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Nemohu tě k sobě přivinout
aneb koŽní defekty v kontextu Germánské nové medicíny

Existuje více teorií, proč u člověka dochtÍzí k norbě kožních

defektů u onemocněním pokožb, Vypovídají o rozdílných
příčinóch, od negativní úlohy genettckých predispozíc přes

citlivost na alergeny, slabou cirkulaci krve až po účinek stresu'

iiiiii}i}ii:;,' ravda je, Že konvenční derma-

a}i,, 'iiii]] tologie je v rozpacích při h1edá-

:iii}i:*i*r' ní jasných odpovědí na otázku
i'''' skutečné příčiny. Co vlastně ql-
i.i' volává koŽní onemocnění? Co
má v1iv na intenzitu aIrvání iritace kůŽe?
Čím to je, Že se někomu na těle qvine
ekzém, psoriáza, a jinému třeba herpes?
A proč se ten či onen koŽní defekt obje-
vuje na přísluŠném místě na těle?

GNM
Dr. Ryke Geer Hamer, objevitel Ger-

mánské nové medicíny, zjistíl, Že kaŽdé
onemocnění je způsobeno speciflckým
emočním konfliktním Šokem, který kore-
sponduje s konkrétním relé v mozku ři
dícÍm průběh toho kterého onemocnění.
Dospěl i k tomu, Že kaŽdá choroba pro-

bíhá dvěma fázem| a to v případě , Že do-
jde k emočnímu rozuzlení spouštěcího
konfliktu. První, konflikt-aktivní fáze, je

charakteristická emočním a mentálním
Stresem u jedince, studenými končetina-
mi, ztrátou chuti k jídlu, zhorŠeným spán-

kem atd' Druhá fáze, hojivá část, v sobě
nejčastěji zahrnuje následné projevy: úna-
va, bolesti hlalry, zánéÍ, horeČka, bolesti-
vé opuchliny atd. Kvintesence objevu dr.

Hamera ie, Že Žádné onemocnění není

produktem poruchy nebo selháním ofga-
nismu, ale rozumný biologický program
přírody, zakÓdovaný v DNA č1ověka, q'vi
nutý časem milionů let naší evoluce'

Na základě pozorování tisíců pacien-
tů s koŽními onemocněnimi dr. Hamer
zjlstIl, Že se všechna (bez výjimky) váŽou
k tzv' konfliktu odloučení, který osoba
proŽíváv podobě ,,nedokáŽu nebo nemo-
hu ho/ji k sobě přitisknout", ,,vzdálil se

mi"' ,,odpoutal se ode mě" apod' Analý-
zaCT záznamů mozku prokázala, Žeten-
to typ emočního konfliktu se projewje u
postiŽené osoby bez Úimky v senzoric-
ké části mozkové kůry, která se evolučně
propojuje s obdobím vývoje sociálních
a emočních pout organismu Žijícího ve
yzÍahu a rozvl1ejícího se předevŠím přes

koŽní kontakt č1enů skupiny (tlupy). Se-

parace anebo násilné odloučení od milo-
vané osoby nebo předmětu můŽe být pro
člověka silně traumatiztljícím záŽiÍkem.
V přírodě oddělení od potomka, druha či
blízkého vztabuje v biologickém smyslu
slova situace nejvyšší pohotovosti. Prá'
vě rozumné biologické pÍogramy přírody
= onemocnění vstupují na scénu, kdy je
potřebná pomoc postiŽené osobě (nebo
zvířeti), aby se lépe vyrovnala s nepříjem-
nou traumatickou událostí.

V průběhu konflikt-aktivni fáze pokoŽ-

kapÍichází o epidermálni buňky' coŽza-
hrnuje tzÍrát'a nebo otupení senzorické-
ho smyslu dotyku. Senzorická paralýza
pokoŽky je přirozenou obrannou reak-

ci vůči potenciálním budoucím trauma-
tům stejného druhu. PokoŽka se stává
suchou, drsnou, často se olupuje. ,,Zten-
čením" pokoŽky se jedinec v období stre-

su snaŽí biologicky ulehčit svůj opětov-
ný styk s odloučenou osobou, napojení
na sociální okolí.

VyřeŠení konfliktního spouštěče je bo-
dem obratu v onemocnění. Následující
hojivá fáze probíhá paralelně na dušev-
ní, mozkové i orgánové úrovni, pokoŽka
se regeneruje, epidermální buňky se opě-

tovně doplňují, opravují se díky noÚm.
Po dobu probíhající opravy b:ivá pokoŽ-

ka zapáIená, opuchlá, svědí, častokrát
se objevují i nepříjemné bolavé puchýře.
KoŽní defekty, jako např. ekzémy, der-

matitida, pásoqf opar, herpes, jsou proto
pozitivním projevem vyřeŠení emočního
konfliktu u dotyčného a znakem probíha-
jícího hojení pokoŽky' V kontextu nové
medicíny: ,,chronické" znamená, Že ho-
jivá fáze programu se nemůŽe plnohod-
notně ukončit, protoŽe dochází k opě-
tovným konfliktním recidivám. V nové
medicíně plaÍí, Že intenzita a dé1ka hoji-
vé fáze je přímo úměrná předeŠlému stre_

sovému intervalu.
Zákon dvoufázovosti onemocnění nám

dokonce nabízi t' lepší pochopeni lupén-
ky (psoriázy). U ní jsou vŽdy přitomné
paralelně dva emoční konflikty. KdyŽ na
probíhající aktivní konflikt poukazuje su-

chá a zrohoyatělá pokoŽka, paralelní ho-
jivou fázi druhého konfliktu odloučení
dokazuji zapáIené fleky pokoŽky pacien_

ta. Problematická pokoŽka 1e na vzestu-
pu hlavně u dětí. Děti v Životě častokrát
proŽtjí konflikty odloučenÍ, např' kdyŽ se

narodí druhé dítě v rodině, maminka se

vraci do práce, dítě nastupuje do mateř-
ské školy, rodiČe se rczváději, rodina se

stěhuje atp. Často mají s pokoŽkou pro-

blémy i novorozenci z emočního tÍauma-
tu odloučení od matky při porodu. KdyŽ
dojde k traumatu a dítě nebo postiŽená
osoba vstoupí do hojivé fáze, rozvine se

u nich např. dermatitida na vnitřní stra-

né paŽi, coŽ je projev původní neschop_
nosti ,,někoho si udrŽet, přivinout k sobě,

obejmout".
Dr. Hamer dospěl k závéru, Že ptavá-

ci svůj konflikt odloučení od dítěte/mat-
ky utrŽí vŽdy na levé straně tě1a, pravá

strana je postiŽena vŽdy pŤi tématu ,,od
partnera". U ieváků je to zákonitě opač-

ně. GNM lektor FrantiŠek Nagy dodává'
Že Germánská nová medicína je exakt-
ní přírodní věda, a jako první poukazu-
je na fakt, Že jsme zapomněli na svoji bi
ologickou povahu a to, Že vše v naŠich

tě1ech má svůj smysl. Proč bojovat alo-
paticky či alternativně, pokud nepocho-
píme, Že sama naše těla jsou dokonalým
nástroj em vybaveným progÍamy na zvlád-
nutí i nepředvídatelných kritických Život_

ních situací? ,,Jakémukoliv konání musí
pÍedcházeÍ porozumění," říká František
Nagy a zároyei dodává: ,,U koŽních one-
mocnění si uvědomujeme, Že jsme stále
v hloubce duše sociáiní bytosti touŽící po

dotyku a pochopení."
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