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GERMANISCHE
NEUE MEDIZIN
STUDIUM ANALITYCZNO-PORÓWNAWCZE HOLISTYCZNYCH
I NATURALNYCH KONCEPCJI ORAZ TECHNIK
TERAPEUTYCZNYCH
Autor prezentacji informuje, że nie podziela niektórych poglądów dr R Hamera
Materiał szkoleniowy – własność intelektualna autora prezentacji.

HOLISTYCZNY OBSZAR ANALIZ I
PORÓWNAŃ
1. Dr med., mgr teologii Ryke
Geerd HAMER – twórca
„Germańskiej nowej
medycyny” [Germanische
Neue Medizin] =
• Nowa medycyna [Zarys Nowej Medycyny
– mat. z konferencji w Madrycie, 14-15.V.2005r. + internet]

2. Węgier Roberto Barnai popularyzator GNM pn.
„BIOLOGIKA”
3.

Inne koncepcje naturalnej onkoterapii:*
a/ dr. Georg`a ASKHAR`a
b/ Zbigniewa WIŚNIEWSKIEGO i dr. Max`a GERSON`a
c/ dr. Stanisława BURZYŃSKIEGO
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BIOLOGIKA – Roberto Barnai
Kryteria rozpoznawania konfliktu biologicznego:
1.
Objawem są obsesyjne, nawracające myśli
dotyczące konfliktu i poszukiwania
rozwiązania.
2.
Konflikt jest absolutnie zaskakujący.
3.
Wstrząs jest odbierany jako rozłam, problem
lub sytuacja nie do zaakceptowania…
4.
Wstrząs emocjonalny przeżywamy w
osamotnieniu, nie jesteśmy zdolni do
zwierzenia się komukolwiek …
5.
Konflikt biologiczny wyróżnia to, że jest
chwilowo nierozwiązywalny.
Proces powstawania zmian zachodzi, gdy spełnią się
wszystkie z 5 warunków.
Faza porządkowania – a/ faza aktywna
„dopasowywania się” do konfliktu – brak
objawów [ póki brak rozwiązania = brak
komunikatu, choć: zimne kończyny, brak
apetytu, bezsenność, nagłe chudnięcie]
b/ faza zdrowienia „na nasze nieszczęście to
w okresie zdrowienia trafiamy do łóżka.
Zwykle dopiero wtedy podejmujemy leczeniekiedy już zdrowiejemy! I kiedy Matka Natura
kończy swoje dzieło i w naszym organizmie
wypełnia się program uzdrawiania, nabieramy
błędnego przekonania, że wyzdrowieliśmy
dzięki zastosowanemu leczeniu.”

• Choroby są swoistą „alergią na
konflikty”
• Ładunek emocjonalny
przeżytego konfliktu decyduje
o tym, w jakim organie
powstanie zmiana” [4W nr12/13r.s56]
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Całą prezentację
• Można nabyć :
- Uczestnicząc w kursie stacjonarnym lub
indywidualnym, rzemieślniczym przygotowaniu
do zawodu - organizowanych przez Autora
niniejszej prezentacji;
- Zabiegając o licencję autoryzowanego przez
Autora wykładowcy zawodu (know how);
- Podnosząc wiedzę i doskonaląc umiejętności
jako samokształcenie z konsultacją Autora.
Kontakt: 601 805 111 (pon-pt, godz.17-18)
www.jmackiewicz.pl; jmackiewicz@onet.

