Kdo je původcem mé nemoci 1
Totální biologie v praxi
https://www.youtube.com/watch?v=RB8UtRCcqnA&list=PL85nEzKKEQK4C8nS_x3EnrejIDyR5G9E&index=3
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Zkrácený překlad.

Loni jsme hovořili o pěti přírodních zákonech, o rakovině prsou a rakovině pohlavních
orgánů. Pamatujeme si, proč naše ubohé ženy onemocní. Na vlastní přání, a ne proto, že projel
vlak a rozhodil zárodky, které způsobily onkologické onemocnění.
Připomenu základy totální biologie a všech směrů, které se pokouší pomoci lidem
prostřednictvím zdravého myšlení a nikoliv léky nebo suplementy. Základem je pět přírodních
zákonů, které popsal Dr. Hamer. Bylo to již popsáno dříve, dokonce ve staré čínské medicíně.
Trochu jiným způsobem, ale v podstatě jsme nic nového neobjevili, ale Dr. Hamer to popsal
srozumitelným jazykem.
1. zákon - kdy můžeme onemocnět rakovinou? Když budou splněny tři základní podmínky.
Musím prožít nečekaný konflikt, musí být dramatický, konflikt nepřijímám a prožívám jej v
izolaci. Ale izolací je také nepochopení okolím, kdy to okolí nebere. Pak jsi dále v izolaci, a to
způsobuje zadržení negativní energie v těle. A to je původce naší nemoci.
2. zákon - dvoufázovost onemocnění. Aktivní fáze = studená, prožívání konfliktu a hledání
jeho vyřešení. Po vyřešení konfliktu se dostaví teplota a zánětlivé stavy = vždy léčebná fáze.
3. zákon - kdy přibývá tkáň a kdy jsou nekrózy. V aktivní fázi na orgánech roste nádor tam,
kde jsou žlázy, epitel trávicího traktu, střeva. Ubývání tkáně: skelet, vazivo, vývody, žíly, tepny
- tam se v aktivní fázi dělá více místa. V léčebné fázi musí mozek (nikoliv chemoterapie)
likvidovat nárůstky a rekonstruovat úbytky. Mozek to ví, protože to dělá tisíce let a možná
milióny.
4. zákon - všechny mikroby - plísně, bakterie a viry v našem těle pracují výlučně v léčivé
fázi. Kdykoliv mám virový zánět něčeho, plíseň, bakterie - to je léčivá fáze. Proč jich je až
tolik? Protože jsem si toho tolik nadělal, a proto jich tolik mozek připravil. Protože už na
začátku aktivní fáze mozek připravuje hmotu pro opravu. Tou jsou plísně a glie. V momentě
vyřešení konfliktu mozek spouští plísně, aby pojedly, co narostlo navíc, a začínají pojídat ten
novotvar, přitom tvoří zánětlivé stavy atd. a současně spouští glie, aby zaplnily úbytky v mozku.
Glie = náprava mozku. Každý z nás několikrát ročně má malé glie. Glie je potřeba hlídat - led
na hlavu, několik suplementů a je vyřešeno. To je jediný moment, kdy dovolím pacientům pít
pepsicolu. Zvětšuje krevní cévy, zrychluje se očista a ozdravení.
Rakovina prsou a pohlavních orgánů - opakování z loňska bez podrobností. Speciálně pro
ženy, i když se to stává i mužům, protože přejímají domácí role. Rakovina prsou u žen = když
je problém s city. A ten je, protože rodinný život je stále horší. Dva základní typy - rakovina
mléčné žlázy a rakovina mlékovodu. Žláza = funkce, tj. v aktivní fázi roste nádor - když se
doma něco negativního děje a žena je kvočnou, která hlídá hnízdo. Když je emoční konflikt v
hnízdě – má žena potenciál spustit nádorové onemocnění mléčné žlázy, aby žláza pomohla
vytvořit dvakrát více mléka než normálně. Protože žena vždy zachraňuje doma vše prsem.
Mléko je lékárna - všechny vitamíny, minerály, vše, co má být. Všechny nádory, kromě slinivky
(na pravém konci, kde to bolí) jsou nebolestivé. Nádor pomáhá. Rakovina není žádnou tragedií,
naopak, mozek pomáhá člověku být trochu moudřejší. Mozek myslí za tebe. Léčivá fáze je po
vyřešení konfliktu, začínají působit plísně a teprve nastává zánětlivý stav. Co vyrostlo, musí

být snědeno. Zvýšená teplota, prso jako oheň a onkologové už ženu dostali a 96% po
chemoterapiích končí v hrobě. Už to zvedli z 95 na 96%.
Mlékovody - transport mléka. Když se někomu z klanu něco děje, mozek zvětší průchod.
Středem jdou bakterie a požírají, zvětšují průchod, aby mohlo téci více mléka. Léčivá fáze uzavírá se mlékovod, působí viry, bakterie, trocha cholesterolu a opravují se úbytky.
Melanom na prsou - má rubínovou barvu, ne černou jako na jiných částech těla. Když se
bojíš o srdeční čakru, bojíš se o prso. Každý melanom je ochranný štít. Všechna znamínka na
těle, to jsou všechno melanomy. Nebát se slova melanom. Když něco naroste, kup v lékárně
Lugolův roztok (jodyna, Jodisol, Tinctura Jodi, jodi solutio spirituosa), každou hodinu natírej
a za týden nebudeš mít melanom. Nejjednodušší způsob a ne chemoterapie s radioterapií.
Pohlavní orgány - všechny orgány spojené s mateřstvím včetně pochvy a začátku dělohy.
Očkování proti HPV je podle mne vraždou za bílého dne.
Alergie u dětí - to je stále větší tragédie. Stále více malých dětí ji má. Už se rodí s alergií.
Do deseti let života (dle Číňanů do 8 let) není dítě nemocné. Pouze ukazuje, co se děje doma.
Učebnicový příklad - přijde maminka s dvouletým dítětem, celé vysypané alergií. Vyzkoušela
všechno možné i v cizině, drahé mastičky. Ale konflikt nebyl vyřešený. Kůže, pokožka =
kontakt s vnějším světem, dotyk. Dítě ukazuje rodičům, že měli problém mezi sebou. Vyrážku
dostalo dítě druhý měsíc po narození. Čísla jsou důležitá. A co bylo ve druhém měsíci
těhotenství? Pohádali se s manželem a ten se na chvíli odstěhoval. Vrátil se, ale neomluvil se.
Dítě ukazuje matce: Vyřeš konflikt. Druhý den 20 minut vyprávěla před dítětem o události. Dítě
se začalo usmívat. Pochopilo, že už nemusí mámě připomínat, že má nerozvázaný konflikt. Za
tři dny bylo dítě zdravé. V noci plakalo, protože se kůže opravovala. Dítě ukazuje, s čím mají
problém rodiče. Netrapte děti léčivy.
Děti mohou mít i své alergie. Zřídka. Alergie sděluje - dávej na něco pozor (koleje). Nyní
si dosaďte, kdy k čemu došlo, a vyřešíte každou alergii. Hledat, kdy poprvé došlo k alergické
události. Zjistit cyklus - kdy se to opakuje, zda pouze na jaře, na maminčiny narozeniny (přijíždí
strýc, na kterého jsem alergická), sondovat, co se děje. Pak se vrať zpět o cyklus a tam hledej
příčinu. Jak se řeší alergie? Mozek dostane signál. Už víš, o co jde, už ti to nemusím ukazovat.
Udržování starých věcí. Přijela žena, 35 let, s rakovinou tlustého střeva. Rakovina ve
střevech není ze dne na den. Celé trávicí ústrojí od úst po konečník je neschopnost strávit sousto.
Pro nás je soustem vše, i tchyně. Mozek spouští program, abych žil ještě trochu déle. Když mi
sousto uvízne v ústech, musím je vyplivnout. Když uvízne v jícnu, pomůže mozek, nabudí
slinné žlázy a vše, abych to vytlačil, a když to nestačí, postaví novotvar, který má pomoci buď
sousto zatlačit, nebo vrátit. Ale když soustem je tchyně, nádor roste. Mozek se s pomocí
nezastaví a nádor stále roste. Mozek neví, kdy je dost pomoci, a rozhodne, že jdeš do hrobu,
protože jsi nepoučitelný. Mozek rozhoduje, ne ty.
Angína - léčivá fáze po konfliktu o revír. Vnučka říká: „Dědo, zítra bude chřipka, celý den
jsem se hádala s kamarádkou o hračky.“ Napovídají mandle, protože nemůžeš polknout sousto.
Mandle rozpoznají každé sousto a dávají signál mozku, co má udělat slinivka, játra, žaludek.
Vnoučata vědí: Nehádej se, nebo se pohádej a potom se udobři.

