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Co to je totální biologie? Jsou to veškeré informace o fungování našeho organismu. 

Základem je pět přírodních zákonů Dr. Hamera - nová germánská medicína (NGM), která se 
dále rozvíjí. Před 14, 15 léty jsem se seznámil s NGM. Byl jsem profesionálním bioterapeutem, 
radiestétem, ... V GNM mi chybělo: Co dále? Dr. Hamer tvrdil, že samotné pochopení nemoci, 
nebo objevení příčiny nemoci by mělo způsobit uzdravení. Praxe ukázala, že tomu tak není. Je 
třeba nemocného trochu vést a sdělit, co má dělat, aby se uzdravil. 

Popravdě i já jsem původcem své nemoci. Neměl by existovat pocit viny. První krok k 
uzdravení - nemám pocit viny. Nedovolte si vnutit dvě věci - nejnižší energie, kterými jsou 
pocit studu a pocit viny. Neexistují horší energie. Pokud chceš někomu ublížit, nebij ho 
fyzicky. Buď ho zostuď, nebo mu prokaž vinu. Po nějaké době onemocní. 

To, co považujeme za fázi uzdravování, je pro průměrného člověka nemocí. Například 
chřipka. Člověk řekne, že je nemocen. Přitom má jet do Czenstochové poděkovat Matce Boží 
za uzdravení po vyřešení problému spojeného s revírem. 

Nepoužívejme pojem nemoc, ale dysfunkce. Lépe to zní. Také používám pojem novotvar 
a ne nádor.  

5 přírodních zákonů. Musíte se je naučit a pochopit. Pak vyřešíte každý konflikt nemoci. 
Hamerova ložiska v mozku = úbytky buněk na receptorech - v aktivní fázi. Po vyřešení 

konfliktu jsou místa nahrazena gliemi. Pokud bylo mnoho dlouhodobých konfliktů, vznikne 
velký objem glií. Následně pobolívá hlava, jdete k lékaři a ten zjistí glioblastom. Není nic 
horšího, než informace od lékaře, že máte nějakou chorobu, zvláště rakovinu. Místo delikátního 
sdělení následuje palba - rakovina, chemoterapie, radioterapie, operace, konec. Ten člověk už 
nežije. Zabili ho psychicky. 

V případě glioblastomu je třeba nějaký čas vydržet. Po každé události, dokonce dvoudenní 
až třídenní, máš milimetrový glioblastom. Každý z nás je má po vyřešení větších či menších 
stresů. Trvá to den, dva, týden, nebo dokonce měsíc a konec, přešlo to. A dokonce nejsou po 
tom ani stopy. Zásada - nedržet v sobě konflikty dlouhou dobu. 

Proč jsou v aktivní fázi studené končetiny? Protože mozek v této chvíli bere energii pro 
orgány, které potřebují nejvíce pomoci. Např. zvětší játra o 30 a více %, aby z jídla bylo dvakrát 
více energie. A když samotné zvětšení jater nestačí, protože člověk stále řeší například 
propuštění ze zaměstnání, pak mozek postaví novotvar - kus nových jater. Každý nádor je nový 
kousek daného orgánu, kde to narostlo. Nic více. Žádná tragédie. Žádný strach. Navíc se lépe 
cítíš. Máš lepší trávení. V této chvíli játra pracují více, lépe, intenzívněji. A tato játra potřebují 
více energie, a proto máš studené dlaně a chodidla. Protože mozek ponechává v končetinách 
pouze tolik energie, aby to stačilo na život a funkci a přebytky posílá do jater. 

Když následuje zrušení konfliktu, mozek ruší program. Posílá mikroorganismy, aby snědly 
to, co dříve narostlo. 

3. zákon - kdy rostou nádory a kdy vznikají úbytky - v aktivní fázi. Nárůstky - hlavně na 
žlázách a v kůži, nikoliv na pokožce. Úbytky nejčastěji tam, kde jsou převody (trávicí ústrojí, 
blány, žíly, tepny, všechny převody a pokožka). V aktivní fázi se zvětšuje průchod za pomocí 
úbytků tkáně. 



4. zákon - plísně, bakterie a viry pracují pouze a výlučně v léčivé fázi. Když jsem si v 
aktivní fázi zadělal, pak je průběh léčivé fáze silnější a mohu potřebovat dokonce chirurga. 
Všechno má své meze a nelze držet konflikt v aktivitě příliš dlouho. 

5. zákon - nejsou jiné možnosti pro chování organismu. 
1. zákon působí i bez šokující situace, stačí, že jsem ve stálém stresu. Nejčastěji v práci 

nebo doma. Stres roste a mozek (naše podvědomí) čeká. Když vidí, že stres zvládám, čeká. 
Teprve, když mozek vidí, že si neporadíš, zapojí pomocný program, a pak se ozývá fyzické 
tělo. Nedovolit, aby docházelo k takovým situacím. To je první příčina, kdy mám ještě vliv na 
své onemocnění. 

To, že onemocníme, není vždy naší vinou. Říkám lidem: „Napište si první větu - Já nejsem 
pachatelem své nemoci.“ A kdo? A kde ses narodil? V nějaké rodině. Kde začíná kódování 
mého života? Někteří vědci říkají, že dokonce dvanáct měsíců před početím. Myslíme si, že 
dokonce do dvou let. Před početím například plánuji, že ve vtělení chci poznat, jaké to je být 
vychováván samotnou matkou. A kdo vyžene otce? Dítě, protože do takové rodiny chtělo. V 
momentě početí už vím, co chci. Protože tam shora jsem našel matku a plánuji otce. Plánuji, že 
chci přijít jako druhé nebo třetí dítě. To je můj plán ještě před početím. Včetně data narození, 
včetně data početí. Datum narození plánuji s přesností na minuty a možná vteřiny. Dobrý 
numerolog vám sdělí, kým jste. 

Prenatální období. Jak se máma chová v těhotenství, takové bude dítě. Když mám starosti, 
jestli se se mnou otec dítěte ožení, nebo ne, zůstane, nebo se odstěhuje, propustí mne z práce 
nebo ne. Dále situace v rodině, tchyně mne nepřijímá, matka chodí ve stresu - dítě to "kupuje", 
myslí si, že se tak má chovat. V momentě porodu dítě přijímá, že takové chování je zárukou 
přežití. A proto se tak bude chovat v období prvních let. Všimněte si, jaký má těhotenství vliv 
na dítě. Teprve později v kontaktu s vnějším světem mění své myšlení. Doma nejprve sleduje 
rodiče. Později ve školce sleduje děti a vychovatelku, zjišťuje, co může, a co ne. Děti se naučily 
kombinovat už v těhotenství od mámy. 

Matka v těhotenství je jako královna. S plnou láskou má plnit své povinnosti. A 
nezapomínat na sex. Nestydět se přiznat k sexu. Je to jedna z našich základních energií. 

Přišla ke mně krásná mladá dvaatřicetiletá žena. Mám problém, jsem panna. Dovolila se 
líbat, osahávat prsa, ale na dotyk dole se stáhla a nevěděla proč. Nebyl žádný sex. Po chvíli 
rozhovoru se dostaneme k maminčině těhotenství. Zavolal jsem její matce a položil jí otázku, 
zda v těhotenství měla sex. Chvíli mlčela a pak položila sluchátko. To znamená, že sex nebyl. 
A později otec běhal za ženami a matka třikrát denně chodila do kostela a pak na to zapomněla. 
Otec vzal matku zřejmě násilím a dítě přijalo program matky - sex je špatný, zákaz sexu. A ta 
dívka to přijala jako podvědomý program. Takže, může ona za svoji chorobu? Nemůže. 

Všimněte si, kde máme dokonce hledat příčinu - v prenatálním období. Naše chování - to 
je maminka v době těhotenství. Když ještě žije babička, nejlépe se zeptejte babičky, jak se tehdy 
máma chovala. A nejlépe se zeptat závistivé sestřenky. Ta řekne všechno a ještě něco přidá. 

Sbírejte informace o chování svých rodičů. Je to nesmírně důležité. Je to základ vašeho 
chování. 

Pak je období od porodu do dvanáctého měsíce života. Nemluvně si křikem nejvíce žádá 
mléko, teplo a pocit bezpečí (maminčino objetí). Tradiční čínská medicína říká, že do tří let 
dítěte nemá matka dítě odložit ani na vteřinu. Jakmile matka přeruší kontakt s dítětem, u dítěte 
se zapojuje program: „Jsem samo, je nebezpečí, sežere mne dravec.“ Dítě upadá do paniky. 
Jedno dítě po odložení spustí křik, aby ho matka vzala, jiné se umlčí, aby je dravec neslyšel. To 
je program od doby kamenné. Dodnes sedí v našich buňkách. 



Po narození musí být s dítětem matka. 80% pocitu bezpečí na Zemi, to je matka. Kontakt 
musí být. 

Jakmile dítě začne chodit, kolem dvanácti měsíců, to se už zapojuje vnější svět. Ale období 
od početí nebo několik měsíců před početím, kdy si sám jedinec kombinuje, co bude zažívat do 
dvanácti let života - tam máte tři čtvrtiny svých nemocí, dysfunkcí v dospělosti. Tam je ta 
pravdivá příčina. 

Všimněte si, jak lze rozvazovat své chování. Proč jsem nervózní, proč jsem takový, proč 
tak reaguji? Zjisti od tety, co dělala matka. Ale zjišťujte i linii otce. 

Často klademe důraz na genealogii, na historii celé rodiny. Nejenom čísla a písmena mají 
tvary, energii, ale také lidé. Já a moje rodina má svoji energii, otec a jeho rodina má svoji 
energii. Já jsem výslednicí energie maminčiny a otcovy rodiny. Kolik osob má vliv na můj 
život, na mé chování? Kdo je původcem mé choroby v dětství? Já ne. Milujeme všechny 
babičky, dědečky, ale k vůli nim nyní trpíme. Ale nakonec jsem si vybral svoji matku a otce se 
vším, co si do života přinesli. Spojil jsem to a jsem já. Ale v pozemských věcech viníme je. 
Duchovně víme, že to je mé, protože na Zemi přicházíme, abychom měli zkušenost. Takže se 
nám neděje nic zlého ani nic dobrého. 

Prostě zažíváme zkušenost života, jaký jsme si založili v tomto vtělení. Pokud jsem si 
založil, že chci zkušenost, jaké to je být vrahem, tak tím vrahem budu. Musím vytrpět, že nejde 
jen o zabití, ale také musím být potrestán. To je také na duchovní úrovni vysvětleno. Musíme 
se naučit myslet prakticky. Nevinit sebe, že jsem chtě nebo nechtě někomu ublížil. Nějaké 
události, to je můj duchovní plán. Není tragédie, když se mi něco děje. Hledejme řešení 
konfliktů. Jestliže najdu řešení konfliktů a nedej Bože ještě pravého původce, to znamená: po 
kom to mám, pak pomůže dobře provedené radikální odpuštění, doporučuji přijetí situace. 

Jak vyřešit konflikt? Pokud mohu, pak ho vyřeším. Někdy nemohu. On pracuje, nosí 
peníze, mám čtyři děti - a kam půjdu? Nemohu rozvázat konflikt, i když se na partnera nemohu 
ani podívat. Pak je potřeba na nějakou dobu tuto situaci mít rád. Jeho ne, ale situaci. A hledat 
řešení. Pravděpodobně přijde, když se první dítě osamostatní a maminku vezme s sebou. Staré 
pravidlo. Buď se nepřítele zbavím, a když nemohu, tak ho musím mít rád. Alespoň na chvíli. A 
pak mohu kombinovat jak dále. Naučte se to, bude se vám snadněji žít. 

Jakýkoliv původce mé choroby - historie rodiny, ..., zamiluji si je, měním se a můj mozek 
ruší program mé nemoci. Zjišťuje: Nemusím ti pomáhat. 

Často jsem se zlobil. Zloba je trávení. Do trávení se zapojuje slinivka. Všichni nemocní na 
slinivku, to jsou lidé, kteří se zlobí. Člověk nemusí být sám zlý, ale znepokojuje se zlobou 
jiných, která na něj dopadá. A mozek říká: „Pomohu ti.“ Posílá stále více trávicích šťáv, aby 
bylo možno strávit sousto. Ale soustem je tchyně. A poškozuje to střeva, protože toho jde příliš 
mnoho. Ozve se sestřička (játra). Když slinivka hodně pracuje, pomohou játra, minimálně žlučí. 
A mám problémy, protože mozek neví, že tchyně nesedí ve střevech. Pro mozek je tchyně 
soustem. Když zloba nemizí, mozek vyhodnotí: „Málo pomáhám.“ Zloba nemizí, sousto sedí a 
mozek dostavuje slinivku, na slinivce vyrostl novotvar. Mozek dělá super orgán. A v této chvíli 
se cítím lépe, protože toho jde více. Po krátkou dobu, kdy nádory rostou, se cítím lépe. Ale když 
konflikt trvá dlouho, nádor stále roste. Jediný nedostatek mozku je, že v této situaci nezastavuje 
pomoc. Nádor roste, roste, roste, roste. Až v jedné chvíli zhodnotí, že člověk není vhodný pro 
život na zemi, takže do rakve. Mozek rozhoduje, kdy odejdeš. 

Jak si děláme problémy, když zapomínáme na odpouštění a na lásku. Nestravuj zlost, hněv 
a jiné energeticky záporné chování - a budeš žít dlouho, do 128,5. Ale musíš se starat o fyzické 
tělo, o výživu, aby se nezašpinil organismus, aby mohl dobře fungovat. První věc: pít hodně 
vody. Bez vody není život. A bez jaké vody? Solené. 



Přicházejí lité tlustí, ale odvodnění. Bez soli neproudí v organismu voda. Obyčejná voda se 
nedostane do mozku. Sůl je nositelem vody v organismu. Bez soli není života. Sedají klouby, 
vzniká revma, ... Každý člověk by měl konzumovat 1/2 lžičky soli denně. 1/4 lžičky himálajské 
krystalické soli ráno s 1/2 litrem teplé vody a už máš s tím polovinu snídaně a propláchneš 
trávicí ústroji a nemáš problém se zácpou. Zácpa končí, stačí pít vodu. A v průběhu dne 1 - 2 
krystalky do sklenice vody. A pak voda dojde do buněk. 

Neviníme se, že jsme nemocni. Hledáme původce své nemoci. Po kom to mám? Pokud to 
najdu, pak vím, proč se tak chovám. Takže mám šanci se změnit, pokud vím, proč jsem takový. 
Odpouštět třikrát denně. Někteří říkají, že je třeba odpouštět třikrát každou hodinu. O to nejde, 
ale pamatujte si: Pro zdraví musíme své konflikty řešit v každé situaci. Buď vyhrát, nebo čestně 
prohrát, změnit to na nějakou dobu na energii lásky a mezitím kombinovat. Ale není to pro mne 
problém. Nestydím se, žiji, hledám své radosti a kombinuji, aby mi bylo lépe. Jestliže se naučím 
vydávat energii lásky a očekávání toho, co plánuji, pak se vše splní. 

Nemusíš trpět. Chceš? Máš. Tam nahoře je vše. Nepotřebuješ zásluhy. Začni chtít. To nemá 
omezení. Nedělej zásoby. Žij, jak chceš. Když budeš chtít limuzínu, budeš ji mít, ale opravdu 
ji chtěj, na 100%. Miluj a chtěj na 100%. Nenaříkej. Nemusíš se napracovat. Nic nemusíš. 
Musíš se pouze ráno vyčurat. To je jediná věc, kterou musíš. Ostatní chceš. 

Koukni. Jsi ve vztahu. Nevyhovuje ti a dokonce se necítíš dobře. Udělej z toho vztahu něco, 
že to bude, že to tak chceš. Přestaň se starat a uznej, že to tak je, alespoň dnes. Bolesti ustupují, 
cítím se dobře, spokojený. A už nejsi původcem své nemoci. Tímto způsobem se naučíme žít a 
nebudou problémy s lékařem. 

Chodím ke své doktorce jednou ročně, aby mi napsala poukaz do lázni, když platím 
nemocenskou. Přinesu jí knihu, o něčem ji poučím. Není třeba podporovat farmacie. Všechno 
roste na našich loukách. V Polsku dokonce roste v listnatých lesích houba Reischi. Polsko má 
čínské klima. Do lékárny můžeme chodit pro peroxid vodíku a náplast, nebo si prohlídnout 
pěknou magistru. 

Dotaz: „Patent na díry v zubech?“ K čemu jsou zuby? Zásadní věc - přidržet sousto, zadní 
pro rozmělnění sousta. Které zuby jsou děravé? Zadní - co nemůžeš rozmělnit? Podívej se na 
svůj život, co nemůžeš rozmělnit? Každá díra je oslabování funkcí, které zub vykonává. V 
Polsku máme přeložené dvě knihy - jedna pro germánskou medicínu, druhá pro totální biologii 
a tam jsou popsané všechny zuby - za které problémy odpovídají, podobně jako žebra. Díry na 
předních zubech - něco nechci nebo nemohu uchytit, udržet. Nejdříve čistit zuby sodou. 

Neexistuje odpouštění bez přijetí. Colin C.Tipping - Radikální odpuštění 
 


