Nová germánská medicína
(maily pana Bolka)

Na webech lze najít informace o Nové germánské medicíně, občas také nazvané
Germánská nová medicína. Děkujeme panu Bolkovi, že nám předal mnoho cenných informací
ve svých mailech a v zestručněných překladech z vystoupení známého polského pokračovatele
v učení MUDr. Hamera.
Přeposílám mail od p. Kosznika:
Witam,
oczywiście że może pan puścić w Czechach. Jestem za szerzeniem naszej wiedzy.
Totalna opiera się na Nowej Germańskiej Medycynie i idzie dalej, bo wprowadza
psychoterapie i genealogię, czego nie robi NGM dr Hamera.
pozdrawiam serdecznie
Romuald
Překlad:
Zdravím,
Samozřejmě, že to můžete v Čechách pouštět. Jsem pro šíření této vědy.
Totální (biologie) vychází z Nové germánské medicíny a jde dál, protože
obsahuje psychoterapii a genealogii (věda, která zkoumá vztahy mezi
příbuzenstvem. V Polsku existují svazy, které mají propracovaný systém, jak
dohledat předky), což nedělá NGM dr Hamera.
Srdečně zdravím
Romuald

Poznámka k překladům:
Kdybych tušil, že materiály budou zveřejněny, věnoval bych překladům větší pozornost.
Také jsem vynechával nebo redukoval opakující se a doufám již všeobecně známé Hamerovy
přírodní zákony.
Pokud by materiály měly sloužit nastávajícím maminkám, můžete doplnit následující
případy, na které jsem si ještě vzpomněl:
1. Pracuji mimo jiné s GNM, s kraniosakrální terapii, ale také s takovými uvolňujícími
metodami. Přišla za mnou čtyřicetiletá žena. Vlastně přivedla svoji dceru. Koktala a
nechtěla mluvit, jak to pro ni bylo nepříjemné. Požádala jsem ji, aby se položila na stůl, že
se pokusím podívat, co je příčinou koktání. Ukázalo se, že v oblasti hrtanu měla napětí od
raného dětství. V momentě, když jsem našla to napětí a uvolnila je, řekla, že se jí vyjevila
celá minulost, kterou tehdy prožila. Jako malé dítě v postýlce se dožadovala matky, která
byla v tu chvíli zaměstnána v kuchyni. Hlasitě se matky dožadovala. Přišel otec, kterého
unavil projev malého dítěte a velmi hlasitě na ni křiknul. Holčička se tak lekla, že měsíc
nemluvila. Po měsíci začala mluvit, ale už vždy koktala. Celých čtyřicet let, do doby, než
mne navštívila. Nyní je osobou, která přestala koktat. Po jediné terapii.
Integratywny Gabinet Psychologiczny i Neurofizjologiczny Dzieci i Dorosłych
Elżbieta Wiśniewska, Akademia Medyczna
ul. Boczna 12, 50502 Wrocław, wisniewskaela11@wp.pl, tel. Polsko 535 235 586

2. Ve svých materiálech MUDr. Hamer opakovaně poukazuje na problém, který nazval
cirkulárkou. Je známo, že člověk má dva vrozené strachy – strach z výšek a strach z hluku.
A právě hluk vnímá dítě v období těhotenství jako predátora, který matku i dítě ohrožuje.
3. Můj příběh z doby těhotenství, před a po těhotenství. Rodiče bydleli v chudých podmínkách
v jediném pokoji. Vedlejší společnou kuchyň obývala babička s dědou a ještě někde
přespával strýc. V roce 1951 obdržel otec stipendium a nabídku na denní studium. V roce
1952 se narodila moje starší sestra, po dvou létech já. Maminka musela udržet v pokoji klid,
aby otec mohl studovat. A problém na dalších 60 let byl na světě. Nevyvinula se mi jedna
hlasivka, druhá nezmutovala v pubertě, měl jsem problém se studiem jazyků a s projevem
před větší skupinou lidí. Následovalo snížené sebevědomí, na které se nabalilo nestravitelné
sousto – problémy s trávením, které se normalizovalo teprve po šedesátce.
4. Druhý příběh. Děda, se kterým jsme bydleli v malém domku, se vrátil z války po osmiletém
zajetí na Sibiři. V té době se již schylovalo k hospodářské krizi a byla nouze o práci. Jelikož
nepracoval v době dvouletky a pětiletky, jeho důchod byl nízký. Problémy s prací a penězi
jsem naskenoval jako normu. Strach o práci mne pak provázel skoro celé produktivní
období.
Zdravím.
Bolek
Nyní jsem ještě nadšen knihou Radikální odpuštění a prací Davida Hawkinse o úrovních
vědomí. V Česku byla přeložena pouze jediná Moc versus síla. Obsahuje mapy vědomí a dává
návod jak si ověřit pravdivost čehokoli (knihy, sdělení politika, léčebného postupu, diagnózy,
…) pomocí komunikace s vědomím prostřednictvím kineziologie. K tomu jsou potřebné dvě
libovolné osoby. Jedna položí otázku a druhá testuje sílu svalu. Otázky musí být položeny tak,
aby odpověď zněla ano, nebo ne. Přeložím jedno video, doplním mapu vědomí, stručný popis
testu a seznam knih D. Hawkinse. V češtině je jedna, v polštině asi 6, pokusím se uvést názvy
anglických originálů. Ten test je důležitý. Člověk by se nemusel zabývat ničím, co má úroveň
pod 200 a je destruktivní.
Zdá se, že Hamerovo učení se dále rozvíjí. Jeden z žáků Dr. Hamera, Francouz Dr. Sabah
rozšiřuje učení, které se v Polsku jmenuje Totální Biologie. Na semináře jezdí také Roberto
Barnai z Maďarska nebo Kanaďan Gilbert Renaud, a další. Totální biologie jde mimo jiné do
období těhotenství, dokonce 9 měsíců před těhotenství, zajímá ji nejvíce, co se dělo do 1 roku
dítěte, také rodový strom - historie rodu z matčiny a otcovy strany – čtyři generace zpět.
V příloze zasílám příběh z vystoupení Kanaďana.

Na prvním snímku je mimino s ekzémem. Maminka zaplatila dvacet tisíc USD za léčbu,
která neměla výsledky. Pak se stalo, že na letišti ji uviděla absolventka kursu Totální biologie
a ptala se, co se stalo v těhotenství? Nastávající maminka požadovala po partnerovi druhou

koupelnu. Velmi se pohádali. Hádku ukončila žena vnitřním rozhodnutím, že po porodu
partnera vyhodí. Po narození dítěte se novopečený otec změnil, zamiloval si dítko a postavil
koupelnu. Konflikt byl rozvázán a dítě to řešilo ekzémem.
Následoval pohovor terapeuta s oběma rodiči a jejich smíření. Výsledek: pět dnů po
pohovoru je na druhém snímku. Obdobnou zkušenost potvrdilo dalších pět studentů z Polska.
Bolek

Přeji dobrý den.
James McCumiskey napsal knihu pro snadný vstup do GNM pod názvem Ultimaty Conspiraty. Knihu
v anglickém originále prodává Amazon.
S kolegyní pracujeme na tom, abychom přesvědčili nakladatelství Anag
http://www.anag.cz/kontakty/t-34/
k vydání českého překladu.
Proč Anag? Toto nakladatelství vydalo knihu Biologie víry, která má třeba z překladatelského hlediska
k výše uvedené blízko.
Pomohlo by, kdyby ještě někdo další projevil o knihu zájem. Mohu Vás poprosit o podporu?
Děkuji.
Bolek
Z knih doktora Hamera v němčině by v první řadě stály za překlad:
- Krebs, Krenkheit der Seele
- Vermächtnis einer neuen Medizin a
- Brustkrebs.
První dva tituly jsou již staršího data a jsou vyprodány. Není jasné, zda po smrti doktora je ještě
někdo vydá.
Možná by knihy mohlo vydat nakladatelství EarthSave CZ s.r.o. Vydalo již knihu Věda bez skrupulí.
V ní je několik stránek o GNM a také příběh Olivie Pilhar. Zkusím je oslovit.
Ještě jedna zajímavost.
V roce 2004 se pomocí GNM uzdravil z rakoviny tlustého střeva Roberto Barnai v Maďarsku.
V Maďarsku prezentuje GNM jako BioLogiku. Do roku 2015 se mu podařilo proškolit 30 000 zájemců
a prosadit ji jako výukový program dokonce na lékařských fakultách.
Také napsal učebnici Atlas orgánů. Čekám na jeho překlad do polštiny. Možná se jedná o materiál,
který přeložil František pro své kursy. Nevím.
Bolek

