Vragen over “INFECTIEZIEKTEN” in samenhang met de GNM

“Als ik mijn leven opnieuw kon leven, zou ik het eraan wijden om te bewijzen
dat microben hun natuurlijke leefgebied opzoeken – ziek weefsel – in plaats
van de oorzaak te zijn van ziek weefsel”.
Dr. Rudolph Virchow
Op basis van dr. Hamer's ontdekking van de Vierde Biologische Wet en de weldadige rol van
microben in de genezingsfase kan men bacteriën, schimmels en virussen niet langer zien als
oorzaak van “infectieziekten”.
Het dilemma, waarin de tegenwoordige
geneeskunde zich bevindt, is dat artsen – doordat
zij de twee fasen van elk SBS niet erkennen –
slechts de tweede fase zien, omdat microben
alleen in de genezingsfase actief zijn. En omdat
de microbenactiviteit gepaard gaat met zwelling,
koorts, ontsteking, etter, afscheiding en pijn,
worden microben “pathogeen” [ziekmakend]
genoemd en als oorzaak gezien van
“infectieziekten”.

Maar het zijn niet de microben, die een “infectieziekte” veroorzaken. In tegendeel, ons
organisme gebruikt de microben om het genezingsproces te optimaliseren. Vanwege dit
nieuwe begrip is de uitdrukking “infectie” op zich verouderd.
Zoals kankercellen, “verspreiden” ook microben zich niet naar andere
organen, die afstammen van een ander embryonaal kiemblad, of die
door een ander hersenrelais worden bestuurd. Microben werken
uitsluitend aan organen of weefsels, die op dat moment in heling zijn.
Bij voorbeeld: Tbc-bacillen (bestuurd door de hersenstam), die bezig
zijn een tumor in de longen af te breken (endodermaal), zouden zich
nooit “verspreiden” naar de ectodermale, door de cortex bestuurde
bekleding van de bronchiale buizen; stafylokokken (bestuurd door de
cerebrale medulla) zouden nooit weefsel “binnendringen”, dat wordt
bestuurd vanuit een ander hersengebied (zie diagram).
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Omdat de microbenactiviteit altijd onderdeel uitmaakt van een zeer specifiek Zinvol Biologisch
Speciaal Programma, waarbij slechts die persoon is betrokken, die zich op dat moment in de
helingsfase van het bij het conflict betrokken orgaan bevindt, kunnen “infectieziekten” niet
besmettelijk zijn. Als twee of meer personen dezelfde symptomen hebben, wil dat zeggen dat
elk van hen in de genezingsfase is van hetzelfde soort conflict. Bij voorbeeld: Als een
“onverteerbaar” conflict een heel gezin onverwacht treft, zullen de getroffenen nadat het conflict is
opgelost, diarree (genezingssymptoom) krijgen.
Neusverkoudheid heeft te maken met een “stinkconflict” verbonden, dat
letterlijk kan worden ervaren, maar ook figuurlijk als: “Deze situatie stinkt!” of: “Ik
heb het nu wel gehad!”. In de conflict-actieve fase verwijdt zich de bekleding van
het neusslijmvlies door ulceratie, wat gewoonlijk niet wordt opgemerkt. In de
genezingsfase echter, als het neusweefsel wordt gerepareerd, zwelt het
neusslijmvlies op. Een loopneus (genezing heeft altijd plaats in een waterige
omgeving), hoofdpijn, moeheid, temperatuurverhoging of koorts zijn allemaal
typische tekenen van een vagotoon genezingsproces. Als de
verkoudheidssymptomen ernstiger zijn, wordt dit gewoonlijk de “griep” genoemd.
Echter, de bewering dat “griep”-virussen de boosdoeners zijn, moet nog worden
bewezen.
Klimatologische, culturele, politieke, sociale of economische factoren kunnen een beslissende rol
spelen in de vraag waarom mensen in bepaalde landen of regio’s meer (of minder) bloot staan om
bepaalde soorten conflicten te krijgen. Vanuit GNM-perspectief gezien heeft het hogere aantal
borstkanker bij Westerse vrouwen, vergeleken met Chinese vrouwen, meer te maken met het grotere
aantal scheidingen en “scheidingsconflicten” dan, zoals wordt beweerd, met een ander eetpatroon/
dieet.
Ernstige biologische conflicten kunnen vele personen in een gemeenschap of bevolking treffen,
zoals in tijden van oorlog, “sancties” of economische crisissen. Wat men als “epidemie” ziet is niet,
zoals wordt aangenomen, de uitbraak van een “infectieziekte” maar in feite een aanwijzing dat de
mensen van een hele regio tegelijkertijd in genezing gingen.
Dit verklaart bv. de uitbraak van de “Spaanse Griep” van 1918 en die van de longtuberculoseepidemie na de Eerste Wereldoorlog, waarin miljoenen mensen “territorium-angstconflicten”
leden, die in de genezingsfase de bronchiën treffen met potentieel dodelijke longontsteking en
doodsangstconflicten, waar de longalveoli mee te maken hebben, die longtumoren veroorzaken, die
tijdens de conflict-actieve stressfase NIET wordt ontdekt! Aan het einde van de oorlog vond, om het
zo te zeggen, een massagenezing plaats die twee pandemieën [epidemieën op wereldwijde schaal]
veroorzaakten. Velen overleefden tbc om de volgende reden niet: tuberculeuze afscheiding, die bij
het afbraakproces van longtumoren wordt geproduceerd, bevat grote hoeveelheden eiwitten, die via
het sputum worden uitgescheiden. Een eiwitrijk dieet is daarom onmisbaar, om het eiwitverlies aan
te vullen. Vanwege de extreme armoede, veroorzaakt door de economische crises in de wereld die
volgde op de Eerste Wereldoorlog, kregen de tuberculoselijders niet het eiwitrijke voedsel dat zij
voor hun genezing nodig hadden. Alleen degenen, die zich gepast voedsel konden veroorloven,
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overleefden. De armen hadden geen kans. Hetzelfde kan worden gezegd t.a.v. de hedendaagse
tbc-epidemieën (en “AIDS”-epidemieën) in landen als Afrika of Azië. Deze epidemieën worden niet
veroorzaakt door tbc-bacillen, laat staan door HIV, maar zijn het gevolg van angstaanjagende
politieke, sociale en economische omstandigheden. Wat de mensen in die werelddelen werkelijk
nodig hebben is vrede en voedsel, i.p.v. oorlogen en medicijnen.
In 1944 werd voor het eerst antibiotica gegeven aan tbc-patiënten. De reden, waarom antibiotica
“werkten” is, dat de medicijnen de bacteriën vernietigden, die ermee bezig waren longtumoren af
te breken. De volgende jaren kwamen in snelle opeenvolging medicijnen tegen tbc op de markt.
Dat stopte de “ziekte”, maar doordat de noodzakelijke en nuttige bacteriën werden uitgeroeid,
konden de longkankers van miljoenen mensen, die het drama van opnieuw een nieuwe
wereldoorlog beleefden, niet meer worden verwijderd. De tumoren kapselden in en bleven op hun
plaats. Maar deze oude, ingekapselde tumoren werden, zelfs jaren later, tijdens longonderzoek
op een röntgenfoto van de longen gezien. Zo werd longkanker de meest voorkomende
kankersoort. Dit heeft niets te maken met roken.
.
Tegenwoordig is het overmatige gebruik van antibiotica een oorzaak, waarom tijdens (routine)onderzoeken meer kankers worden gevonden. Andere factoren zijn de meer geavanceerde
screening-methoden en de druk om meer onderzoek te verrichten (PAP- tests, PSA-tests, enz.).
We moeten er rekening mee houden, dat elke diagnoseshock in principe longkanker kan
veroorzaken. De Germaanse Nieuwe Geneeskunst biedt een uitweg, uit deze vicieuze cirkel.

Het Chiropractische verhaal van Masha and Dasha
De pas bevallen moeder werd verteld dat haar tweelingbaby’s na de geboorte
waren overleden. Maar de waarheid was heel anders: zij werden naar een
instituut bij Moskou gezonden om als onderzoeksobject te dienen. Dat was het
lot van “Masha” en “Dasha”, een van de meest ongewone stellen “Siamese”, of
aan elkaar gegroeide tweelingen ooit.
Eeneiige tweelingen ontstaan, als een bevrucht ei zich in twee eieren splitst. De
beide eieren groeien uit tot twee baby’s, die in elk opzicht identiek zijn.
Samengegroeide of Siamese tweelingen ontstaan op dezelfde manier als
identieke tweelingen, maar de eieren splitsen zich om de een of andere reden
niet helemaal; in plaats daarvan blijven zij gedeeltelijk aan elkaar vastzitten. Vanwege de
bijzondere manier waarop de tweeling aan elkaar vastzat, hadden Sovjet-wetenschappers zo’n
interesse in hen.
Hoewel Masha and Dasha vier armen hebben, hebben ze slechts drie benen. Zij staan op twee
van hun benen, het ene wordt door Masha bestuurd, het andere door Dasha (zij waren vijf,
voordat zij leerden lopen), terwijl een derde rudimentair been in de lucht achter hen hangt. Hun
bovenste darmen zijn van elkaar gescheiden, maar zij delen één lagere darmstelsel en
endeldarm. Zij hebben vier nieren en een blaas en zijn het er vaak over oneens, wanneer ze
moeten plassen. Zij hebben een gezamenlijk voortplantingsstelsel.
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Omdat hun bloedcirculatie één is, deelt de tweeling elkaars bloed. Daarom zal een bacterie of
virus die in het bloed van de ene tweeling komt, al gauw te zien zijn in het bloed van haar zus.
Maar ziekte treft hen verrassenderwijs niet op dezelfde manier. Dasha is bijziend, snel verkouden
en rechtshandig. Masha rookt af en toe, heeft een gezondere constitutie, een hogere bloeddruk
dan haar zus, ziet goed en is linkshandig.
Het verschillende gezondheidspatroon van de tweeling is een mysterie. Waarom kreeg de één
een kinderziekte, zoals bv. mazelen, terwijl de ander dat niet kreeg? Het mazelen-”virus” bevond
zich in beider lichamen, in beider bloed; dus waarom kregen niet beide de mazelen?
Kennelijk is er meer nodig om “mazelen te krijgen” dan een mazelen -“virus”. Dit verschijnsel deed
zich bij de meisjes steeds weer voor (griep, verkoudheden en andere kinderziekten werden allen
gescheiden beleefd). Als alleen microben de macht hadden, infectieziekten te veroorzaken,
waarom zou dan één van de tweeling vrij van ziekte zijn, terwijl de ander ziek was?…
Bron: http://www.chiro.cc/health_page.php/health_page.php?page=masha

Uitreksel van: http://LearningGNM.com
Disclaimer: Informatie in dit document vervangt geen professioneel medisch advies
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