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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

https://scholar.google.pl/scholar?q=food+and+cancer+development&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjS-5qE0cjQAhUJApoKHYCmCpcQgQMIGzAA
https://scholar.google.pl/scholar?q=food+and+cancer+development&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjS-5qE0cjQAhUJApoKHYCmCpcQgQMIGzAA


R, HJO C> B C>K K J:NGO B
KB GO : KP:GK G:

M B> PD : > :NBG: B :D
C>K M H KPO KP: - : > H

% > GB: JP> ON: GH
C>K GB>NB> D: S

R : D: P J:DB> JPO
> P>GBM :D: > B DB

P K H JPO H BG:
M B> PD JP> P

:NBG S

R >?>D B> C>K HK
D JO KB M :C> % : > PO

G: O : H > :
NO > P>GB>* B DKPH
C>K H :GB:G: JP>P

:NBG S



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. 
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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 
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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, 
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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 
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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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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 
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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 
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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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Wiele chorób układu pokarmowego 
miewa dość podobne objawy, dlatego też 
jeśli występują u nas nawracające 
dolegliwości trawienne, to musimy 
poszukać naszego DHS-a , czy l i 
momentu, który miał niewątpliwy wpływ 
na powstanie określonego schorzenia. I 
jest to NAJWAŻNIEJSZA RZECZ, KTÓRĄ 
R E A L I Z U J E M Y W P I E R W S Z E J 
KOLEJNOŚCI. Ponadto warto udać się 
d o s p e c j a l i s t y, a b y m ó c b l i że j 
zdiagnozować nasze kłopoty - diagnoza, 
pod warunkiem, że jest poprawna, jest 
także istotna w lepszym zrozumieniu 
dolegliwości i sposobów ich zwalczania. 

Niezależnie od tego warto w okresie fazy 
z d r o w i e n i a w p r o w a d z i ć d i e t ę 
wspomagającą cały proces - pamiętajmy 
jednak, że dieta jest UZUPEŁNIENIEM 
tego co rea l i zu jemy w p roces ie 
wybaczania - jeśli będzie jedynym 
elementem naszej kuracji jej powodzenie 
będzie ograniczone lub nawet zupełnie 
niemożliwe.

W dzisiejszych czasach problemy 
związane z układem pokarmowym są 
dość powszechne. Poznajmy zatem 
na jczęs tsze do leg l iwośc i uk ładu 
trawiennego. Jeś l i będziemy mieć 
podejrzenia, iż możemy mieć którąś z 
nich, to bezzwłocznie zgłośmy się do 
specjal isty celem skierowania na 
badania.

1. Refluks
Refluks pojawia się wtedy, gdy kwas 
żołądkowy przedostaje się do przełyku. 
Ta k i e d o l e g l i w o śc i w iążą s ię z 
nieprzyjemnym pieczeniem odczuwanym 
w środku klatki piersiowej. Często 
występuje ono po zjedzeniu posiłku lub w 
nocy.
Choć większość osób raz na jakiś czas 
ma refluks bądź zgagę, to jednak tego 
typu objawy należy mieć pod kontrolą. 
Jeśli negatywnie wpływają na nasze życie 
codzienne bądź pojawiają się co najmniej 
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dwa razy w tygodniu, to mogą oznaczać przewlekłe 
schorzenie przełyku. W takiej sytuacji często występuje 
nie tylko uporczywa zgaga, ale również nieświeży 
oddech, erozja zębów, nudności, bóle w klatce 
piersiowej lub górnej części brzucha czy problemy z 
połykaniem lub nawet oddychaniem.

Większość pacjentów odczuje ulgę, unikając 
pokarmów i napojów, po których objawy są nasilone. 
Pomocne bywają również leki zobojętniające. 
Najważniejsza jednak jest właściwa dieta.

Dieta przy refluksie

Menu powinno być lekkostrawne, to znaczy należy 
unikać wszelkich produktów, które zalegają w żołądku i 
wymagają d ługiego t rawienia. Z pewnością 
niewskazane są potrawy tłuste, kwaśne i pobudzające 
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działanie kwasu żołądkowego jak czekolada czy mięta. Należy również zrezygnować z 
kawy, herbaty, napojów gazowanych oraz alkoholu.

Zalecane są natomiast produkty wysokobiałkowe jak przetwory mleczne, chude mięso i 
ryby. 
Potrawy powinny być gotowane, a nie smażone. Warto jeść niewielkie posiłki, ale kilka 
razy w ciągu dnia. Nie wolno się kłaść bezpośrednio po jedzeniu.

2. Kamienie żółciowe
Kamienie żółciowe to twarde osady, tworzące się w pęcherzyku żółciowym. Jest to 
dość częsta choroba, jedną z jej przyczyn może być zbyt wysoki cholesterol. Wtedy 
woreczek żółciowy ma trudności z opróżnieniem się. 

Gdy kamienie żółciowe blokują przewody prowadzące z pęcherzyka żółciowego do jelit, 
to mogą powodować ostry ból w prawej górnej części brzucha. Najczęściej leczenie 
polega na rozpuszczeniu bądź usunięciu kamieni żółciowych.

Dieta przy kamieniach żółciowych

Przyczyną kamieni żółciowych najczęściej jest nadmierna ilości słodyczy, cukru, 
tłuszczów zwierzęcych i  cholesterolu, a zbyt mała ilość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz błonnika pokarmowego. Dlatego też właściwe menu powinno przede 
wszystkim zawierać warzywa i owoce. Warto wyeliminować z menu wszelkie mięsa oraz 
wędliny. Niezmiernie ważne jest spożywanie regularnych posiłków.

3. Celiakia
Z badań wynika, że mniej więcej 83 procent ludzi, którzy mają celiakię nie wie o tym, a 
choroba ta może przyczyniać się do wielu nieprzyjemnych dolegliwości. Celiakia jest 
poważną nadwrażliwością na gluten, czyli białko znajdujące się między innymi w 
pszenicy, życie czy jęczmieniu. W takiej sytuacji, gdy zaczynamy jeść gluten, to system 
odpornościowy przechodzi do ataku. Objawy celiakii u dzieci obejmują bóle brzucha, 
wzdęcia, biegunkę, zaparcia, wymioty i utratę masy ciała. Objawy u dorosłych mogą 
również obejmować anemię, wyczerpanie, utratę tkanki kostnej, depresję, a nawet 
napady padaczkowe. U niektórych chorych mogą nie pojawić się jakiekolwiek objawy. 
Jedynym sposobem leczenia celiakii jest całkowite wyeliminowanie glutenu.
 
Dieta przy celiakii

W diecie bezglutenowej właściwe będą produkty wykonane z mąki kukurydzianej, 
ryżowej, gryczanej, sojowej, a także prosa, amarantusa oraz komosy ryżowej. Te zboża 
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nie zawierają bowiem glutenu. W jadłospisie powinna się pojawić też kasza jaglana, 
orzechy, rośliny strączkowe, sezam, ziarna oraz siemię lniane.  
Ważne jest, aby uważać na produkty zanieczyszczone glutenem. To w szczególności 
dotyczy mąki oraz wędlin.

4. Choroba Crohna
Choroba Crohna należy do grupy schorzeń trawiennych powodujących stany zapalne 
jelita. Najczęściej dotyka końcówki jelita krętego, ale może pojawić też w innych 
miejscach. Coraz więcej osób miewa tego rodzaju dolegliwości.

Ta przewlekła choroba ma charakter autoimmunologiczny, co oznacza, że układ 
odpornościowy mylnie atakuje komórki w swoim własnym ciele, traktując je jako 
wrogów. Najczęstszymi objawami tej choroby są bóle brzucha, biegunka, krwawienie z 
odbytu, zmniejszenie masy ciała i gorączka. Leczenie polega między innymi na 
zmniejszeniu stanów zapalnych i zlikwidowaniu poszczególnych dolegliwości. Ważna 
jest jednak przy tym właściwa dieta.

Dieta przy chorobie Crohna

W przypadku tej choroby pomocna jest tak zwana dieta ubogoresztkowa, która 
dostarcza maksimum 10 gramów błonnika dziennie. Podstawą menu będą więc 
oczyszczone produkty zbożowe, jak pieczywo z mąki pszennej, biały ryż oraz makarony. 
Z menu należy wyeliminować surowe owoce, orzechy oraz warzywa, które są bogate w 
błonnik. Ograniczmy również spożywanie gruboziarnistych kasz, owsianki oraz 
razowego pieczywa. Całkowicie należy zrezygnować z alkoholu, a także ostrych 
p r z y p r a w . 

5. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Inną chorobą zapalną jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Objawy takiego 
schorzenia są dość podobne do choroby Crohna, jednakże w tym przypadku 
zaatakowane jest wyłącznie jelito grube, które nazywane jest również okrężnicą.

Jeśli organizm traktuje żywność jako elementy zbędne czy groźne dla organizmu, to 
układ odpornościowy zaczyna je atakować. Wtedy pojawiają się rany bądź 
owrzodzenia, które występują w jelicie grubym.  Wiąże się to z częstszymi 
wypróżnieniami, biegunkami czy pojawieniem się krwi w stolcu. Dokuczliwe bywają 
również intensywne bóle brzucha.
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Leczenie obejmuje zlikwidowanie stanów zapalnych 
oraz wyeliminowanie pokarmów, które powodują 
dyskomfort.

Dieta przy wrzodziejącym zapaleniu jelita

Chorym zaleca się stosowanie  tak zwanej diety 
lekkostrawnej. Należy między innymi ograniczyć 
tłuszcze oraz błonnik pokarmowy. Codzienne menu 
powinno być wysokobiałkowe i dostarczać dużą ilość 
kalorii. Najlepiej skomponować 5-6 mniejszych 
posiłków. Warto całkowicie zrezygnować z mleka. Z 
produktów nabiałowych można natomiast sięgać po 
jogurty, kefiry oraz ser biały.  

6.Zespół jelita drażliwego
To dość częste schorzenie, które wiąże się z 
pojawiającymi się bólami brzucha oraz pewnym 
dyskomfortem po zjedzeniu posiłku. Według lekarzy 
dolegliwości te mogą dotyczyć nawet i 10 procent 
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społeczeństwa. Objawy zespołu jelita drażliwego bywają naprawdę różne. Bywają to 
między innymi nawracające zaparcia lub biegunka, a także częste wzdęcia.

Wciąż nie poznane zostały przyczyny tej choroby, jednak leczenie polega przede 
wszystkim na właściwej diecie.

Dieta przy zespole jelita drażliwego

Z menu należy z pewnością wyeliminować nabiał, alkohol, kofeinę, sztuczne substancje 
słodzące oraz warzywa strączkowe, kapustę i inne produkty wzmagające gazy.
Warto wprowadzić natomiast przyjazne bakterie, takie jak probiotyki, które wprowadzają 
równowagę do naszego układu trawiennego. Należy stosować dietę lekkostrawną, którą 
można modyfikować w zależności od charakteru dolegliwości.  Ważne jest regularne 
jedzenie, najlepiej 4–5 mniejszych posiłków dziennie. Spożywajmy je bez pośpiechu. 
Zrezygnujmy ze smażenie. Znacznie lepiej sprawdzą się dania przygotowywane w 
wodzie oraz na parze lub pieczone w folii. Używajmy tylko łagodniejszych przypraw, a 
więc soku z cytryny, koperku, pietruszki, majeranku czy kminku.

7. Hemoroidy

Coraz więcej osób ma problem hemoroidów, czego przyczyną jest niewłaściwy tryb 
życia oraz nieodpowiednia dieta. To po prostu stan zapalny naczyń krwionośnych 
znajdujących się na końcu przewodu pokarmowego. Mogą być one bolesne oraz 
swędzące. Wśród przyczyn takich dolegliwości należy wymienić między innymi 
przewlekłe zaparcia, biegunkę, wysiłek podczas wypróżnień i brak błonnika w diecie.

Leczenie hemoroidów polega przede wszystkim na zwiększeniu ilości błonnika, piciu 
większej ilości wody oraz wprowadzeniu aktywności fizycznej.  Pomocne są także 
maści oraz czopki, które zmniejszają stan zapalny i mogą przynieść tymczasową ulgę.

Dieta przy hemoroidach
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pomagają na hemoroidy? Należą 
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•epsom i gliceryna
Aby zobaczyć jak je stosować 
zajrzyjcie do tego artykułu >>
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Odpowiednio dobrana dieta pozwoli nam uniknąć zaparć, które sprzyjają pojawieniu się 
hemoroidów. W codziennym jadłospisie należy więc postawić silny nacisk na błonnik, 
który znajduje się w razowym pieczywie, różnego rodzaju kaszach oraz płatkach 
owsianych czy otrębach. Z nabiału dobrze sprawdza się kefir, maślanka, jogurt oraz 
twarogi. W codziennym menu musi się też znaleźć dużo warzyw i owoców. Unikajmy 
czekolady, kakao, kawy, herbaty, alkoholu, potraw wzdymających oraz tłustych. 
Każdego dnia wypijajmy również od 2 do 3 litry płynów takich jak woda niegazowana, 
ziołowe herbaty czy świeżo wyciskane soki.

8. Choroba uchyłkowa jelit
Małe woreczki zwane uchyłki mogą się tworzyć wszędzie tam, gdzie są słabe punkty w 
błonie śluzowej przewodu pokarmowego, jednak zdecydowanie najczęściej spotykane 
są one w okrężnicy. Jeśli mamy uchyłki, ale nie pojawiają się przy tym żadne objawy, to 
stan taki jest nazywany uchyłkowatością, co jest dosyć powszechne pośród osób 
starszych i rzadko powoduje problemy. Jednakże jeśli woreczki krwawią bądź powodują 
stany zapalne, to problem jest znacznie poważniejszy. Wśród pojawiających się 
objawów wymienić można między innymi krwawienie z odbytu, gorączkę oraz bóle 
brzucha. Głównym czynnikiem powodującym tego rodzaju chorobę jest otyłość.  

Łagodne zapalenie uchyłków jest leczone antybiotykami i dietę płynną. Ważne jest też 
wprowadzenie błonnika do codziennego menu.

Dieta przy chorobie uchyłkowej

Wprowadźmy do jadłospisu przede wszystkim grube kasze takie jak gryczana czy 
pęczak, a także płatki owsiane oraz ciemne pieczywo. Ważne jest też jedzenie większej 
ilości roślin strączkowych takich jak fasola, groch oraz bób. Jeśli problemem jest 
uchyłkowatość jelita grubego, to raczej unikajmy owych składników, gdyż mogą być 
ciężkostrawne oraz wzdymające. Zwiększmy natomiast ilość warzyw bogatych w 
błonnik. Pamiętajmy również o owocach oraz dużej ilości wody.

9. Szczelina odbytu
To druga po hemoroidach dość często spotykana choroba końcowego odcinka układu 
pokarmowego. Objawy są dość podobne do tych przy hemoroidach, albowiem pojawia 
się krwawienie oraz nieprzyjemny ból. Niezmiernie ważnym elementem leczenia jest 
właściwa dieta.

Dieta przy szczelinie odbytu

Prawidłowa dieta powinna być przede wszystkim bogatoresztkowa, albowiem błonnik 
sprawia, iż stolec będzie dobrze uformowany. Do menu należy wprowadzić sporo kasz, 
warzyw oraz owoców, a także rozmaite produkty pełnoziarniste.
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Choroby nowotworowe układu pokarmowego
Lista chorób nowotworowych układu pokarmowego jest długa - począwszy od raka 
przełyku skończywszy na raku odbytnicy. Jednak w rozumieniu totalnej biologii mają 
one jeden wspólny mianownik: związane są z problemami i sytuacjami, których nie 
jesteśmy w stanie lub nie chcemy strawić i siedzą w nas latami. 

Przykładowo rak przełyku: ogólnie to niemożność połknięcia kęsa. "Nie chcę tego 
łykać, ponieważ w głębi serca nie chcę tego przyjąć, mieć tego w sobie", "Chciałbym to 
wypluć". Również w przenośni: niechęć do przyjęcia, włączenia czegoś.
Z kolei rak trzustki wskazuje na dwa rodzaje konfliktu:

• konflikt "nie mogę strawić kęsa" (tu należy rozumieć 'kęs' symbolicznie, szerzej niż 
pożywienie)

• konflikt w klanie rodzinnym "dziecko nie nazwane nazwiskiem ojca" (tu 
strawieniem kęsem może być uzyskanie nazwiska ojca)

Jak pisze ojciec Totalnej Biologii - Gilbert Renaud: 
"W moich ostatnich warsztatach brała udział kobieta z chorą trzustką (na początku zajęć 
proszę wszystkich, aby powiedzieli, jakie mają problemy). Okazało się, że choroba ta 
została zdiagnozowana krótko po tym, jak uczestniczyła w ustawieniach hellingerowskich. 
Otóż jedną z osób, które do swojego ustawienia wybrała, była kobieta z dzieckiem. A 
problem z trzustką dotyczy konfliktu: „które dziecko nie zostało nazwane po ojcu?”. 
Zadałem jej to pytanie, odpowiedziała: „Żadne. Już zrobiłam rozpoznanie rodzinne i nic nie 
znalazłam”. Ale podczas lunchu zaczęła pewne rzeczy łączyć, że w generacji powyżej jej 
poziomu jakieś dziecko zostało porzucone. Zapytała: „Czy ta informacja wystarczy, żeby 
się uzdrowić?”. Jeśli to jest jedyna historia, to wystarczy do uzdrowienia. Kobieta poczuła 
ulgę, ale nie mam z nią kontaktu, więc nie znam rezultatu.

A dlaczego po ustawieniu zachorowała?

Ponieważ obudziło ono wspomnienia zakopane w ciemności. Czasami rozmawiasz z kimś, 
usłyszysz jakieś słowo, i nagle, nie wiedząc czemu, robi ci się słabo. Nasz mózg 
wychwytuje wszystko. Nierozwiązany konflikt będzie czekał uśpiony na stosowną okazję, 
by włączyć odpowiedni program.

Często jest tak, że to ktoś w klanie rodzinnym sprowadził jakąś historię do poziomu 
choroby. Jeśli znajdziemy tę historię w drzewie genealogicznym kilka pokoleń wstecz, a 
osoba chora zrozumie, że jej choroba jest z tym wydarzeniem powiązana, to wystarczy, by 
się uzdrowić. Ważne jest nie tylko dotarcie do przyczyny, ale też uzmysłowienie jej przez 
pacjenta. W chwili, gdy zadajemy sobie sprawę z działania nieświadomego 
programowania, mózg modyfikuje program, usuwając tym samym chorobę. To tak, 
jakbyśmy zwalczali chorobę poprzez dostęp do świadomości komórkowej."



Rak jelita
Rak jelita rośnie w części jelita powstałego z 
wewnętrznego listka zarodkowego (endoderma). 
Sterujący nim ośrodek, znajduje się w pniu mózgu, co 
oznacza, że w aktywności konfliktu obserwujemy 
przyrost zwartych guzów, typu gruczolakowego. 

Gruczolakowe guzy powstają zawsze wówczas, jeżeli 
„nie możemy otrzymać”, „nie możemy przełknąć”, „nie 
możemy strawić” albo „nie możemy wydalić” jakiegoś 
kęsa.  Te biologiczne konflikty można zrozumieć tylko 
w oparciu o trwający miliony lat proces ewolucyjny. Są 
to archaiczne konflikty, które występują zarówno u 
człowieka, jak i u zwierząt.

Zwierzę odczuwa ten biologiczny konflikt absolutnie 
realnie, a człowiek potrafi go często odczuć bez realnej 
przyczyny. W takich przypadkach człowiekowi nie 
chodzi wcale o konkretny kęs (pokarm), lecz odczucie 
zostaje przeniesione na jakąś konkretną sytuację. 

Dr.Hamer mówi, że w takim przypadku konflikty są 
czymś paranoicznym... bo nie są rzeczywistym 
zagrożeniem (tzw. kultywowane konflikty). Bo przecież 
ani akcje na giełdzie, ani plik banknotów czy biznes, 
który upadł,  nie stanowią konkretnego kęsa, a mimo 
tego człowiek przeżywa biologiczny konflikt, jeżeli je 
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utraci. Plik bezwartościowych papierów jest w naturze 
zupełnie bez znaczenia.

U zwierzęcia natomiast wystąpi taki konflikt zawsze w 
realnej sytuacji, ma on zawsze biologiczny charakter i 
dotyczy zawsze  konkretnego kęsa pokarmu, którego 
zwierzę nie może przełknąć, albo strawić.

Na przykład: łapczywe zwierzę połknęło kęs z 
kawa łkiem kości, która utkwi ła mu w jelicie. 
Perystaltyka nie radzi sobie z przesunięciem kęsa - 
zwierzę przeżywa wtedy  realny konflikt z powodu 
niemożności strawienia. Zwierzę dostaje przy tym 
kolkę. Razem z tą kolką, która jest niczym innym jak 
DHS-em*, zostaje włączony Sensowny Biologiczny 
Specjalny Program Natury (SBS®). W przebiegu 
SBS®-u, powyżej utkniętego w jel icie kęsa 
(proksymalnie - porównując do prądu rzeki, można by 
powiedzieć: pod prąd), zaczyna rosnąć rak jelita, tzn. 
zwarty guz, który z wyglądu przypomina kalafior. Tak 
długo, jak długo trwa aktywności konfliktu, tak długo 
rośnie guz.

Równocześnie we krwi zwiększa się ilość mykobakterii 
(prątka gruźlicy), ale tylko wówczas, jeżeli osobnik 
posiada jeszcze przynajmniej jeden ich rodzaj tzn. 
jeżeli nie zostały całkowicie wytępione (obecność tych 
mikrobów jest w naturze podstawą optymalnego 
funkcjonowania organizmu). 

"Produkcja" tych mykobakterii jest tak sterowana 
przez organizm, że posiada on zawsze taką ich ilość, 
jaką potrzebuje, aby po przejściu w fazę zdrowienia,  
przy pomocy tych mikrobów mogła nastąpić redukcja 
guza. Rosnący powyżej tego (tkwiącego w jelicie)  kęsa 
guz dba o produkcję dodatkowej ilości soków 
trawiennych. Soki trawienne powodują pomniejszenie 
tej unieruchomionej w jelicie kości, która zostaje 
dosłownie "stopiona", podobnie jak wrzucony do 
ciepłej wody kawałek lodu. 
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Przy pomocy soków trawiennych kość zostaje zmniejszona tak dalece, że w końcu jest 
możliwe jej dalsze przesunięcie. W momencie przesunięcia się kęsa, dochodzi do 
konfliktolizy. 

Guz, który nie jest już potrzebny (zadanie jest załatwione) serowacieje przy pomocy 
stojących do dyspozycji mykobakterii (gruźlica) oraz całkowicie znika. W ten sposób 
zostaje zakończone to wydarzenie konfliktowe. 

Może ktoś zapytać, co jest wobec tego w tym zdarzeniu "złośliwe"? 

Odpowiedź: Nie ma w tym niczego złośliwego! Wszystko, co robi matka natura, jest 
"łagodne". To tylko my ludzie, byliśmy "złośliwymi ignorantami". Do tej pory 
wyobrażaliśmy sobie drobnoustroje jako olbrzymią armadę, która musi być zwalczana 
przy pomocy naszego systemu immunologicznego. Takie mniemanie było błędne. 

Drobnoustroje nie są naszymi wrogami, tylko zawsze były i są naszymi 
sprzymierzeńcami, naszymi pomocnikami. Przez własną głupotę wyniszczyliśmy je 
prawie doszczętnie.

Mimo, że dla nas ludzi ten niemożliwy do strawienia kęs nie jest pokarmem, tylko np. 
samochodem, spadkiem, splajtowanym biznesem, przegranym procesem, miejscem 
pracy itp. reagujemy na niego biologicznie-archaicznie tak, jak gdyby chodziło o 
prawdziwy pokarm-kęs, który spowodował "niemożliwy do strawienia biologiczny 
konflikt".

Np. w przypadku jelita: "ohydna, niemożliwa do strawienia złość" (jelito grube) - 
"ohydny, nikczemny, podstępny gówniany konflikt" (odbytnica, prostnica) - "ohydny, 
paskudny gówniany konflikt" (esica). Aby pacjent mógł zrozumieć te archaiczne, 
biologiczne konflikty musi je przełożyć na język biologiczny: ważne jest, żeby potrafił 
prześledzić całą symptomatykę z równoczesnym ich przyporządkowaniem do 
odpowiednich etapów rozwoju ewolucyjnego.

Przykład 1: 

Ktoś myślał już, że wygrał w totolotka. Dla uczczenia tej okazji zaprosił wszystkich 
znajomych i krewnych. Pod koniec okazało się, że pracownica z punktu przyjmowania 
zakładów chciała zrobić "przysługę" i zmieniła jedną z liczb, na które klient od lat ciągle 
"bezskutecznie" stawiał. 
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Tę sytuację należy sobie wyobrazić następująco: pacjent właściwie miał ten kęs (30.000 
EURO) już w ustach, był przekonany, że postawił na właściwe numery. Po sprawdzeniu 
kuponu okazało się jednak, że wygrana przeszła mu koło nosa, bo pani w kolekturze 
samowolnie zmieniła jedną z liczb. 

W efekcie końcowym niedoszły szczęśliwiec musiał mentalnie zwrócić pochwycony już 
kęs. Pies natomiast nie zainteresowałby się nawet ową „kupką pieniędzy”, najwyżej by ją 
obwąchał i może pomyślałby sobie: "to nie jest dla niego nic interesującego". Ale dla 
człowieka, który może sobie wyobrazić, co mógłby za tę „kupkę pieniędzy” kupić, stanowi 
ona istotny kęs - w następstwie tego konfliktu biologicznego dostanie raka podniebienia. 
Natomiast pies przeżyje taki konflikt, tylko wówczas, jeżeli zabierzemy mu rzeczywisty, 
realny pokarm; np. kość. Ale myślę, że nie potrzeba wielkiej wyobraźni, żeby móc sobie 
zobrazować, że wygraną w totka można odczuwać jako kęs, co w przypadku człowieka 
rzeczywiście ma miejsce.

Przykład 2:

Pacjent przeżywa konflikt z powodu niemożności strawienia, w momencie, gdy już 
przełknął kęs, ale nie może go strawić - np. dom został już przez niego kupiony i okazuje 
się, że podpisana przez niego umowa sprzedaży jest nieważna. Został zrobiony "na szaro" 
i traci ten kupiony już dom. 

Pacjent musi nauczyć się w jaki sposób szukać DHS-u oraz odpowiadającego momentu 
jego wystąpienia (dokładny czas), jak i przynależną do niego treść konfliktu. Gdy pacjent 
posiądzie te umiejętności, to ze zdziwieniem stwierdzi, że zawarte one są w widocznym, 
logicznym systemie. W oparciu o ten system może znaleźć nie tylko przyczynę swojej 
"choroby", ale również zaczyna rozumieć procesy mające miejsce w jego własnym 
organizmie. Procesy te zaczynają być dla niego po raz pierwszy zrozumiałe. I co jest 
niemniej ważne: pozbywa się paraliżującej paniki w momencie, gdy wystąpią ew. objawy.

Teorie mówiące o tym, że komórki rakowe "przemieszczają się" w organizmie drogą krwi 
(czego nikomu do tej pory nie udało się zaobserwować) i po drodze zmieniają swoją 
budowę histologiczną: np. komórka jelita, która w pewnym narządzie powodowała 
wzrost guza podobnego do kalafiora, nagle "przewędrowała" do kości, gdzie teraz 
powoduje jej zanik, są po prostu szalonym pomysłem, albo średniowiecznym 
dogmatyzmem. Zmiany interpretowane w medycynie szkolnej jako przerzuty, są w 
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rzeczywistości nowymi "nowotworami", spowodowanymi następnymi szokami 
konfliktowymi. 

W większości wypadków są one spowodowane jatrogennie, tzn. przez lekarską 
diagnozę i prognozę. Żadnemu naukowcowi nie udało się dotąd znaleźć komórki 
rakowej w krwi tętniczej pacjenta chorego na tzw. raka.

Według tej "filozofii" powinna się tam znajdować, gdyby płynęła do peryferyjnych części 
organizmu. Jeżeli doktor oznajmi pacjentowi, że ma raka jelita i że trzeba go wyciąć, to 
pacjent taki przeżywa zwykle kolejne dwa konflikty: mentalny "atak przeciwko jamie 
brzusznej", która ma być operowana, cięta skalpelem.

Taka treść konfliktu biologicznego powoduje zapalenie otrzewnej (mezotelioma), raka 
otrzewnej oraz pojedyncze guzy na wątrobie, (HH® znajdują się zawsze po prawej 
stronie pnia mózgu, dorsal) które są wyrazem biologiczno-archaicznego strachu przed 
wygłodzeniem. Strach ten spowodowany jest obawą, że teraz, ponieważ w jelicie jest 
rak, nie przejdzie przez nie żaden pokarm. Oznacza to, że pacjent przeżył dosłownie 
archaiczną panikę; strach przed wygłodzeniem. 

To samo odczucie może być spowodowane również obawą, że wskutek wzrostu guza 
dojdzie do całkowitej niedrożności jelita i pokarm nie będzie mógł być dalej 
transportowany, co w odczuciu pacjenta grozi również wygłodzeniem. Jeżeli operacja 
zostaje przeprowadzana po upływie dłuższego czasu od postawienia diagnozy, to 
chirurg znajduje zwykle na otrzewnej tzw. narośla nowotworowe i klasyfikuje je jako 
"przerzuty". Jeżeli do tego na krótko po operacji poleci zrobienie tomografii 
komputerowej wątroby, to znajduje na nim również wspomniane już pojedyncze okrągłe 
ogniska wątroby (w pniu mózgu HH® po prawej stronie - dorsal). W medycynie szkolnej 
jest dużo pacjentów traktowanych z tego powodu za nieuleczalnych, którzy są 
klasyfikowani zwykle za nieprzydatnych do operacji.

Na podstawie systematyki 5-ciu Praw Natury potrafimy prześledzić ten proces 
jatrogennego powstawania biologicznych konfliktów wywołanych diagnozą oraz 
"grożącą" operacją.

 W medycynie akademickiej natomiast w dalszym ciągu powtarza się utarte schematy. 

Ale to nie wszystko, do tego chirurg, być może z powodu braku wiedzy o tych 
zależnościach, stara się wyciąć w takich przypadkach jak najwięcej z tych przerzutów 
otrzewnej i wycina również zdrową tkankę - co dzisiaj należy do codzienności. Można 
sobie wyobrazić, że taki pacjent, po przeprowadzonej operacji "czuje się nareszcie 
uwolniony od ciężaru". 

Oznaką rozwiązania konfliktu typu "atak przeciwko jamie brzusznej" jest wodobrzusze 
(zbieranie się płynu w jamie brzusznej) co przez chirurgów i onkologów interpretowane 
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jest jako "początek końca". Wynika to z braku wiedzy o biologicznych zależnościach, 
które to wodobrzusze powodują. Najpóźniej w tym momencie "błędne koło" się zamyka. 
Oznacza to, że pacjent w przyszłości, będzie reagował na wszystko, co w jakimś sensie 
związane jest z jelitem. Czynniki te będą powodowały nawroty na guzach wątroby. 

Dr Hamer nie neguje faktu, że w takim przypadku powstaje drugi, czy nawet trzeci 
nowotwór na wątrobie. Zaprzecza tylko dotychczasowej interpretacji tzw. przerzutów.

W ten sposób doszl iśmy do 
pytan ia : jak i (p ra ) sens ma 
powstawanie tych guzów?

Wszystkie te guzy i nowotwory nie były 
nigdy czymś bezsensownym, tylko zawsze 
miały swoje określone zadanie do spełnienia. 
W momencie, gdy kęs już znajduje się w 
żołądku albo w jelicie, a więc jest już 
połknięty, ale nie może zostać strawiony, bo 
jest za duży, to organizm tworzy olbrzymiego 
tzw. guza, który zbudowany jest z komórek 
umożliwiających trawienie, z komórek jelita. 
Są to komórki "jednorazowego użytku", 
które produkują niezmiernie dużą ilość 
soków trawiennych i w ten sposób są w 

stanie strawić kęs. U zwierzęcia taki kęs zostaje łatwiej transportowany i strawiony.

W świetle  Totalnej Biologii rodzi się pytanie: jakie postępowanie jest celowe np. jeżeli 
grozi zator jelita z powodu zbyt dużego guza? W takim przypadku należałoby naturalnie 
profilaktycznie przeprowadzić operację. 

A w jakich okolicznościach nie potrzeba niczego robić? 

Zawsze w momencie, gdy doszło do rozwiązania konfliktu. Wówczas organizm 
"przełącza" SBS na fazę zdrowienia i redukuje narośl sam. Od momentu konfliktolizy 
zaczynają działać nasi sprzymierzeńcy - drobnoustroje. W powyżej przytoczonym 
przypadku są to mykobakterie (pod warunkiem, że pacjent posiadał je już w momencie 
DHS, gdyż potem już nam na niewiele się przydadzą), które powodują serowaciejący 
rozkład guza powstałego w fazie aktywnej, czemu towarzyszy od czasu do czasu 
krwawienie. Po upływie trzech miesięcy, w miejscach, gdzie znajdował się guz, widać 
tylko zabliźnienia. Matka natura postarała się o jego "usunięcie" przy pomocy 
drobnoustrojów.

Tak wygląda chirurgia w naturze! Jeżeli pacjent jednak nie posiadał żadnych 
mykobakterii, to należy wspólnie z nim zastanowić się, czy ew. nie usunąć operacyjnie 

40



tego guza. Warunek ku temu jest jednak jeden: pacjent jest pewny, że rozwiązał 
ostatecznie odpowiedzialny za te zmiany konflikt.

Narośl na esicy (sigmoideum) jest szczególnym przypadkiem, gdyż tutaj rośnie zwarty 
guz pod pokrywającym go, ektodermalnym nabłonkiem płaskim błony śluzowej 
odbytnicy. Wprawdzie można go wyczuć, ale jest niewidoczny. Po przejściu w fazę 
zdrowienia zaczyna się jego serowaciejąca redukcja. Wówczas obserwujemy tzw. 
podśluzówkowy ropień. Te ropnie są zwykle diagnozowane jako tzw. hemoroidy.

Właściwy rak końcowej części jelita jest przyporządkowany zewnętrznemu listkowi 
zarodkowemu (ektoderma, sterowana przez korę mózgową) i w fazie aktywnej 
powoduje owrzodzenia, które w tej fazie wprawdzie rzadko krwawią, ale za to sprawiają 
ból i powodują kurcze. Również one są w medycynie szkolnej błędnie diagnozowane 
jako bóle spowodowane "hemoroidami".

Po rozwiązaniu konfliktu te powstałe wskutek owrzodzenia ubytki, są ponownie 
wypełniane przy pomocy wirusów. Temu procesowi towarzyszy zawsze obrzęk. 
Podczas, gdy w konfliktach pnia mózgu prawo i leworęczność nie odgrywa żadnej roli, 
to dla móżdżku, łożyska i kory mózgowej ma podstawowe znaczenie. Równie ważną 
rolę odgrywa tutaj aktualna gospodarka hormonalna, okres przekwitania, środki 
antykoncepcyjne, itp

Przy pomocy prostego testu z klaskaniem można sprawdzić, czy osoba jest prawo, czy 
leworęczna. Ręka prowadząca decyduje. Leworęczność powoduje "przełożenie" 
konfliktu (w mózgu) na przeciwległą półkulę co powoduje np. że osobnik leworęczny 
zamiast raka odbytnicy ma zmiany na żołądku (np. rak żołądka), albo w drogach 
żółciowych.

Zarówno górna część (jejunum), jak i dolna część jelita cienkiego (ileum), mają swoje 
ośrodki sterowania w pniu mózgu (endoderma) i reagują na konflikt związany z kęsem z 
powodu "złości nie do strawienia", czemu towarzyszy przeważnie aspekt strachu przed 
wygłodzeniem. Również w przypadku raka dolnej części jelita cienkiego (w fazie 
zdrowienia zwanego Morbus Crohn - zapalenie jelita) zostają wydalone razem ze 
stolcem krwawe strzępki błony śluzowej i śluz.

Wiele nowotworów zostaje odkrytych dopiero w fazie zdrowienia, ponieważ dopiero 
wówczas zaczynają sprawiać dolegliwości. Do nich należą nowotwory jelita, które 
przeważnie wówczas zostają odkryte, gdy powodują krwawienie. Lekarze traktują te 
symptomy zdrowienia jako objawy raka.

Dopiero teraz jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego do tej pory tak trudno było nam 
pojąć mechanizm powstawania raka. Dotąd nie uwzględnialiśmy  zależności - przede 
wszystkim mechanizmów wywodzących się z procesu ewolucji. Nie rozumieliśmy 
naszych biologicznych programów powstałych wskutek biologicznych konfliktów. W 
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swojej ignorancji twierdziliśmy, że rak jest czymś "złośliwym", że jest wydarzeniem bez 
planu, które nie daje się przez nas kontrolować. A nic z tego nie było prawdą!                                                         

Zawsze były to Sensowne Biologiczne Specjalne Programy Natury, zgodne z 
kwintesencją – Piątego Prawa Natury !!!

Przykłady
Przypadek nr 1:
dr Alvin de Leon – żołądek, jelito cienkie
Data:  Październik 2010

Pacjent:  36-letnia leworęczna kobieta

Subiektywne spostrzeżenia pacjentki: wymioty, biegunka, skurcze , gorączka, ogólne 
poczucie bycia chorym. Pacjentka poinformowała, że zaczęła źle się czuć po powrocie 
do domu z meczu piłki nożnej w czwartek wieczorem. Podczas meczu czuła się dobrze, 
jak również przez całe przedpołudnie tego dnia, ale po meczu – poczuła nudności. 
Następnie dostała biegunki, wymiotowała – w ten sposób spędziła większość nocy w 
toalecie. Cały następny dzień był podobny, była cała obolała, pojawiła się lekka 
gorączka. Stwierdziła, że czuła się tak jak przy zatruciu pokarmowym.

Obserwacja: pacjentka wyglądała na apatyczną, miała mało energii, wizualnie – na 
bardzo chorą z lekką gorączką. Miała nudności, chciała położyć się, żeby odpocząć i 
zasnąć.

Organy, na których występują objawy: żołądek i jelito cienkie.

Listek zarodkowy: endoderma; sterowanie w pniu mózgu

Wyjaśnienie z punktu widzenia TB: konflikt „nie móc strawić kęsa”, „leży mi to na 
żołądku”.

Pacjentka jest obecnie w fazie zdrowienia A = ból, biegunka, wymioty, gorączka.  
Znaczenie tego Sensownego Biologicznego Programu (SBS) jest następujące: 
zwiększenie rozmiaru komórek żołądka oraz jelita cienkiego (guzy) tak, aby produkowały 
więcej soków trawiennych w celu wchłonięcia i strawienia „kęsa”
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Opis sytuacji: po wytłumaczeniu pacjentce czego dotyczy konflikt, pacjentka zaczęła 
opowiadać o tym, że w lecie grała w rozgrywkach piłki nożnej w zespole, który miał 
jechać do Kolumbii Brytyjskiej (prowincja w Kanadzie) aby reprezentować prowincję 
Ontario na Kanadyjskim turnieju o mistrzostwo w piłce nożnej.

Jednak w związku z tym, że miała odbyć się decydująca rozgrywka, która zadecydować 
miała o tym, czy jej drużyna zakwalifikuje się do ogólnokrajowych mistrzostw, pacjentka 
zdecydowała, że nie podejmie się dalekiej podróży z zespołem, gdyż ostatnio urodziła 
córkę. Jednak poinformowała członków swojej drużyny, że z chęcią zagra z nimi w tym 
decydującym meczu, gdyż chciałaby pomóc im zakwalifikować się do finału.

Kiedy nadszedł dzień decydujących rozgrywek (ok. 2 miesiące wcześniej) pacjentka 
była bardzo podekscytowana, zaprosiła na mecz swoją rodzinę i przyjaciół. Mecz 
odbywał się w sąsiednim miasteczku. Zwykle gra ona na pozycji rozgrywającego 
(rozpoczynając mecz), jednak tym razem podczas meczu, co ją zszokowało i zaskoczyło 
– nie zagrała wcale, a jej trener nie poinformował jej o tym wcześniej (to jest jej DHS).

Pacjentka przypomina sobie, że była nadzwyczaj zła, czuła się zraniona, szczególnie że 
zaprosiła rodzinę i przyjaciół na mecz, w którym nawet nie zagrała. Pod koniec meczu 
zeszła z boiska i powiedziała trenerowi o swojej złości i niezadowoleniu. Twierdzi, że 
przez kilka dni po meczu była bardzo zmartwiona i obiecała sobie, że już nigdy  nie 
zagra ze swoją drużyną.

W ten wieczór, kiedy poczuła się „chora” pamięta, że poproszono ją, by nadchodzącą 
wiosną zagrała w meczu swojej nowej drużyny. Pacjentka twierdzi, że musiała 
zinterpretować ten moment (to zaproszenie do meczu) jako rozwiązanie konfliktu 
związanego ze złością nie do strawienia dotyczącego jej starego zespołu, gdyż teraz już 
miała nową drużynę, w której mogła grać w następnym sezonie. Objawy pojawiły się po 
jej powrocie do domu, kiedy podekscytowana wróciła, żeby przekazać małżonkowi 
wieści dotyczące jej udziału w meczu w następnym sezonie.

Rezultaty: pacjentka zrozumiała, że obecnie znajduje się w fazie zdrowienia A, zbliżając 
się do fazy zdrowienia B. Zalecono jej spożywanie dużej ilości protein w celu 
uzupełnienia strat, które pojawiły się w związku z wymiotami i biegunką. Proteiny miały 
zapewnić jej również energię niezbędną w fazie zdrowienia.

Czuła ulgę potrafiąc sobie wyjaśnić przyczynę swojej „choroby”, zaczynała „czuć się 
normalnie” oraz 3-4 dni od momentu powiązania psychiki z objawami poczuła się 
„wolna od objawów” (nie przejmowała się nimi).

Przejście przez fazę zdrowienia zajęło jej organizmowi 5-6 dni, a odpowiadało to 2 
miesiącom aktywności konfliktu.
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Przypadek nr 2:
Relacja – grypa żołądkowa w szkole (dr Alvin de Leon)

Pacjent: 11 letnia praworęczna dziewczynka

Subiektywne spostrzeżenia pacjentki: pacjentka nie miała żadnych objawów podczas 
wizyty, jednak zależało jej na wyjaśnieniu jej stanu z punktu widzenia GNM – chodziło o 
epidemię grypy żołądkowej, która pojawiła się w jej szkole po imprezie Halloween. 
Dziewczynka poinformowała, że cierpiała na biegunkę, wymioty oraz miała gorączkę – 
było to dwa tygodnie temu. Kilkoro dzieci z jej szkoły miało podobne objawy, które 
rozpoczęły się dzień po imprezie Halloween. Nauczyciele poinformowali dzieci, że 
mogło dojść do epidemii grypy żołądkowej, która mogła zacząć się rozprzestrzeniać 
podczas imprezy. Jednak nasza pacjentka nie była na imprezie Halloween.

Organy, na których występują objawy:
• mała krzywizna żołądka (błona śluzowa), listek zarodkowy – ektoderma, 

sterowanie – kora mózgowa,
• jelito cienkie, listek zarodkowy – endoderma, sterowanie – pień mózgu.

Wyjaśnienie z punktu widzenia TB:
• błona śluzowa żołądka – konflikt „złość o rewir” – podczas aktywności konfliktu 

dochodzi do owrzodzenia błony śluzowej żołądka, towarzyszy temu ból; podczas 
fazy zdrowienia żołądek jest podrażniony, następują wymioty.

• jelito cienkie – konflikt „nie móc strawić kęsa”, „złość nie do strawienia” – podczas 
aktywności konfliktu w jelicie tworzą się guzy (nie występują bóle), w fazie 
zdrowienia dochodzi do redukcji dodatkowych komórek, czemu towarzyszy 
biegunka.

Opis sytuacji: wytłumaczyłem pacjentce zależność, że oba konflikty – „złość o rewir” 
oraz „nie móc strawić kęsa” są związane z terytorium jej szkoły i wdrożeniem nowych 
zasad, których – jak ona twierdzi – „nikt nie lubi i są wredne, jest ich zbyt dużo”.

Dziewczynka twierdzi, że nowe zasady zostały wprowadzone w związku z tańcami z 
okazji Halloween (jej DHS); uczniowie z 7 i 8 klasy mogli wziąć w nich udział. W 
przeszłości tańce były dla wszystkich uczniów szkoły. Ci uczniowie, którzy w tym roku 
brali udział w imprezie musieli zapłacić 2$ za wstęp – do tej pory wejście było za darmo. 
Było też wiele ograniczeń i wytycznych jeśli chodzi o ubiór. Oczywiste jest, że ci 
uczniowie, którym nie spodobały się te nowe zasady w związku z tańcami z okazji 
Haloween byli w fazie aktywnej do dnia imprezy. 

Zaraz po imprezie oni WSZYSCY weszli w fazę zdrowienia i dlatego pojawiły się u nich 
objawy („epidemia grypy”) w weekend zaraz po piątkowej imprezie. 
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Ważne było, żeby pacjentka zrozumiała, że konflikt doprowadził ją do tych konkretnych 
objawów i żeby unikała szyn związanych z tą sprawą.

Przypadek nr 3: 
Nietolerancja laktozy 
Relacja jest tłumaczeniem ze strony Helmuta Pilhara. 

Witam, Panie Pilhar!

Zgodnie z umową (nasza rozmowa w Karlsbad) przesyłam Panu opis własnego 
doświadczenia z Germańską Nową Medycyną i proszę o umieszczenie go na Pana 
portalu. 

Mam 49 lat i jestem ojcem dwojga dzieci. Mniej więcej 5 miesięcy temu zetknąłem się z 
GNM. Przeczytałem prawie wszystko, co tylko można było uzyskać w powiązaniu z 
doktorem Hamerem. 

W wieku 6 lat po raz pierwszy przeżyłem rozłąkę z moimi rodzicami, kiedy to wysłali mnie 
na wypoczynek. 6 letnie dziecko nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to oznacza być 
wsadzonym do pociągu i wysłanym na 4 tygodnie do jakiegoś obcego, oddalonego 600 
km od domu rodzinnego, miejsca. Dziecko realizuje wydarzenie dopiero w momencie, jak 
zostanie z nim konfrontowane. Pewnego dnia wsadzono mnie do pociągu i nagle 
rodziców nie było. Tylko jakaś obca kobieta mi towarzyszyła.

Pierwsze dwa tygodnie były dla mnie koszmarem, po raz pierwszy w życiu musiałem pić 
mleko. Z całej mocy się temu sprzeciwiałem, ale bez rezultatu. Przez jakiś czas 
odmawiałem nawet jedzenia, ale również ta taktyka mi nie pomogła.  To wydarzenie żyło 
w mojej pamięci jeszcze przed 4 tygodniami... w tym czasie połączyłem je z moją 
"nietolerancją laktozy" ...    gdyż uświadomiłem sobie, że od tamtego czasu działała u 
mnie szyna "mleko".

Moja żona kupowała dla mnie tylko mleko bez   laktozy albo śmietankę. Od czasu do 
czasu próbowałem wypić mleko, albo kabę (Kaba = Instant-napój kakaowy), ale rezultaty 
tego były zawsze opłakane: w przeciągu 5 do 10 minut dostawałem po tym 
zawsze  rozwolnienie. Rozwolnieniem reagowałem również po zjedzeniu gotowych 
sosów, w skład których wchodziło mleko w proszku.

Kiedykolwiek byliśmy w gościach, czy w restauracji, to zawsze musiałem liczyć się z tym, 
że 10 minut po jedzeniu na pewno będę musiał pójść do toalety. Taki stan rzeczy trwał, 
jak już wspomniałem, jeszcze 4 tygodnie temu. Właśnie w tym czasie uświadomiłem 
sobie wydarzenie, które ciągle w myślach mi towarzyszyło, związane z krowami na 
pastwisku w górach oraz mlek iem, k tórego n ie chc ia łem p ić , j ak i   
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niespodziewaną rozłąkę z rodzicami. Nagle przyczyna mojej „choroby” stała się dla mnie 
jasna.

Poszedłem do kuchni, otworzyłem lodówkę, wyjąłem z niej zupełnie normalne mleko z 
zawartością 3,5% tłuszczu i w dwóch łykach wypiłem całą szklankę z jego zawartością. 
Po czym odczekałem co się stanie. Ale nic się nie działo. A więc wypiłem następną 
szklankę i następną, w dalszym ciągu czekając na reakcję, ale nic się nie działo. Aby 
zdobyć pewność, że sprawa jest rzeczywiście "załatwiona", pojechałem z żoną na 
zakupy i kupiłem 2 litry kaby. Moja żona myślała, że żartuję. 

W ciągu następnych dwóch dni piłem  o różnych porach kupioną przeze mnie kabę, 
czasami przed, a czasami po jedzeniu – i nic się nie działo! Do dzisiejszego dnia 
(12.12.2008) nie miałem żadnego rozwolnienia!

Pozostaje mi tylko dołączyć się do walki doktora Hamera o sprawiedliwą medycynę. Jak 
tylko skończę swój kurs psychologicznego naturoterapeuty, będę dalej pomagał swoim 
pacjentom w oparciu o wiedzę odkrytą przez doktora Hamera. Będę wspierał walkę o 
Germańską Nową Medycynę, tak długo, aż wszyscy ją zrozumieją.
  
Łączę serdeczne pozdrowienia
H.J.H

Uwaga: Nasz przyjaciel zareagował dolną częścią jelita cienkiego (rozwolnienie).

Treść konfliktu: "nie móc strawić kęsa", "złość nie do strawienia", przeważnie 
połączona z szeroko rozumianym strachem z powodu wygłodzenia. Rozwolnienie jest 
fazą zdrowienia. W fazie aktywnej występuje zaparcie. Gdyby zareagowała również 
górna część jelita, to w fazie zdrowienia wystąpiły by wymioty z rozwolnieniem.

Z powyższej relacji widać wyraźnie konflikt: 
• przeżyty w izolacji - 6-letnie dziecko jest strasznie daleko w obcym dla niego 

otoczeniu (bez rodziny, matki). Nasz przyjaciel opisuje, że odczuł to jako rozłąkę,
• nieoczekiwany, jak grom z jasnego nieba – nigdy do tego momentu nie pił mleka
• wysoka dramatyka – nie chciał pić mleka, przymus odczuł jako złość nie do 

strawienia. Jakiś czas nawet całkowicie odmawiał jedzenia (wygłodzenie)

Zauważcie: sam konflikt, DHS jest kwestią ułamka sekundy(!), w którym to muszą być 
spełnione wszystkie 3 kryteria.  W tym samym momencie konflikt zostaje z czymś 
skojarzony (asocjacja). W powyższym przypadku do „złości nie do strawienia z 
aspektem wygłodzenia” została „wprogramowana” również szyna. U naszego 
przyjaciela było to mleko.

46



Konflikt jest dopiero wówczas rozwiązany, jeżeli szyna staje się bezprzedmiotowa. 
Szyna staje się bezprzedmiotowa, jeżeli sytuacja, która ją wywołała jest również 
bezprzedmiotowa, tzn. nie może się już powtórzyć. 

W momencie wytworzenia się szyny, nasz przyjaciel miał 6 lat, był dzieckiem. Dzisiaj jest 
dorosłym, 49 letnim mężczyzną, ojcem dwojga dorosłych dzieci. To, co zdarzyło mu się 
przed laty nie może mu się już zdarzyć. Konflikt ten stał się w związku z tym 
bezprzedmiotowym. 

Wystarczyło to sobie uświadomić! 

43 lata cierpień i niewygód zostały zakończone dzięki rozpoznaniu i zrozumieniu tych 
zależności.
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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 
osłabić 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 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 ZAMIERZAMY ODWODZIĆ OD ZABIEGÓW 
STOSOWANYCH PRZEZ KONWENCJONALNĄ MEDYCYNĘ, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
NIKOMU NIE ODRADZAMY KORZYSTANIA Z CHEMIO 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 
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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 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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Warunki korzystania:

eBook przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nasza strona 
i eBook zawiera ogólne informacje na temat warunków medycznych, 
dietetyki i zabiegów oraz dostarcza informacji i pomysłów ograniczając się 
głównie do środków naturalnych i domowych sposobów. Treść eBooka nie 
gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są prawdziwe, rzetelne, 
sprawdzone w każdym przypadku i / lub nie są szkodliwe dla zdrowia lub 
dobrego samopoczucia. Wiele z poddanych pomysłów nie została 
poddana oficjalnym badaniom klinicznym - z przyczyn ogólnie wiadomych. 
Wszelkie informacje nie powinny być traktowane jako substytut porady 
lekarskiej i nie zastępują kontaktu z pracownikiem służby zdrowia. Przed 
rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia na własną rękę zawsze należy 
skonsultować się z lekarzem. Autorzy eBooka nie będą ponosić 
odpowiedzialności za ew. szkody, urazy lub choroby, które mogą wyniknąć 
z korzystania z jego treści. Czytelnik ponosi ryzyko i odpowiedzialność 
związaną z korzystaniem z treści na naszej stronie i w tym eBooku i 
korzystając z nich zgadza się z naszymi warunkami.
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