
poprawić również trawienie oraz wch łanianie 
m inera łów, a p rzy tym pomóc w leczen iu 
nieszczelnego jelita, co przyczynia się do zapobiegania 
nowotworom.

7.Słońce i witamina D3
Badania naukowe potwierdzają , że witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach oraz minerały są kluczem 
do zapobiegania nowotworom. Ostatnio nastąpił 
znaczący postęp w tego rodzaju testach i zauważono, 

Wiele wskazówek jak 
ograniczyć chemię w 
codziennym życiu 
znajdziecie w tym 
eBooku: Życie Bez 
Chemii
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iż D3 odgrywa kluczową rolę w profilaktyce 
nowotworów.
Badania przeprowadzono w 2007 roku z podwójnie 
ś lepą próbą potwierdzają ów fakt. Podczas 
przełomowych testów opublikowanych w American 
Journal of Clinical Nutrition zbadano prawie 1200 
kobiet po menopauzie. Jednej grupie podawano 
placebo, drugiej wapń, a trzeciej witaminę D3. Wyniki 
były zdumiewające. Po zaledwie roku suplementacji 
witaminy D3 ryzyko wystąpienia wszystkich typów raka 
zmniejszyło się o 77 procent. W pozostałych grupach 
poziom ów się nie zmienił.

Najlepsze sposoby na uzyskanie witaminy D

Aby jak najlepiej zapobiegać rakowi piersi, należy 
uzupełnić poziom witaminy D3. Oto najlepsze sposoby 
na dostarczenie jej:

• Codzienne przebywanie na słońcu przez 20 
minut. Najlepiej jeśli odsłaniamy wtedy 40 
procent cia ła, a ekspozycja odbywa się 
pomiędzy 10 rano i 2 po południu.

• Przyjmowanie doustne preparatu, gdzie dawka 
witaminy D3 wynosi od 5000 do 10000 IU. W 
związku z tym, iż witamina ta rozpuszcza się w 
tłuszczach, dlatego też najlepiej przyjmować ją 
wraz z olejem kokosowym lub dodatkowo pić 
kefir bogaty w probiotyki.

Warto pamiętać o uzupełnieniu suplementacją 
witaminą K2-MK7.

8.Kurkuma i kurkumina
Gdy odkryto zależność pomiędzy kurkuminą i 
leczeniem pewnych chorób, to zajęto się dokładnymi 
badaniami owej kwestii.  Zastosowanie kurkumy w 
odniesieniu do raka jest jednym z najdokładniej 
przebadanych tematów.

W badaniach laboratoryjnych wykazano, iż kurkumina 
ma działanie przeciwnowotworowe. Zabija komórki 
nowotworowe i zapobiega ich powiększaniu się. W 
dodatku ma ona wyjątkowo dobre skutki w przypadku 

Mnóstwo przepisów z 
kurkumą
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raka piersi, raka jelita grubego, raka żołądka oraz raka skóry.

Badania laboratoryjne z 2007 roku wykazały, iż skojarzone leczenie kurkuminą i 
chemioterapią powoduje większą skuteczność niż sama chemioterapia. 

Inne badania laboratoryjne wykazały, że kurkumina przeszkadza rozwojowi raka  i jego 
rozprzestrzenianiu się. Kurkumina blokuje powstawanie enzymów powodujących raka u 
gryzoni. Ostatnio sprawdzano również kurkuminę pod względem zdolności do 
zmniejszenia wielkości guza, a nawet zabijania komórek rakowych.

Podsumowanie: Kurkuma pomaga w skuteczny sposób zatrzymać rozwój raka, a 
szczególnie dobrze sprawdza się przy leczeniu raka piersi, raka jelita grubego i raka 
skóry.

9.Terapia tlenowa i komory hiperbaryczne
„Wszystkie normalne komórki mają pewne wymagania tlenowe, ale komórki rakowe 
mogą żyć bez tlenu - bez wyjątku. Pozbawione komórki 35 procent tlenu przez 48 godzin 
mogą stać się rakowe.”

~ Otto Warburg, MD (Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii Winner 1931)

Dr Warburg jasno wskazuje, że przyczyną raka jest niedobór tlenu, który spowodowany 
jest stanem kwasowym w organizmie człowieka. Komórki nowotworowe nie oddychają 
tlenem i nie mogą przetrwać w warunkach alkaicznych, gdzie jest duża obecność tlenu.
Wszyscy słyszeliśmy, że przeciwutleniacze zabijają wolne rodniki w organizmie, które 
mogą spowodować tak zwany stres oksydacyjny i przewlekłą chorobę. Jednak, czy 
wystarczy jeść dużo borówek, aby wyleczyć raka?

Raczej nie. Dlatego właśnie uzupełnieniem może być terapia tlenowa i wykorzystanie 
komory hiperbarycznej. W związku z tym, iż w komorze ciśnienie jest większe, dlatego 
też w powietrzu znajduje się 2,5 razy więcej tlenu. Przedostaje się on do krwi, a wraz z 
nią narządów i tkanek w organizmie. Dlatego właśnie coraz więcej szpitali decyduje się 
na zakup takiego sprzętu, aby móc pomagać swoim pacjentom.

10. Modlitwa i wyciszenie
Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem,
Lecz przygnębiony duch wysusza kości.

W nawiązaniu do badań, które zostały przeprowadzone w kwestii terapeutycznego 
działania modlitwy, należy zwrócić uwagę na istotę spokoju i pozytywnego nastawienia, 
które są niezbędne przy zapobieganiu i leczeniu raka.
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Niektórzy wykorzystują techniki wschodnie takie jak tai chi lub po prostu odczuwają 
wdzięczność. Najpopularniejsze formy medytacji to modlitwa, poczucie wdzięczności, 
wyciszenie i odcięcie się od wszystkiego na przynajmniej 10 minut. Niezależnie od 
preferencji, postaraj się prowadzić bezstresowy styl życia pełen spokoju i radości (łatwo 
powiedzieć...).

Terapia dodatkowa: 

Grzyby wzmacniające odporność

Grzyby były stosowane w medycynie chińskiej od ponad 4000 lat, a badania dotyczące 
cordyceps i reishi wykazują ich pozytywne działanie takie jak:

• zwiększenie przeżywalności
• zmniejszenie się guzów
• wzmocnienie się układu odpornościowego
• zmniejszenie niepożądanych efektów radioterapii i chemioterapii takich jak 

nudności i wypadanie włosów 

Oczywiście, wszystkie te wyniki są uzależnione od rodzajów grzybów i ich stężenia. 
Niektóre źródła sugerują, iż konieczne jest dodanie witaminy C.

Totalna biologia
I tu swoje priorytetowe miejsce ma totalna biologia - wiedza, która wywodzi się z 
Germańskiej Nowej Medycyny stworzonej przez dr Hamera, która odnajduje przyczynę 
chorób w naszym mózgu, a konkretnie w naszych przeżyciach. I na tym skupimy się w 
kolejnym rozdziale.
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Rozdział
“Każda choroba 

nowotworowa powstaje 
wskutek uderzenia DHS*”

– dr Ryke Geerd Hamer

2

* DHS - ciężkie, dramatyczne, odczute w 
wyizolowaniu przeżycie konfliktowe.



Jedna z głównych tez koncepcji Totalnej 
Biologii mówi o tym, że choroba nie jest 
b ł ęd e m n a t u r y l e c z n a j l e p s z y m 
rozwiązaniem mózgu na utrzymanie 
organizmu przy życiu. Nasz mózg nigdy 
się nie myli i nie pracuje bez potrzeby, 
z a w s z e w y b i e r a jąc ro z w ią z a n i e 
d o s k o n a ł e b i o l o g i c z n i e . K a żd a 
dolegliwość jest więc przystosowaniem 
organizmu do istniejących warunków; 
będąc pozornym prob lemem d la 
człowieka, w rzeczywistości stanowi jego 
biologiczny atut.

Totalna Biologia czerpie swoje źródła z 
Nowej Medycyny Germańskiej, której 
autorem był dr Hamer. Ale oprócz tego 
odnajdziemy tu elementy wiedzy takiej jak 
k o m u n i k a c ją m ięd z y k o m ó r k o wą 
dotyczącą przenoszenia emocji prof. 
Bruce’a Liptona, biologiczne prawa 
r ządzące świa tem fauny i flo ry, 
B i o l o g i c z n e K o m ó r k o w e C y k l e 
Pamięciowe wg M. Frechet`a, elementy 
p s y c h o o n k o l o g i i , 

p s y c h o n e u r o i m m u n o l o g i i , 
psychogenealogii i symbolizmu. 

Choroba w ciele człowieka to swoista 
manifestacja konfliktu, który miał miejsce 
w mniej lub bardziej odległej przeszłości. 
Konfliktu nierozwiązanego, przeżywanego 
w samotności.

Teoria mówi, że aby zaistaniała choroba 
muszą zostać spełnione 3 warunki: 
konflikt musi być nagły, dramatyczny 
(czyli wywołujący dużo stresu) oraz 
przeżyty w izolacji. Ten ostatni element 
nie musi dotyczyć sytuacji, w której po 
prostu nie mogliśmy powiedzieć nikomu 
o naszym problemie. On może dotyczyć 
także sytuacji, w której nikt nas i naszego 
problemu nie rozumie, a przez to nie 
odnajdujemy zrozumienia w otoczeniu.

Jeżel i nie uda się tego konfliktu 
rozwiązać, nie widzimy wyjścia z sytuacji 
to mózg zaczyna uruchamiać program, 
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który ma na celu ochronę naszego ciała przed dalszymi niekorzystnymi skutkami 
narastania wewnętrznego konfliktu. 

Każdy rodzaj stresu ma swój odpowiednich w wybranym organie bądź tej objawie. I tak 
przykładowo biegunka na tle nerwowym może być objawem chęci pozbycia się za 
wszelką cenę, a wrzody żołądka - brak umiejętności dalszego pokierowania sprawami.

Rozwój choroby
Każda choroba składa się z szeregu etapów. Pojawianie się kolejnych z nich możemy 
uznać za rozwój choroby. Ważne jest, aby zrozumieć owe poszczególne składniki i to 
zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Dzięki temu możemy bowiem pomóc w 
uzdrawianiu organizmu.

	 	

	  

Zdarzenie

Gdy nastąpi określone zdarzenie, które może mieć wpływ emocjonalny na daną osobę, 
to bywa ono przeżywane bezpośrednio w okresie dzieciństwa bądź dorosłości. Jeśli 
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Zdarzenie – doświadczenie własne bądź kogoś 
z przodków

Trauma emocjonalna – Odczuwana 
bezpośrednio lub przejmowana od innych

Odpowiedź – Świadome lub podświadome 
przekonanie lub decyzja

Choroba – Oznaki fizyczne i psychiczne

Całkowite obciążenie organizmu 

(toksyny, niedobory 

odżywcze,mikroby, strukturalne, 

duchowe elektromagnetyczne)



jednak człowiek jest w fazie płodowej, to może przejmować doświadczenia matki lub 
rejestrować zdarzenia innych członków rodziny.

Trauma emocjonalna

Zdarzenie doświadczane przez kogoś może być postrzegane jako emocjonalna trauma 
lub nie. Dziecko lub dorosły bezpośrednio odczuwa taką traumę. W przypadku płodu 
owa trauma zostanie zapisana w psychice płodu tak jakby płód doświadczył jej sam. 
Płód jest jak gąbka, która wchłania emocje rodziców i pozostałych członków rodziny.

Odpowiedź

Reakcja jednostki uzależniona jest od związku tej emocjonalnej traumy z indywidualnymi 
potrzebami. Można tu podjąć świadome lub podświadome decyzje. W przypadku płodu 
lub bardzo małego dziecka, wiara czy decyzja taka jest zazwyczaj przejęta od matki.

Całkowite obciążenie organizmu

Całkowite obciążenie organizmu obejmuje toksyny środowiskowe (metale ciężkie, 
pestycydy, herbicydy, rozpuszczalniki itp), biotoksyny (aflatoksyny z grzybów, różne 
toksyny bakteryjne, itp), drobnoustroje (bakterie, grzyby, pasożyty, wirusy itp), toksyczne 
ogniska (obszar w organizmie, gdzie duża liczba drobnoustrojów gromadzi się na 
bardzo małej przestrzeni), niedobory żywieniowe, strukturalne (urazy kręgosłupa lub 
innych dużych stawów, wady zgryzu zębów itp), promieniowanie elektromagnetyczne 
(lampy fluorescencyjne, telefony komórkowe, radar, roentgen, mikrofale, obwody 
elektryczne i urządzenia itp), geopatyczne (magnetyczne i promieniowanie jonizujące, 
wody podziemne, rudy metali, żyły itp) oraz kwestie duchowe. Gdy całkowite obciążenie 
organizmu jest niskie, to musi nastąpić znacznie większa trauma emocjonalna, aby 
wywołać chorobę fizyczną, niż ma to miejsce w przypadku wysokiego obciążenia 
organizmu. Dlatego całkowite obciążenie organizmu jest pewnego rodzaju wskaźnikiem 
pozwalającym przewidzieć wielkość traumy, po przeżyciu której pojawi się choroba.  

Choroba

W większości przypadków choroba wynikająca z urazu emocjonalnego jest chorobą 
fizyczną. Jednak w niektórych sytuacjach, taka choroba może być też psychiczna. Tutaj 
przykładem jest depresja, schizofrenia i inne. W tym przypadku, „automatyczny mózg” 
bierze sobie mózg człowieka jako cel.   

Powstawanie chorób
Poniższy schemat podsumowuje informacje dotyczące powstawania chorób, które 
zostały opisane poprzednio, czyli:
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1. Postępująca akumulacja całkowitego obciążenia 
organizmu 

• sztucznie toksyny i biotoksyny
• niedobory pokarmowe 
• mikroby 
• ogniska toksyczne
• strukturalne zmiany 
• działanie elektromagnetyczne i geopatyczne
• długotrwały, wysoki stres
• zaangażowanie mentalne => wypadki 
• sekwencyjna dysfunkcja wielonarządowa 
• ogólny bagaż emocjonalny i duchowy 

2. Nagły wstrząs 
• Mechanizm rozwoju choroby 
• Psychika przetwarza wstrząs i przedstawia go 

automatycznemu mózgowi 
• Automatyczny mózg przekazuje wstrząs do ciała 

fizycznego lub psychiki 
• Automatyczny mózg „gra na czas”, więc 

człowiek może przetrwać

Dopóki konflikt pozostaje w sferze psychologicznej, to 
nie ma choroby. Dopiero możemy zachorować gdy 
konflikt staje się elementem biologicznym.

PRZYKŁAD PSYCHOLOGICZNEGO 
KONFLIKTU
 
Pewien człowiek zawodowo podróżuje po różnych 
krajach i obecnie znajduje się na innym kontynencie. 
Nagle odbiera telefon od matki, która mówi:
"Próbuję się skontaktować z tobą od kilku dni, jestem 
przerażona, umieram, mam raka tarczycy ..." (Konflikt 
# 1) 

Godzinę później dzwoni jego żona i mówi: 
„ Nie wiem, co robić. Dyrektor szkoły zadzwonił do 
mnie rano i powiedział, że nasz syn może w tym roku 
nie zdać” (Konflikt # 2) 

Jeszcze tego samego wieczoru dzwoni brat: 
„Bob, twój najlepszy przyjaciel miał straszny wypadek 
motocyklowy, podczas którego doznał urazu głowy i 
jest teraz w śpiączce” (Konflikt # 3)
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Ten człowiek ma teraz trzy różne konflikty psychologiczne. Z pewnością nie czuje się on 
dobrze. Nie tylko wciąż się martwi, ale ma też trudności ze snem. Kolejny dzień jest dla 
niego okropny. Czuje się fatalnie. Jednak nie jest chory, ponieważ są to konflikty 
psychologiczne.

Tej nocy postanawia wrócić do domu, aby zająć się problemami i następnego dnia rano 
wsiada do samolotu. Od razu zabiera matkę do specjalistycznej kliniki, gdzie odkrywają, 
że diagnoza była błędna. Konflikt nr 1 zostaje rozwiązany.
Potem idzie na spotkanie z dyrektorem szkoły, który mówi mu, że jego syn, od 
momentu, gdy dowiedział się o grożących mu konsekwencjach, zabrał się do roboty i 
poprawił trzy przedmioty. Jeśli utrzyma taki poziom, to dostanie promocję do następnej 
klasy. Konflikt nr 2 został rozwiązany. 

Gdy wraca do domu ze szkoły, to na sekretarce odsłuchuje wiadomość, że jego 
przyjaciel wybudził się ze śpiączki i nie ma trwałego uszkodzenia mózgu. Zatem konflikt 
nr 3 został rozwiązany. Znów czuje się szczęśliwy. Z radości pogwizduje. Tej nocy śpi 
jak dziecko, a następnego dnia ma wspaniały dzień, bez czarnych myśli.

Dopóki konflikt pozostaje na płaszczyźnie psychologicznej, wpływa tylko na nasze 
nastroje. Dopiero gdy konflikt osiągnie pewną granicę, a mózg nie zarządza ciałem 
prawidłowo ze względu na dodatkowe napięcia, to przekształcają się one w biologiczne.

Konflikt staje się biologiczny w dwóch sytuacjach:
1. Poprzez nag łą t raumę bądź stres - nagle czujemy bezpośrednie 

niebezpieczeństwo śmierci.
2. Przeżywamy długotrwały wysoki stres psychiczny - gdy zdarzenie jest poza naszą 

kontrolą.

Przykłady:

1. Właściciel firmy stoi w obliczu bankructwa i utraty wszystkiego, na co pracował 
długo i ciężko. W dodatku musi pozwalniać pracowników. Każdą wolną chwilę 
poświęca znalezieniu rozwiązania. Konsultuje się z rozmaitymi osobami, aby 
znaleźć sposób na uratowanie firmy.

2. Matka, której dziecko jest w śpiączce po wypadku przeżywa stres i poczucie winy, 
a także strach o życie synka. Szuka u lekarzy i pielęgniarek pewnej otuchy.  

Obie sytuacje przeżywane są w sposób indywidualny i nie ma tutaj raczej wyraźnych 
rozwiązań. Osoba żyjąca w ciągłym stresie, myśli tylko o tym problemie, przestaje jeść, 
nie może spać, powoli słabnie, a z czasem traci na wadze.

Nikt nie może żyć w taki sposób przez dłuższy czas. Trzeba spróbować wydostać się z 
konfliktu, aby móc przejść do stanu rekonwalescencji i odpoczynku. Jeśli nie zrobimy 
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tego, to mózg musi znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Ponieważ nie można zmienić 
sytuacji na zewnątrz ciała, to znajdzie rozwiązanie fizjologiczne pozwalające złagodzić 
stres. Wtedy konflikt pozostaje taki sam, ale staje się fizjologiczny. W tej samej chwili 
zaczyna się choroba. 

Automatyczny mózg jest programowany w zakresie przeżywania i odczytywania 
wysokiego stresu jako zagrożenie i odpowie na to programem przetrwania, a więc 
chorobą.
Psychika powraca do myśli i uczuć związanych z każdym nagłym wstrząsem 
emocjonalnym, nawet jeśli nie jesteśmy już w tym miejscu, w którym on nastąpił. Mózg 
nadal przeżywa owe doświadczenia.

Przykład: utrata pracy, choroba matki, niepowodzenia w szkole.

W tej chwili, jestem zajęty, zmartwiony i zestresowany. Ta informacja jest na poziomie 
emocjonalnym. Do tej pory nic się nie dzieje jeszcze w ciele. Nie chorujemy, bo jest to 
na razie konflikt psychologiczny.

Jednak jeśli 100% energii mózgu służy do przetwarzania i zarządzania konfliktem, to 
jeśli nie zrelaksujemy się, to będziemy zmierzać ku śmierci albo skrajnemu zmęczeniu. 
Nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla automatycznego mózgu. Ten konflikt, który 
zabiera 100% energii mózgu jest pobrany przez automatyczny mózg i zajmuje już około 
1% w obszarze określonego konfliktu emocjonalnego. Wtedy niemal równocześnie 
pojawia się konflikt fizjologiczny.

Śmierć przez roztargnienie

Kiedy jesteśmy zaabsorbowani konfliktem psychologicznym, to stajemy się całkowicie 
nieświadomi tego, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy więźniami naszych myśli, co może 
nas niebezpiecznie rozpraszać. Wtedy groźne staje się zwykłe przejście przez ulicę, 
podczas którego możemy wpaść pod samochód. Automatyczny mózg jest 
zaprogramowany tak, aby zapewniać przetrwanie. Dlatego unika takiego obciążenia.

Dąży do tego, abyśmy nie zginęli. Jeśli więc znajduje pewne możliwości przetrwania, to 
od razu korzysta z nich. Takim rozwiązaniem jest choroba, która jest w bezpośredniej 
korespondencji fizjologicznej z konfliktem.

Śmierć przez wyczerpanie

Jeśli wysoki stres utrzymuje się przez dłuższy czas, to istnieje ryzyko śmierci wskutek 
wyczerpania. Automatyczny mózg odczyta więc wysoki stres jako zagrożenie i odpowie 
programem przetrwania, a więc chorobą. Jeżeli poziom stresu nie maleje, to 
automatyczny mózg wdroży program obniżający ów poziom stresu, a więc chorobę. 
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Jak już zostało wspomniane według 
totalnej biologii źród łem wszelkich 
dolegliwości są pewne konflikty. Dlatego 
też osobie chorej zadaje się właściwe 
pytania, aby w ten sposób przywołać 
ukryte emocje i podjęte przez nią decyzje. 
Często, gdy konflikt przedostaje się do 
świadomości, to dzięki temu zostaje on 
rozwiązany, co skutkuje również i 
wyleczeniem w sferze fizycznej.

W wielkim skrócie można by rzec, że 
totalna biologia jest uzdrawianiem 
p o p r z e z z y s k i w a n i e w i ę k s z e j 
świadomości. Zauważono bowiem, iż 
istnieją pewne związki psychiki z ciałem i 
dlatego też choroby mogą powstawać w 
wyniku traumatycznych przeżyć w sferze 
psychicznej. A jak już wiemy źródłem 
wszelkich dolegliwości są w łaśnie 
nieuświadomione konflikty emocjonalne. 
Gdy się pojawiają, to mózg, próbując 

sobie poradzić z ogromnym obciążeniem, 
rozwiązuje je, poprzez przekazanie ich w 
określone miejsce w ciele. Wtedy pojawia 
się choroba. Dlaczego takie rozwiązanie 
dla mózgu wydaje się być korzystne? 
Wynika to właśnie z jego dążenia do 
przetrwania. Pozbycie się konfliktu ze 
świadomości pozwala między innymi 
skupić uwagę na innych, aktualnych 
zagrożeniach, które pojawiają się w 
otoczeniu.

Specjaliści zajmujący się totalną biologią 
opracowali mapę ludzkiego ciała z 
k o n k r e t n y m i c h o r o b a m i o r a z 
powiązanymi z nimi konfliktami. Terapia w 
dużej mierze polega więc na odnalezieniu 
przyczyn konfliktu oraz ujawnieniu 
stłumionych uczuć. Gdy przyczyna 
zostanie zlikwidowana, to nasz mózg nie 
będzie już miał powodu, aby generować 
chorobę.
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Rak piersi w kontekście totalnej biologii
Wedle Germańskiej Nowej Medycyny można wyróżnić dwa typy raka piersi. Pierwszy z 
nich to tak zwany rak gruczołów mlecznych. Objawia się on guzkiem. Drugi rodzaj to rak 
przewodów mlecznych, nazywany przez lekarzy śródprzewodowym rakiem piersi. W 
momencie zdiagnozowania raka piersi konieczne jest przeanalizowanie kilku kwestii. 
Przede wszystkim należy dowiedzieć się, czy nowotwór zaatakował gruczoł mleczny 
czy przewód. W dalszej kolejności niezbędne jest ustalenie ręczności pacjentki oraz jej 
fazy Biologicznego Programu Natury.

W kontekście totalnej biologii istotna jest ręczność kobiety, gdyż w zależności od niej 
występują inne przyczyny określonego umiejscowienia raka. W przypadku kobiet 
praworęcznych, gdy zaatakowana została lewa pierś, to powodem mogły być problemy 
dotyczące dziecka, matki, ogniska domowego, zwierząt domowych, natomiast gdy 
choruje prawa pierś to powodem jest partner. Określony rodzaj raka wskazuje natomiast 
na typ konfliktu. Jeśli zaatakowane są gruczoły mleczne, to przyczyną była troska bądź 
kłótnia. Powodem pojawienia się nowotworu przewodów mlecznych będzie zaś rozłąka.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku kobiet leworęcznych. W ich przypadku 
to guz lewej piersi wskazuje na konflikt z partnerem, a w prawej dotyczy dziecka, matki 
czy ogniska domowego. Przyczyny określonego typu raka są natomiast takie same jak u 
kobiet praworęcznych.

Warto zauważyć, że gruczoły i przewody mleczne powiązane są z innymi konfliktami 
biologicznymi. Wynika to między innymi stąd, iż rozwinęły się one w innym czasie 
ewolucji i zbudowane są z różnych tkanek, albowiem gruczoły mleczne tworzy tkanka 
adenoidalna, a przewody mleczne tkanka nabłonkowa. 

Kolejne fazy przy nowotworze piersi

Zgodnie z totalną biologią wszelkie choroby wynikają z pewnych konfliktów. Tak też jest 
z rakiem piersi. Pojawia się mianowicie konflikt w postaci troski bądź kłótni. Wtedy w 
fazie aktywnej następuje przyrost zwartego guza, który tak naprawdę jest 
powiększonym gruczołem mlecznym, produkującym więcej mleka. W tym czasie 
kobieta dotknięta konfliktem ma zwiększoną produkcję mleka, nawet gdy nie karmi 
dziecka. Aby guz przestał rosnąć, to musi dojść do rozwiązania konfliktu. 

Kolejna jest więc faza zdrowienia. Na tym etapie guz zostaje rozłożony przez prątki 
gruźlicy, jeżeli znajdują się one w organizmie. Jeśli nie ma ich, to następuje otorbienie 
guza. Cały ten proces może sprawiać ból.

Jak wytłumaczyć kolejne fazy w kontekście biologii?

Otóż proces wytwarzania większej ilości mleka wynika z troski. Ma to być sposób na 
wsparcie bliskiej osoby potrzebującej.
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Zupełnie inny przebieg choroby byłby w przypadku 
konfliktu rozłąki. Tutaj w fazie aktywnej następuje 
owrzodzenie, a więc zanikanie komórek nabłonka 
płaskiego będących w przewodzie mlecznym. Czasami 
dochodzi również do utraty czucia w sutku oraz jego 
okolicy. Gdy dochodzi do rozwiązania konfliktu, to 
następuje faza zdrowienia. Z chorego miejsca zaczyna 
sączyć się wydzielina. Jeżeli nie będzie miała ona 
ujścia, to może wystąpić obrzęk, a pierś staje się 
zaczerwieniona i spuchnięta. Gdy z piersi zacznie 
wypływać mleko, to oznacza, iż wydzielina znalazła 
ujście i następuje proces leczenia. 

Biologicznym sensem takiego przebiegu choroby jest 
powiększenie świat ła przewodu, aby u łatwić 
wypłynięcie mleka, gdyż straciło się dziecko, które 
miałoby je wyssać. 

Wydawałoby się, iż w takim ujęciu rak piersi nie jest 
niebezpieczny dla życia, a jednak wiele kobiet umiera z 
jego powodu. Wynika to stąd, iż często faza aktywna 
trwa zbyt długo, w związku z czym dochodzi do 
wyniszczenia organizmu bądź przerzutów, co 
negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego ciała. W 
takiej sytuacji pojawiają się coraz to nowsze konflikty, a 
choroba się rozprzestrzenia. Konieczne jest więc jak 
najszybsze uporanie się z pojawiającymi się 
konfliktami.

Aby przejść do dalszych rozważań stosownym będzie 
poznanie 5 praw natury sformułowanym przez twórcę 
Germńskiej Nowej Medycyny, dr Ryke Geerd Hamera. 

O dr Hamerze
Dr Hamer urodził się 17 maja w 1935 roku na Wyspach 
Fryzyjskich w północnych Niemczech. Egzamin 
maturalny zdał w wieku 18 lat i rozpoczął studia 
początkowo medyczne, a później teologiczne na 
Uniwersytecie w Tubingen, gdzie poznał również swoją 
przyszłą małżonkę, Sigrid Oldenburg, studentkę 
medycyny. W wieku 20 lat zdał egzamin lekarski, w rok 
później ożenił się i również tam zdał, w wieku 22 lat, 
egzamin teologiczny. W wieku 24 lat Ryke Geerd 

Dr Ryke Geerd Hamer
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Hamer złożył w Marburgu państwowy egzamin 
lekarski. Dwa lata później, po odbyciu stażu uzyskał 
aprobację lekarską i tytuł doktorski.

W 1978 roku na Korsyce, w napadzie furii, włoski 
książę z Savoyen śmiertelnie postrzelił Dirka – syna 
doktora Hamera. Po 19 operacjach, przy których 
asystował dr Hamer, chłopiec zmarł. Był to potworny 
cios. Krótko po śmierci syna, dr Hamer zachorował na 
raka jądra. Przyszło mu wtedy do głowy, że istnieje 
związek pomiędzy śmiercią syna, a jego chorobą. 
Postanowił więc sprawdzić, czy inni ludzie dotknięci 
nowotworami, również na krótko przed chorobą 
doznali silnego urazu.

Odkrył, że każdy rak ma swój obszar w mózgu, skąd 
jest kontrolowany. A każdy rak jest związany z bardziej 
specyficznym rodzajem szoku konfliktowego, który 
koreluje psychologicznie i biologicznie z tym samym 
obszarem mózgu, który kontroluje raka.
Innymi słowy dr Hamer znalazł wyraźny związek 
między konkretnym konfliktem, który to konflikt 
zamanifestował się na płaszczyźnie narządu jako rak i 
kontrolowany jest przez konkretne miejsce w mózgu.

Dr Hamer postanowił przedstawić swoje odkrycia 
ko legom. W e fekc ie postawiono go przed 
następującym wyborem: albo zostanie zwolniony ze 
stanowiska albo zapomni o głoszonych przez siebie 
herezjach. To był początek drogi, którą kroczy do dziś.

5 praw natury
Odkrycia dr Hamera stały się bazą dla sformułowania 5 
Biologicznych Praw Natury, z których pierwsze i 
najważniejsze zostało nazwane Żelazną Regułą Raka. 
Stanowi ono, że choroba nowotworowa powstaje w 
momencie ciężkiego, bardzo dramatycznego, 
przeżywanego w izolacji urazu, który ma charakter 
przeżycia konfliktowego. W wyniku tego urazu, 
osobnik znajduje się w izolacji – tzn. nie może on albo 
nie chce dzielić się z nikim swoimi przeżyciami i tłumi 
je w sobie. Przeżycie to spada na człowieka 

Pamiętajmy, że prawa 
te dotyczą chorób 
przewlekłych, a nie 
nagłych zdarzeń 
losowych jak wypadki, 
urazy, zatrucia itp.
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nieoczekiwanie i rozgrywa się na trzech płaszczyznach jednocześnie: w psychice 
(duszy), w mózgu i w określonym narządzie.

Drugie prawo natury mówi o dwufazowości choroby. Każda składa się z 2 etapów: 
fazy aktywnej i fazy zdrowienia. Faza aktywna zaczyna się w momencie gdy mózg jest 
pobudzony do nadnaturalnego działania spowodowanego zajściami opisanymi w 
pierwszym prawie natury. Najczęstszymi objawami w tej fazie są:

• uczucie ciągłego zimna, zimne dłonie i stopy
• pojawiające się nieustanne, natrętne myśli dotyczące konfliktu, powodujące 

problemy w wykonywaniu codziennych czynności
• problemy ze snem (całkowita bezsenność, lub przebudzanie się nad ranem i 

niemożność zaśnięcia)
• brak apetytu, chudnięcie

Aby choroba mogła przejść do kolejnej fazy, czyli zdrowienia, musi zostać rozwiązany 
konflikt. To warunek bezwględnie konieczny, aby móc rozpocząć proces przywracania 
organizmu do homeostazy. Typowymi objawami tej fazy są:
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1. Tzw. faza wysiękowa i obrzękowa (katar, nocne 
poty, obrzęk organów, stan zapalny, temperatura)

2. Kryzys epileptyczny  – chwilowy nawrót 
aktywności konfliktu (fazy zimnej i stresowej) 
konieczny w celu wyparcia wody z organizmu 
(obrzęk w mózgu w postaci ogniska Hamera oraz 
na narządzie). Po kryzysie pojawia się okres 
zwiększonego wydalania moczu, w celu 
wydalenia przez organizm nadmiaru płynu 
zgromadzonego w fazie wysiękowej.

3. Faza zabliźniania (maleją obrzęki, obserwujemy 
bardziej „suche” objawy, np. suchy kaszel, 
gęstszy, a następnie ustający katar), w czasie 
której organizm powoli wraca do homeostazy.

3 prawo natury to tzw. Ontogenetyczny system 
wszystkich tzw. „chorób”. Dr Hamer odkrył, że w 
procesie ewolucji, poszczególne organy wykształciły 
się z trzech listków zarodkowych – endodermy, 
mezodermy oraz ektodermy. Oznacza to, że każda 
tkanka „ma swoją historię”. 

• Z najstarszego listka zarodkowego (endodermy) 
wykształciły się organy odpowiedzialne za 
podstawowe funkcje życie – pobieranie 
pokarmu, trawienie, wydalanie, oddychanie, 
rozmnażanie. Z punktu widzenia organizmów 
pierwotnych te funkcje były najistotniejsze.

• Ze środkowego listka zarodkowego (mezodermy) 
wykształciły się organy odpowiedzialne za 
poruszanie się, zwinność, ochronę przed 
atakiem.

• Z najmłodszego listka zarodkowego (ektodermy) 
powstały organy odpowiedzialne za zmysłowy 
odbiór otoczenia (widzenie, wyczuwanie, 
słyszenie itp. ), kontakty społeczne.

W trakcie tego rozwoju ewolucyjnego powstawały też 
poszczególne części  mózgu, jest ich 4, ale sterują one 
organami wg następującego schematu:

• 2 najstarsze części mózgu ( tzw. mózg 
archaiczny) odpowiedzialne są za organy, w 
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których następuje przyrost guzów w fazie aktywnej konfliktu.
• 2 „młodsze” części mózgu (tzw. mózg nowy) odpowiedzialne są za organy, w 

których podczas aktywności konfliktu następuje zanik/martwica komórek.

Czwarte prawo natury mówi z kolei o tym, że równolegle z tkankami rozwijającymi się 
w czasie ewolucji, rozwinęły się również mikroby. Najstarsze z nich to grzyby (pracują na 
najstarszym listku zarodkowym – endodermie), nieco młodsze są bakterie (pracujące na 
środkowym listku zarodkowym – mezodermie), a najmłodsze są „wirusy”  – pracujące 
na najmłodszym listku zarodkowym – ektodermie. Praca wszystkich tych mikrobów 
układa się w określony schemat wpływający na etapy naszej choroby:

• grzyby i mykobakterie - ich przyrost zaczyna się w momencie zaistnienia konfliktu 
- biorą później udział w procesie rozkładania komórek guza. W przypadku gdy w 
fazie zdrowienia brakuje  niezbędnych mikrobów guz otorbia się.

• grzyby i bakterie, które nie są mykobakteriami działają na organach tworzonych 
przez mezodermę archaiczną, sterowaną w móżdżku. Także biorą udział w 
rozkładaniu guza,  a także odbudowują ubytki tkanek

• wirusy, które dają stany zapalne, gorączki i bóle
Praca mikrobów zaczyna się zawsze w momencie rozwiązania konfliktu i rozpoczęcia 
fazy zdrowienia.

Piąte prawo natury daje nam możliwość uwolnienia się od strachu przed chorobami 
oraz pozwala zrozumieć, że „choroba” nie jest przypadkiem, a jest częścią sensownego 
biologicznego procesu. Jak już wiemy cały proces rozpoczyna się od nagłego, 
dramatycznego, przeżytego w izolacji wydarzenia. W tym momencie cały nasz organizm 
przestawia się na ciągłą aktywność, jest to faza stresowa, która na znanych już 3 
płaszczyznach (psychika, mózg i narząd) wykazuje różne objawy.
Te zmiany nie są przypadkiem. Są jak najbardziej celowe – mają zmobilizować nasz 
organizm do podołania określonej sytuacji, zatem – cała nasza energia skupia się na 
tym:

• Zmiany w psychice – natarczywe myśli dotyczące problemu mają pomóc nam 
znaleźć rozwiązanie problemu.

• Zmiany na narządzie – to odpowiedź na naszą biologiczną potrzebę. Każda 
komórka naszego organizmu posiada swój biologiczny kod, który określa jej 
reakcję podczas fazy aktywnej konfliktu. Reakcje komórek można przedstawić 
następująco:

– namnażanie się komórek
– ubytek komórek
– celowa zmiana funkcji

• Zmiany w mózgu – mózg to centrum zawiadowcze podczas całego Sensownego 
Biologicznego Programu Natury. Mózg jest jak komputer, zaprogramowany w 
sposób trwały tak aby sterować i uruchamiać bardzo konkretne mechanizmy w 
naszym organizmie.
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Kobieta lokalizuje swoje uczucia/emocje 
w piersiach - są one powiązane z 
domem, który potocznie  nazywanym 
gniazdem, gdzie oczywiście są dzieci, 
partner czy inne bliskie osoby. Rolą 
gruczołu piersiowego jest wytwarzanie 
mleka, które jest najdoskonalszym i 
najlepiej przyswajalnym pokarmem dla 
niemowląt. Mleko matki dostarcza 
najlepszych substancji odżywczych, które 
umożliwiają najbardziej harmonijny rozwój 
dziecka. Mleko matki jest produkowane z 
myślą o ludzkim przetrwaniu. Jest to 
biologiczny program, zakodowany 
genetycznie u ssaków (ludzi i zwierząt) od 
milionów lat. To program macierzyński, 
służący przetrwaniu potomstwa. Z tego 
powodu choroba piersi jest przeważającą 
w chorobach kobiet. 

Rozróżniamy 4 główne rodzaje raka piersi 
– powstają z czterech różnych typów 
komórek. Każdy rodzaj raka ma związek z 

innym konfliktem o konkretnym, 
szczególnym znaczeniu.

Ale główny biologiczny niezmiennik dla 
raka piersi to „konflikt domu/gniazda” (co 
ważne: symbol iczny, rzeczywisty, 
wirtualny czy wyobrażony).

Pojęcie „dom-gniazdo” obejmuje: dom, 
męża, dzieci, rodzinę i wszystko inne nad 
czym kobieta sprawuje szeroko pojętą 
opiekę macierzyńską. 

Ręczność
Zanim przejdziemy do opisywania 
rodzajów raków piersi, powróćmy jeszcze 
raz do poruszanego już wcześniej 
elementu ręczności. Wiemy, że ludzie 
d z i e l ą s i ę n a l e w o r ę c z n y c h i 
praworęcznych. Możemy to sami 
sprawdzić: klaśnijmy brawo jak w teatrze 
i zobaczmy ułożenie rąk. Ręka leżąca na 
górze jest ręką prowadzącą i ona ustala 
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lateralizację. Czyli jeżeli prawa ręka leży na górze, to 
jestem praworęczna. Jeżeli lewa ręka leży na górze, to 
jestem leworęczna. Test ten bardzo ważny, gdyż przy 
jego pomocy możemy stwierdzić, którą półkulą pracuje 
mózg człowieka. Prawa strona móżdżku i prawa strona 
dużego mózgu jest odpowiedzialna za lewą stronę 
ciała. Lewa strona móżdżku i lewa strona dużego 
mózgu jest odpowiedzialna za prawą stronę ciała. 
Czyli:

W przypadku praworęcznej kobiety można powiedzieć:
Lewa pierś odpowiada dziecku i matce kobiety czyli 
osobom, nad którymi kobieta sprawuje opiekę 
macierzyńską, a prawa pierś odpowiada partnerowi 
albo partnerom. Do nich mogą należeć właściwie 
wszyscy inni ludzie, pod wyjątkiem, że nie jest to małe 
dziecko albo jako małe dziecko odczuty człowiek lub 
zwierzę. 
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1. Rak gruczołu piersiowego – gruczolakorak
Konflikt: dramat w domu/gnieździe.

Rak ten wywodzi się z komórek wytwarzających mleko. Konflikt biologiczny jest w tym 
przypadku konfliktem przeżywanym przez kobietę jako dramat dotyczący:

• troska o jej dziecko, 
• troska o jej matkę, 
• troska o jej ognisko domowe, ale także: 
• konflikt z dzieckiem, kłótnia z matką, czy kłótnia o jej ognisko domowe.

Geny w chromosomach neuronów, które tworzą centrum zarządzające komórkami 
odpowiedzialnymi za produkcję mleka w piersiach zlecają rozmnażanie tych komórek. 
Powoduje to wzrost raka, który faktycznie pełni funkcję ulepszonego organu – super 
wydajnej piersi tak, by dziecko mogło przeżyć. Komórki rakowe produkują mleko 
bardziej skondensowane po to, by dać dziecku większe szanse na przeżycie. To właśnie 
kolejny przykład idealnego rozwiązania naszego mózgu.

WŁAŚNIE TAK KOBIETY RATUJĄ TYCH, KTÓRYCH KOCHAJĄ !!!

A podczas etapu leczenia – w fazie zdrowienia guzek ulega redukcji, co czasem 
przebiega jako proces zapalny.

Kobieta praworęczna – prawa pierś niemacierzyńska

W przypadku praworęcznej kobiety prawa strona jest stroną konfliktu „rozszerzonego 
gniazda”. Dramat związany jest z osobą, która jest jej bliska, ale nie ma do niej stosunku 
macierzyńskiego, tak jak partner czy inni ważni ludzie jak np. rodzeństwo, przyjaciele, 
krewni, rodzice lub inni krewni.

W prawej piersi może też się ujawnić konflikt z partnerem seksualnym (konflikt w tej 
sytuacji jest przeniesiony z macicy do piersi) np. gdy mąż jest okaleczony lub 
upośledzony. Tu ujawnia się dramat związany z osobą, nad którą kobieta nie pełni opieki 
macierzyńskiej np. z pełnym energii, zdrowym mężczyzną. 

Kobieta praworęczna – lewa pierś macierzyńska

W przypadku praworęcznej kobiety - lewa strona jest stroną konfliktu „gniazda o  
zwężonym znaczeniu”. Jest to dramat związany z kimś, nad kim kobieta pełni opiekę 
macierzyńską. Może to być wszystko, co znajduje się w jej gnieździe: niemowlęta, 
starsze dzieci, zwierzęta, dom, mieszkanie, projekt, który traktuje jak własne „dziecko”,  
rodzice, dziadkowie albo chory lub z innych powodów traktowany jak dziecko partner.
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Konflikt jest ściśle związany z gniazdem, ponieważ dotyczy tych, za których kobieta 
czuje się bardzo mocno odpowiedzialna. Może to mieć również związek z relacją matka 
– dziecko lub dziecko - matka w stosunku do innych osób – jak w przypadku 
dziewczynki opiekującej się swoim rodzeństwem.

Kobieta leworęczna

Obowiązują reguły odwrotne do tych, które dotyczą kobiety praworęcznej. Lewa pierś 

związana jest z konflikt rozszerzonego gniazda czyli niemacierzyńskim, a prawa pierś 
odpowiada za macierzyński – zawężony – konflikt w gnieździe.

Można dodać, że ośrodki sterowania raka gruczołu piersi leżą w bocznym zewnętrznym 
obszarze móżdżku i należą do środkowego listka zarodkowego (mezoderma). Rak ten 
należy do raka sterowanego przez stary mózg, który – wg Ontogenetycznego  Systemu 
Nowotworów i Chorób Nowotworopodobnych – robi w fazie aktywnej konfliktu przyrost 
komórek.
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Przykład:
Matce wyślizgnęło się z rąk małe dziecko, uderzyło główką o podłogę, po czym 
było jakiś czas nieprzytomne. Praworęczna matka przeżyła biologiczny konflikt 
strachu o dziecko czyli matka-dziecko w lewej piersi. Od tego momentu zaczął 
rosnąć w lewej piersi matki rak gruczołu mlecznego – gruczolakorak.

Ta produkcja dodatkowej tkanki gruczołowej w organizmie matki nie jest rzeczą 
bezsensowną. Jednoznacznym sensem  tego zdarzenia jest wspomaganie 
niemowlęcia, przechodzącego po wypadku zakłócenia w rozwoju. Przyrost 
tkanki gruczołowej gwarantuje dziecku otrzymanie więcej mleka od swojej 
matki. W ten sposób matka chce zrekompensować wyrządzoną szkodę i pomóc 
dziecku.

Tak długo jak długo konflikt jest aktywny, rośnie tzw. guz gruczołu mlecznego, a 
więc ma miejsce zwiększona produkcja mleka. Dopiero w momencie, gdy 
dziecko osiągnie całkowite zdrowie, następuje rozwiązanie konfliktu, czyli 
przyrost guza zostaje zatrzymany.

Przykład ten obrazuje nam, że zmiany określane przez nas jako choroby, były 
dokładnym ich przeciwieństwem, a mianowicie  bardzo sensownym procesem 
w grze matki natury, w tym przypadku pomiędzy matką a dzieckiem.



A w fazie zdrowienia zwarte guzy, powstałe w fazie 
aktywnej konfliktu teraz serowacieją przy pomocy 
mikrobów takich jak grzyby, grzybobakterie i zostają 
zredukowane – pod warunkiem, że kobieta ma je 
jeszcze w organizmie.

2. Rak przewodów mlecznych
Konflikt: rozłąka – separacja w gnieździe, brak 
porozumienia, niezdolność okazywania uczuć itp.
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Przekrój przewodu 
mlecznego

Przykład: partnerka chce odejść, ale nie może ze względu na naciski ze strony mężczyzny. 
Kobieta nie chce już dłużej utrzymywać kontaktu z partnerem.

Chora myśli: Nie chcę aby jakakolwiek informacja od niego dotarła do mojego mózgu.
Efekt: guzki powstające na przebiegu włókien nerwowych przerywają przepływ informacji.



Przewody mleczne służą do transportowania mleka na zewnątrz – dla dziecka, dla 
osoby (lub zwierzęcia) będącej w potrzebie. Aby w danej sytuacji pomóc, mózg 
uruchamia mikroby, aby poszerzyły przekrój przewodów by przesłać jednocześnie 
więcej mleka jak normalnie. Bo dziecko potrzebuje pomocy! I tym samym przekrój 
przewodów mlecznych powiększa się.

A w fazie zdrowienia światło przewodów zmniejsza się, bo następne mikroby ruszają do 
odbudowy ubytków w przewodach. Do tego celu są używane wyłącznie wirusy i 
czasami bakterie. 

Warto nadmienić, że ośrodki sterowania rakiem przewodów mlecznych piersi leżą w 
sensorycznym ośrodku sterowania kory mózgowej dużego mózgu. Rak przewodów 
mlecznych należy do rodzaju raka sterowanego przez duży mózg i w fazie aktywnej 
konfliktu robi wrzody, tzn. ubytki tkanki która urosła.

U kobiet z tzw, krajów cywilizowanych rozgrywają się konflikty poza czasem karmienia. 
Jeżeli taka kobieta przeżyje konflikt matka-dziecko w czasie, gdy nie karmi, to wówczas 
rośnie guz gruczołu piersiowego i imituje tym samym cel – chęć dania więcej mleka. 
Niemowlę istnieje już w tym czasie jako moje dziecko, które przeważnie nie ssie już 
piersi. Nasi współcześni lekarze traktowali to wydarzenie jako całkowicie bezsensowne, 
chore, wynaturzone.

Ale również u kobiety naszej cywilizacji, te procesy przebiegają w fazie zdrowienia 
analogicznie i to mimo, że ona nie karmi już piersią. Przy pomocy bakterii gruźlicy (jeżeli 
istnieją w organizmie) guz ulega serowaceniu, po czym dochodzi do całkowitej jego 
redukcji.  Jeżeli natomiast tych mikrobów brakuje to nie dochodzi do serowacenia i guz 
ten pozostaje niezmieniony w swej ścisłej formie w piersi.

3. Choroba Recklinghausena
Konflikt: pragnienie separacji – oddzielenia wewnątrz gniazda, pragnienie zerwania 
kontaktu. Pragnienie oddzielenia gniazda lub separacji wewnątrz gniazda.

W przebiegu tej choroby we włóknach nerwowych pojawiają się tysiące małych guzków, 
które uniemożliwiają przepływ informacji.

4. Rak skóry – czerniak
Konflikt: strata lub splamienie integralności w gnieździe.

Czerniak (czerniak złośliwy, łac. melanoma malignum) to wywodzący się z melanocytów 
nowotwór skóry. Czerniak pełni rolę tarczy, stanowi formę ochrony, parawanu.  Choroba 
rozwija się w skórze właściwej, bo skóra chroni nasz organizm, więc jest to jej program.
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Czerniak piersi różni się od czerniaka w innych miejscach ciała, ponieważ ma barwę 
rubinową, zamiast czarnej.

Przykład:

1. Dziewczyna ma nowego chłopaka i wyznaje mu , że ma raka piersi. Adorator 
odrzuca ją. Dziewczyna ma wrażenie, że jest nieczysta, splamiona.  Na piersi 
rozwija się czerniak.

2. Kobieta jest oszukiwana przez swojego męża.

Nasuwa się pytanie, jak wobec tego jest możliwe, że 
kobiety umierają na raka piersi?
Wspaniałej odpowiedzi udzielił dr Ryke Hamer:

Jeżeli ominiemy tu przypadki, w których przebieg konfliktu w fazie aktywnej bardzo długo 
trwa, co w niektórych, bardzo rzadkich przypadkach może rzeczywiście spowodować 
śmierć, to trzeba powiedzieć, że wszystkie inne przypadki śmiertelne spowodowane 
zostały jatrogennie, tzn. wskutek diagnozy lekarskiej. Lekarze w swojej niewiedzy 
wywoływali diagnozą strach i panikę w obliczu raka piersi (takie konflikty jak: strach przed 
rakiem, paniczny strach przed śmiercią, utrata własnej wartości itd.). Stany te były 
powodem nowych szoków konfliktowych wywołujących nowego raka, co w medycynie 
akademickiej nazywano „metastazami”. Dzisiaj jeszcze jest to regułą, co łatwo może 
doprowadzić do śmierci pacjentki, a co w gruncie rzeczy nie ma nic wspólnego z 
właściwą chorobą. 

Relacja – Rak piersi - śmierć syna
Relacja jest tłumaczeniem ze strony Helmuta Pilhara:

Witaj Helmut,
moja towarzyszka życia dzięki GNM (Germańskiej Nowej Medycynie) „wyszła” z raka 
piersi. Aby za dużo nie tłumaczyć opowiadam zawsze o swojej żonie:

Było to w maju, gdy moja żona pewnego dnia wyczuła pod palcami pierwsze zgrubienia 
w piersi. W tym czasie wprawdzie słyszałem już o GNM, ale jeszcze daleko było mi, do 
tego, żeby w przypadku żony zastosować wiedzę.  A więc postaraliśmy się o termin w 
szpitalu XX u onkologa, pewnego pana prof. XY. Po przeprowadzeniu badania oraz 
zrobieniu biopsji została postawiona diagnoza: złośliwy rak piersi. Na moje pytanie co 
jest przyczyną tej choroby otrzymałem odpowiedź, że przyczyną jest środowisko, mogą 
być dziedziczne skłonności, stres, palenie papierosów, itd. A tak w ogóle, to nie 
powinniśmy za dużo pytać, tylko natychmiast ustalić termin operacji, inaczej żona nie 
przeżyje następnych 4 tygodni.
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W tej sytuacji postanowiłem skorzystać z GNM.  Zadzwoniłem do prowadzącego Koło 
Studyjne, pana XZ (prowadzący Koło, o którym mowa jest felczerem - przypis aut.). Od 
razu jeszcze w rozmowie telefonicznej, przede wszystkim mnie uspokoił, po czym 
ustaliliśmy ręczność żony. Pod koniec rozmowy zaprosił nas na spotkanie Koła 
Studyjnego. Podczas spotkania, w gronie zainteresowanych GNM i dotkniętych diagnozą 
osób, zostały omówione przyczyny i tło, które było podłożem powstania raka piersi u 
mojej żony.

Moja żona miała z poprzedniego małżeństwa 29-letniego syna, który stopniowo 
unicestwiał się alkoholem i papierosami. Pewnego poranka żona znalazła go nieżywego 
w łóżku.

To był ogromny szok. Ten głęboko „siedzący” konflikt, potwierdziły zdjęcia tomografii 
komputerowej mózgu. Pełni ufności oddaliśmy się „w ręce” GNM. Moja żona, ja i 
prowadzący Koło Studyjne „pracowaliśmy” wspólnie przez następne tygodnie nad 
zakończeniem tego konfliktu i zakończeniem Programu (SBS) w piersi.
Wyposażeni w wiedzę GNM, świadomi tego, na jakim tle doszło do przeżycia konfliktu 
oraz posiadając ogólną wiedzę na temat przyczyn raka piersi, obserwowaliśmy jak 
narośle zaczęło się zmniejszać i w przeciągu pół roku osiągnęło wymiary minimalnego 
guzka bez jakiejkolwiek interwencji ze strony medycyny akademickiej.

Dziękujemy za podarowane nam nowego życie.

P.S. Z powodów bezpieczeństwa, myślę, że lepiej będzie, jeżeli nie podam swojego 
nazwiska. Prowadzący Koło Studyjne, pan XZ, pod naciskiem oficjalnej medycyny i 
masywnych pogróżek musiał się z naszego powodu poddać i zrezygnował z funkcji 
kierownika Koła. 
Z pozdrowieniami
B.

Tak długo, jak nieznane są przyczyny „choroby”, a właściwie Specjalnego 
Biologicznego Programu, tak długo nie można się pewnie poruszać w GNM – jak pisze 
Ewa Leimer.  Jeżeli w rozmowie z osobą szukającą pomocy „dotkniemy” jej problemu, 
to często po raz pierwszy od uderzenia DHS-u (Dirk Hamer Syndrom - czyli przeżycie 
konfliktu) może się taka osoba prawdziwie „wypłakać”, co umożliwia wyjście ze stanu 
izolacji i wyjście z konfliktu.

Momentem, od którego w GNM wszystko zależy jest zawsze DHS, który trzeba 
koniecznie znaleźć!!! A niejednokrotnie nie jest to łatwe.
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Jak to wszystko zrozumieć?
Żyjemy w dziwnych czasach. Przez kompletne i bardzo 
skuteczne dyskredytowanie Nowej Medycyny i innych 
rozwijających się tej bazie kierunków oraz wskutek 
szerzenia na co dzień paniki przez maszynerię 
propagandową, masy pacjentów nie mających o 
niczym pojęcia, są „spędzane” do onkologicznych 
ośrodków, gdzie przy pomocy pilnie stosowanej 
chemioterapii i morfiny… de facto pozbywa się ich. 
Przedtem jednak każe się pacjentom podpisać 
oświadczenie: „na własną odpowiedzialność”, po czym 
kontynuuje się tę planową akcję, finansowaną na 
dokładkę przez ubezpieczenie pacjenta.

Takie zaprogramowane zabijanie pacjentów (w 
cierpieniach) tej „uznanej naukowo” terapii przy 
pomocy pochodnych gazów trujących trwa z reguły 
kilka miesięcy. Wystarczająco długo, żeby tym 
biednym, umierającym ludziom móc dalej wyciągnąć z 
kieszeni pieniądze na „medycynę komplementarną”, 
która ma za zadanie os łabić skutki uboczne 
chemioterapii.

Te „uzupełniające medycyny” nie szkodzą i nie 
zagrażają istniejącemu systemowi. Za to można dwa 
razy na pacjencie zarabiać. Jeżeli tej czy innej osobie 

Tradycyjny 
mechanizm leczenia 
nowotworów - czy 
danie wyboru 
pacjentom jest 
możliwe? 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uda się tortury przeżyć, to jest przynajmniej 
wysterylizowana wskutek chemii…

Tak, to mocne słowa, jednak oddają w wielu 
wypadkach brutalny stan faktyczny - codzienność, 
której nie można dostrzec na ekranie telewizora w 
codziennych wiadomościach. A z codziennością 
zderzają się chorzy: nasza rodzina, przyjaciele, nieraz 
my sami. Czy zasługujemy na to? 

Dzięki dr Hamerowi i jego następcom, którzy rozwijają 
tę naukę poprzez Totalną Biologię, Recall Healing i 
inne, jesteśmy w stanie pomóc wielu ludziom. 
Problemem jest jednak to, że ludzie żyjący we 
współczesnym świecie zatracili umiejętność szerszego 
spojrzenia na problemy leczenia w ogóle: widzą ją 
najczęściej poprzez podanie tabletki, wykonanie 
zabiegu i niepodważalne badania naukowe, które 
często są sponsorowane przez tych, którzy później 
sprzedają konkretny lek.

ABY BYŁA PEŁNA JASNOŚĆ : NIKOGO NIE 
Z A M I E R Z A M Y O D W O D Z IĆ O D Z A B I E G Ó W 
STOSOWANYCH PRZEZ KONWENCJONALNĄ 
MEDYCYNĘ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIKOMU NIE 
O D R A D Z A M Y K O R Z Y S TA N I A Z C H E M I O I 
RADIOTERAPII.

Każdy jednak pacjent powinien mieć pełną informację 
na temat szans i zagrożeń każdej terapii i móc podjąć 
samodzielną decyzję co wybiera. Presja środowiska, 
znajomych, mediów często uniemożliwia podjęcie 
racjonalnej decyzji. Dodatkowo każdy przypadek 
niepowodzenia metod alternatywnych jest głośno 
przez media uwypuklany, podczas gdy w tym samym 
czasie nikt specjalnie nie pisze o średniej 5-letniej 
przeżywalności pacjentów poddanych tradycyjnym 
metodom leczenie, która oscyluje wokół poziomu kilku 
procent. Tym 90%, którym się nie udaje oficjalnie nie 
poświęca się na codzień zbyt wiele miejsca. Z pełną 
zajadłością krytykuje się jednak stosowanie wszelkich 
innych metod podważając je i szkalując, mówiąc o 
braku badań (kto miałby je przeprowadzić - trudno 

Poznajcie eBooka 
autorstwa chorego na 
raka Chrisa Warka pt. 
„20 pytań do Twojego 
lekarza onkologa” - z 
niego można się 
dowiedzieć o co 
pytać lekarza przed 
rozpoczęciem kuracji, 
by mieć pełną 
informację i 
świadomie 
podejmować decyzje. 
Więcej szczegółów >>
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powiedzieć) i piętnując tych, którzy te metody propagują.

Wyboru nie ułatwia też system lecznictwa, który nie potrafi pacjentem zaopiekować się 
w sposób należyty, nie poświęca mu czasu, nie wyjaśnia i nie okazuje empatii - każdy 
jest niestety kolejnym numerkiem do „załatwienia”. To wszystko buduje niezdrowy 
klimat. Dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy na te tematy, by dawać nadzieję i 
wiarę w wyzdrowienie. Bo to co opisuje Totalna Biologia ma logiczny sens i trzeba w to 
po prostu uwierzyć, a natura pokieruje całą resztą. 

Życzymy zdrowia wszystkim czytelnikom!
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