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N

a początku lat 80. ubiegłego stulecia, niemiecki lekarz
– dr Ryke Geerd Hamer – poczynił spostrzeżenia,
które rzuciły zupełnie nowe światło na akademicką
koncepcję zdrowia i choroby. Gdy on i jego żona zachorowali
na raka po śmierci syna, stwierdził, że to nie może być przypadek. Choroba jego i żony była w jego odczuciu skutkiem
wstrząsu emocjonalnego, jaki przeżyli z powodu nagłej śmierci
ich dziecka. Zaczął badać historie swoich pacjentów i odkrył
wiele prawidłowości. Lata rozmów z pacjentami, analiz ich historii choroby i zdjęć z tomografii komputerowej ich mózgów
doprowadziły go do stworzenia – opartego na pięciu prawach
– systemu pojęciowego (teorii medycyny), który nazwał Germańską Nową Medycyną (GNM).
Zauważył między innymi, że
gdy przeżywamy intensywny
stres, automatyczny podświadomy mózg, którego rolą jest
utrzymanie ciała przy życiu,
nie jest w stanie efektywnie
pełnić swojej funkcji. Większość energii jest wtedy pożytkowana na myślenie o problematycznej sytuacji, które z
kolei uruchamia w organizmie
szereg energochłonnych reakcji.
Z punktu widzenia biologicznego przetrwania, nie ma
to sensu, dlatego w drodze
ewolucji wykształciło się rozwiązanie, polegające na sprowadzeniu stresu na poziom tkanek i narządów. Część mózgu odpowiadająca za przetrwanie odzyskuje w ten sposób swoją porcję energii, niezbędną mu do prawidłowego funkcjonowania, i
tym samym może zagwarantować ciału przeżycie.
Miejsce w ciele, do którego sprowadzany jest stres nie jest przypadkowe; jest zależne od powiązania między rodzajem odczuć,
które towarzyszyły wstrząsowi emocjonalnemu, a pochodzeniem (ekto-, endo- mezo-derma) i funkcją danej tkanki. Uruchamiana w ten sposób w ciele np. w jakimś narządzie reakcja,
w pewnym momencie wyzwala objawy, które zwykliśmy nazywać chorobą. W drodze ewolucji wykształciło się i zostało zapamiętanych wiele różnych rodzajów reakcji; mogą one być jak
program aktywowane natychmiast po wystąpieniu konfliktu.

To, co nazywamy chorobą, ma więc w świetle teorii GNM,
zawsze swój biologiczny sens.
Określenie „biologiczny” wskazuje na to, że tak „przetworzony” stres u człowieka powiązany jest z jego życiowymi,
biologicznymi potrzebami: posiadania terytorium, bycia bezpiecznym, posiadania zasobów – pożywienia, zdolności płacenia rachunków, potrzebą założenia rodziny, bycia w kontakcie
z innymi czy zaspokojenia popędu płciowego. U każdego może
być przeżywany inaczej w zależności od tego z jaką potrzebą –
realnie lub symbolicznie – wiąże się u danego człowieka.
Dla przykładu: jedno z małżonków po powrocie do domu
zastaje drugiego z inną osobą w łóżku; u wychowanej tradycyjnie pryncypialnej osoby może to wywołać uczucie zdrady, zhańbienia i reakcję typu
„moje życie się zawaliło!”, pogrążenie się w apatii. Dla osób
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Nie każdy zatem wstrząs
emocjonalny prowadzi do choroby. Stres zostaje sprowadzony do poziomu tkanki/narządu
wtedy, gdy spełnia określone kryteria. Jest dramatyczny, przeżywany jako tragedia, obciążający, nie pozwalający zaznać spokoju. Jest niespodziewany – nie byliśmy na niego przygotowani, spotyka nas w nieodpowiednim momencie. Nie można go
zaakceptować. Przeżywamy go samotnie, w izolacji, nie dzielimy się z nikim swoimi najgłębszymi odczuciami. W czasie,
gdy go odczuwamy, nie widzimy jego rozwiązania, jesteśmy
bezsilni, dlatego odbieramy sytuację, która go spowodowała,
jako zagrożenie dla naszej dalszej egzystencji.
Na marginesie pojawia się tu pytanie: iluż chorób moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy potrafili nazywać głębokie odczucia,
przeżywane w trudnych sytuacjach, i rozmawiać o nich szczerze z bliskimi…

Czy ten sposób działania jest właściwy tylko człowiekowi?
Na poziomie biologii ciała funkcjonujemy też tak, jak cały
świat zwierząt.
U wilka, który połknął łapczywie zajęczą łapę, bez dokładnego jej rozgryzienia (zatem może zginąć z powodu niedrożności
przewodu pokarmowego), powstanie specjalny „narząd”, superaktywna tkanka, która ma za zadanie usunąć niestrawiony
kęs – rak żołądka. Wilk będzie spał kilka dni aż nastąpi strawienie łapy; wtedy nowa tkanka przestanie być potrzebna, jej
rozrost się zatrzyma, wilk z pomocą makrofagów unicestwi ją i
wydali a w jego żołądku pozostanie tylko blizna.
W przypadku współczesnych ludzi, problem ma zwykle wydźwięk symboliczny – kęsem, którego nie da się strawić, może
być spór z teściową czy kolegą z pracy. Czy powstanie rak
żołądka dla strawienia takiego „kęsa”? Będzie to zależało od
intensywności przeżywania takiego konfliktu przez człowieka;
im silniejsze odczucia tym głębsza i poważniejsza choroba.
Uczniowie doktora Hamera i ich kolejne pokolenia rozwinęli odkrycia GNM. Powstały nowe gałęzie tej wiedzy – Biologika (Roberto Barnai), Uzdrawianie Biologią (Rainer Körner),
Totalna biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias), Recall Healing (Gilbert Renaud), Dekodowanie biologiczne (Christian
Flèche, Patrick Obissier) i inne.
Odkryto kolejne prawa natury, takie jak biologiczne komórkowe cykle pamięciowe, nieświadome tworzenie przez rodziców planu na życie dziecka poprzez zapisanie się w jego pamięci komórkowej emocji, nawet tych które przeżywali jeszcze
wiele miesięcy przed poczęciem potomka (tzw. Projekt/Cel lub
jak nazywa to Patrick Obissier – Bezwiedna Projekcja Rodziców), czy dziedziczenie doświadczeń rodowych.
Interesujące jest, że równolegle i niezależnie nauka akademicka dostarcza dowodów na istnienie tych praw. Współcześni
naukowcy opisują dziś, na podstawie przeprowadzonych badań, np. zjawisko imprintingu genomu („napiętnowanie” materiału genetycznego dziecka przez czynniki środowiskowe, a
do takich zaliczane są między innymi emocje przeżywane przez
rodziców) i dziedziczenie emocji przodków przez kolejne pokolenia potomków. Psychologowie wykazali istnienie przekazu
ponad pokoleniami (transgeneracyjność) w tym możliwość powtarzania się podobnych zdarzeń w życiu określonych, nawet
odległych o kilka pokoleń, członków rodu (syndrom rocznicy).
Napiszemy o tym w kolejnych odcinkach.
Tym, którzy chcieliby już teraz wiedzieć więcej: poznać treść
pięciu praw natury, dowiedzieć się jakie są typy konfliktów
biologicznych, co to jest konflikt programujący i co go aktywuje, czy można stale tkwić w jakimś konflikcie jak w szynie,
co to jest faza zimna itd. polecamy książkę Patricka Obissiera
„Zrozum swoje choroby” (Wyd. Virgo 2015).
Książka omawia podstawowe pojęcia „Dekodowania biologicznego” a jej autor podaje liczne przykłady ze swojej terapeutycznej praktyki, ilustrujące jak stosować te pojęcia w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Aby ją czytać nie jest potrzebna
szczegółowa wiedza i wykształcenie medyczne; docenili to internauci, którzy przyznali książce tytuł „Najlepszy poradnik w
kategorii Zdrowie” w konkursie portalu granice.pl. n

Wydawnictwo Virgo zaprasza na szkolenie:

Zaburzenia nastroju i choroby
psychiczne według Totalnej biologii 
Zaburzenia nastroju i choroby psychiczne są
znacznie częstsze niż nam się wydaje. Jednoznacznie kojarzą się z nimi depresja, schizofrenia,
anoreksja, czy bulimia. Jednak również niekontrolowane wybuchy złości, zanik wrażliwości społecznej, obniżenie poczucia przynależności do rodziny,
współczucia, wrogość, chorobliwy strach, a nawet
wyjątkowa koncentracja na rozwoju duchowym
mogą mieć to samo źródło, co poważna choroba
psychiczna.
Totalna biologia odkrywa tajemnice problemów
emocjonalnych i zdrowotnych w meandrach psychiki, w projekcie Twego życia, który tworzą nieświadomie rodzice oraz w historii Twojego rodu.
Pozwala odnaleźć przyczyny problemów i mówi
jak się od nich uwolnić.
Prowadząca:
dr n.med. Marzanna
Radziszewska-Konopka

19 listopada 2016, Warszawa

10 grudnia 2016, Warszawa
ZROZUMIEĆ ZWIĄZKI – Kobieta
i Mężczyzna wg Totalnej biologii
Prowadząca:
dr n.med. Marzanna Radziszewska-Konopka
Związki, z których pochodzimy odciskają swoje
piętno na naszym zdrowiu emocjonalnym i fizycznym. Z nich czerpiemy wzorce dla związków,
które sami tworzymy.
Podczas szkolenia będzie
można odkryć własne wzorce i dowiedzieć się jak je
zmienić. W programie m.in.:
- 8 triad rodzinnych – jak relacje w triadzie,
z której pochodzimy wpływają na nasze związki.
- Para w biologii: samiec alfa i samica alfa –
biologiczna rola mężczyzny i kobiety w związku.
Jak kobieta może zadbać o to, by jej partner czuł
się samcem alfa? Jak mężczyzna może zadbać
o to, by jego partnerka czuła się samicą alfa?
- Kompleks Edypa/Elektry - Jak relacje rodzinne
z okresu fazy fallicznej naszego rozwoju wpływają
na obecne związki?
- Seksualność w związku: równowaga i harmonia,
rutyna, anorgazmia, impotencja.
- Hormony męskie i żeńskie.
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