Nyhetsbrev 2, 2018
Den pinsamma kroppen reagerar helt rätt
Pisces natare oportet "Fiskar måste simma"
Kroppsreaktioner på belastningar
Utifrån förutsättningarna reagerar styrsystemet alltid på rätt sätt. Det låter onekligen
underligt, eftersom dessa reaktioner kan utlösa smärta, funktionsstörningar eller tom
livshotande tillstånd. Det faktum att vi enskilda individer inte alltid förstår vad som
menas med olika åtgärder, betyder inte att styrsystemets reaktioner är fel! Detta
system är programmerat att styra åtgärder för individens överlevnad. I alla fall på kort
sikt. På lång sikt kan det tom betyda släktets fortbestånd, men det är inte lika lätt att
ta till sig!
Ett exempel kan vara att man promenerar i skogen på en okänd stig. Stigen känns
jämn och lätt att promenera på. Plötsligt hamnar man på ett avsnitt som är stenigt,
ojämt och full av framträdande rötter. Nu träder skyddet in som ska förhindra att du
ramlar eller bryter dig. Du blir väldigt försiktig och kollar noga var du sätter fötterna.
Organismen har varit med om oväntade skador på grund av oaktsamhet i sådana
situationer och ser till att du är skärpt i sinnet, för att undvika trampa fel. När du väl
passerat stället med ojämnheter, kan kroppen slappna av och du vandrar vidare som
om inget har hänt.
Det som händer är att det undermedvetna öppnar upp all information, lagrad i DNA
molekylen som bekant finns i varenda cell i kroppen. Samtidigt hämtas din egen
erfarenhet upp ur minnet och kombineras med det du upplever just nu med hjälp av
dina sinnen. All denna information läggs ihop i bilder som sedan ligger till grund för
den förebyggande reaktionen. För några tusen år sedan var en olycka i skogen som
genererade rörelseproblem, ofta likställd med stor fara, då rovdjur alltid spanar efter
svagheter hos eventuella byten. Med denna erfarenhet lagrad i ärftliga strukturer.
utgör densamma ett framtida skydd för hela släktet.
Styrsystemet kan förhindra skador
För att på något sätt kunna ta till sig detta resonemang, hur styrsystemet fungerar, kan
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man angföra följande:
Om man cyklar och vid något tillfälle försöker att få ner hastigheten, kan man
bromsa upp densamma med hjälp av fötterna. Som regel lyckas man med det och
kan på så vis förhindra en vurpa eller annan olycka. Om man däremot försäker
bromsa upp en bil med samma teknik, är risken stor att man skadar fötter och ben.
Men beteendet är i sig själv förståeligt och ändamålsinriktat – att få ner hastigheten.
Funktionsförstärkningar är ett annat genialt sätt att stimulera till överlevnad. Som
exempel kan anföras om ämnesomsättningen (trötthet, orkeslöshet) upplevs av den
egna kroppen som alltför långsam.Tillståndet tolkas av systemet som existenshot för
överlevnad, vilket motiverar en dramatisk ökning av de inre reaktionerna. Sköldkörteln kan i detta läge pressas till yttersta aktivitet vad gäller ökning av ämnesomsättningshastigheten i kroppen, med egna cellförändringar som följd. I dagligt tal
talas det om hyperthyreodism (struma).
Det är viktigt att förstå eftersom inte alla
människor drabbas av samma problematik. Det beror i sin tur på att alla individer
tolkar sin personliga reaktion på upplevelser på sitt alldeles egna sätt. Jag skulle
vilja ta upp tankar om KOL – kroniskobstruktiv-lungsjukdom. En allt oftare
förekommande diagnos. Första frågan
som ställs är om man röker. Den andra
frågan om man dricker. När patienten
förnekar dessa två kriterier, vet man inte
vad sjukdomen kan bero på. Allsköns
experimentell medicinering sätts in, något måste man ju göra. Ingen ställer frågar om
tjocktarmshälsan under livets gång. Kinesen har redan för 5000 år sedan förstått
sambandet mellan just tjocktarmen och lungorna (parmeridianer). Neurotoxiner,
producerade av en dålig tjocktarmsflora, kan mycket väl vara en framträdande
anledning till förtvining av lungblåsor. Visst upplever man kroppen som pinsam, men
meningen är ju att göra något åt situationen. Och då menar jag inte att äta fler och fler
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mediciner, utan förändringar i livsstilen.
Östrogenberoende cancer i vänster bröst
Du får bekräftat att du har bröstcancer i vänster bröst. Ett chockbesked som hos
känsliga personer kan utlösa vida värre problem. Röntgen, biopsier och din egen
känsla bekräftar att situationen är allvarlig. Den skolmedicinska behandlingen är
operation, cellgifter och strålning. Sedan får du besked att cancern är östrogenkänslig.
Detta leder till medicinering med antiöstrogener (ämnen som blockerar enzymet
aromatas som omvandlar testosteron till östrogen i binjurarna).
Varför vänster bröst?

Lokaliseringen till vänster bröst kan förklaras med ett pågående trauma i höger
hjärnhalva. Om man betraktar hjärnan som en trediomensionell reflexyta för alla
kroppens vävnader och organ, kan man förstå att hjärnreläet för vänster bröst är
påslagen under en längre tid. Detta tillstånd kan bekräftas av en CT skanning.
Bakgrunden är en överdriven omsorg om avkomman som aldrig släpper taget.
”Barnet har slitits från mitt bröst”. Om individen upplever traumat (individuell
disposition) kan belastningen generera överdriven tillväxt av körtelvävnad. Självklart
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pågår dessa reaktioner i det undermedvetna, för vem skulle medvetet utsätta sin kropp
för en så pass allvarlig sjukdom. Med hjälp av olika metoder, t ex KBT, TFT, EFT, är
det fullt möjligt att förhindra utbrott av själva sjukdomen. (Bilden hämtat ur boken
”Den Nya Medicinen”, utarbetat av Dr Med Geerd Ryke Hamer).
Hormonobalanser
Dr Hamer ser inte enbart kopplingar till cancer och cancerösa förlopp. Avgörande för
en negativ hälsoutveckling är trauman (chockartade upplevelser som utlöser ett
tankemönster) som kan beskrivas som att inte kunna påverka, att inte duga
(självvärdering), att inte kunna, vilja eller få svälja, att vara för liten, att vara för
långsam, att inte få, våga eller kunna bita ifrån sig, mm. Listan kan göras ganska lång
och berör kroppens alla delar med sin påverkan. Individens inre disposition avgör
vilken del av kroppen som drabbas.
Det som dessutom styr lokaliseringen av en belastning kan vara hormonobalanser (ppiller, hormonbehandlingar, förgiftning av hormonliknande ämnen), höger- och
vänsterhänthet, men även näringsbrister kan göra sig gällande i olika sammanhang.
Vi utsätts utan att förstå problematiken, av passiv påverkan från olika kemiska
substanser. Låt oss återkomma till kroppens förmåga att svara på förgiftningar, då kan
vi förstå att små giftmängder inte uppmärksammas av systemet förrän ”måttet är
rågat”. Detta kan leda till olika sjukdomstillstånd man inte kan göra någonting åt. T
ex fibromyalgi, astma, migrän, läckande tarm och allsköns allergier.
Allergier växer oftast bort
Ett tröstans ord! Man kan följa förgiftningstillstånden i kroppen från återkommande
förkylningar, till omotiverad trötthet och sedan plötsliga utbrott av allergier mot
ämnen som i sig inte är farliga. Ett i någon av sina komponenter skadat styrsystem
reagerar i tron att åtgärden ska vända den negativa hälsoutvecklingen. Du kan ändra
livsstilsparametrar till det bättre och allergier kan växa bort i takt med avgiftningen.
Allergier kan också tonas bort om du fortsätter som förut med din degernerativa
livsstil. Systemets åtgärd är att deponera de farliga ämnen i bindvävnad eller
fettvävnaden. På något sätt måste gifterna tas ur cirkulation för att kroppen ska kunna
överleva ett tag till. I detta läge är du redan en betydande sjukvårdskonsument. Sista
desperata åtgärden blir jäsningsprocesser. Du väljer själv din väg!
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