Φύση και Ασθένεια

H ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ;
Λέγεται, συχνά, πως η φύση τάχα, θεραπεύει την αρρώστια και δεν
μένει παρά να την ενισχύσουμε στην προσπάθεια της αυτή, με να
την συμπαρασταθούμε με φάρμακα, ναρκωτικά, ορούς και
φαρμακευτικές ενέσεις για μια ταχύτερη, αποτελεσματικότερη
θεραπεία της ασθένειας.
Ανταποκρίνεται άραγε η ιδέα αυτή στα γεγονότα;
Οι γνήσιοι Φυσικοπαθητικοί Υγιεινιστές
πιστεύουν πως η αρρώστια είναι η ίδια η « Θεραπεία » πως η
αρρώστια δεν είναι παρά μια έντονη βίαιη συχνά προσπάθεια του
οργανισμού να απομακρύνει τα δηλητήρια ,τοξίνες και να
επιδιορθώσει ζημιές.
Η φύση δεν θεραπεύει την αρρώστια- η αρρώστια είναι ιαματική
διαδικασία της φύσης.

Η φύση δεν θεραπεύει τον εμετό.

Ο εμετός χρησιμοποιείται από τη φύση σαν ένα μέσο εκδίωξης,
αποβολής άχρηστων , δυσάρεστων ουσιών από το στομάχι. Η φύση
δεν θεραπεύει την διάρροια-η διάρροια είναι μια φυσική
διαδικασία. με την οποία βλαβερά, άχρηστα υλικά απορρίπτονται
από τα έντερα. Η φύση δεν θεραπεύει την φλεγμονή, γιατί η
φλεγμονή είναι μια αμυντική, μια ιαματική διαδικασία.
Η φύση δεν θεραπεύει τον πυρετό αλλά χρησιμοποιεί τον πυρετό
για ιαματικούς σκοπούς.
Η φύση δεν θεραπεύει τον βήχα-διότι ο βήχας είναι μια φυσική
ενέργεια με την οποία εκδιώκονται αντικείμενα που φράσσουν τις
αναπνευστικές οδούς.
Η αρρώστια είναι απλά μια ανώμαλη ενέργεια, μια δραστηριότητα τ
ου οργανισμού με ένα καθορισμένο σκοπό.
Αυτή η ανώμαλη ενέργεια που καλούμε αρρώστια, αυτόματα όταν ο
σκοπός της έχει εκπληρωθεί μετατρέπεται πάλι σε ομαλή ενέργεια.
Όταν δεν υπάρχει πια απόφραξη στις αναπνευστικές διόδους, ο
άρρωστος που έβηχε ,σταματά να βήχει .Θεραπεύτηκε δηλαδή ο
βήχας. Το ίδιο συμβαίνει και με το τραύμα, που όταν θεραπεύεται,
η φλεγμονή βαθμιαία εξαφανίζεται.

Θα πούμε τώρα πως η φλεγμονή έχει θεραπευτεί; Η μήπως το
τραύμα θεραπεύτηκε από την φλεγμονή; Ούτε το ένα ούτε το άλλο
συμβαίνει. Η φλεγμονή έχει κάποιο ιαματικό σκοπό να εκπληρώσει
και εξαφανίζεται όταν αυτή δεν χρειάζεται πλέον.
Πως εξαφανίζεται; Με τον ίδιο τρόπο που εκδηλώθηκε.

Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ. Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!
Δυστυχώς η φύση ο αρχέγονος Γιατρός δεν ικανοποιεί
τον μωρόν άνθρωπο που θέλει σώνει και καλά να την
τελειοποιήσει. Αλλά δεν πετυχαίνει παρά διαστρέβλωση στην ΥΓΕΙΑ
και την ΖΩΗ του. Προσπαθεί να διορθώσει την φύση και το
αποτέλεσμα είναι να γίνουν στην ιατρική τόσες εφευρέσεις και
φάρμακα ώστε να χρειάζονται ο τόμοι και τόμοι για μια νέα
ονοματολογία χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο ως
διάφορα θεραπευτικά φάρμακα και σπεσιαλιτέ που διαδέχονται το
ένα το άλλο όπως η μόδα. Το κοινό δε χαρακτηριστικό τους είναι
πάντα η δηλητηρίαση και ο εκφυλισμός που επιφέρουν στα
κύτταρα και στους ιστούς.
Η Φυσιοπαθητική μπορεί να εκφράσει την όλη γνήσια, πραγματική
ιατρική επιστήμη ως ακολούθως:

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ —- ΤΟΞΙΝΩΣΗ & ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ—- ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ —–
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ = ΥΓΕΙΑ.
Θα πρέπει ο ιατρικός κόσμος να κατανοήσει ότι ο οργανισμός μας
ναι είναι προστατευόμενος από τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ο οποίος αυτόματα λειτουργεί για τον καθαρισμό του ,
δηλαδή την ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ του αλλά και οι ΔΥΝΑΜΕΙΣ του έχουν
ΟΡΙΑ πέρα από τα οποία δεν μπορεί παρά να υποκύψει στον
ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ του, ακόμα και τον ΘΑΝΑΤΟ του.
Αλλοίμονο αν δεν απορρίπτονταν συνεχώς με τον ίδρωτα και τα
ούρα τα επιβλαβή στοιχεία που εισέρχονται στο σώμα με την
ανθυγιεινή τεχνική -αφύσικη τροφή, ακάθαρτο νερό, μη
φυσιολογικά φάρμακα κάθε λογής, και γενικότερα με τον
αφύσικο τρόπο ζωής. Εάν υπολογίσει κανείς μόνο το αλάτι που
εισέρχεται στο σώμα μας με την μαγειρεμένη τροφή ,το ψωμί και το
νερό ακόμη θα δει ότι ένας ηλικιωμένος θα έπρεπε να φέρει στον
οργανισμό του τόσο αλάτι όσο είναι το βάρος του σώματος του.

Μιλάμε για μια στήλη ΑΛΑΤΟΣ! Φανταστείτε τι δουλειά απαιτείται
από το σώμα για να διαλυθούν και απομακρυνθούν αυτές οι
ποσότητές του αλατιού.
Και δεν είναι μόνο το ΑΛΑΤΙ αλλά και η ΖΑΧΑΡΗ, οι ΣΤΑΚΤΕΣ από τις
καύσεις των τροφών, τα χημικά πρόσθετα - αντισηπτικά, της

γεύσης, της συντήρησης, οι ΟΡΜΟΝΕΣ των κρεάτων,
χημικά ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΑ, το αλκοόλ, το μαγείρευμα της τροφής με
τα πολλά μπαχαρικά και καυστικές ουσίες, και γενικά όλα τα
επεξεργασμένα τρόφιμα … κλπ.….Να γιατί εξασθενεί και
αρρωσταίνει το σώμα. Να που σπαταλούνται οι δυνάμεις του
οργανισμού. Να γιατί κρεβατώνουν οι καρκίνοι, οι διαβήτες, οι
ρευματοπάθειες, οι αρθρστισμοί. τα καρδιακά εμφράγματα,
εγκεφαλικά…κυκλοφοριακά, ψυχοπάθειες και μη χειρότερα η
ΤΡΕΛΛΑ και το έγκλημα… ……
Να γιατί γινόμαστε δυστυχισμένοι. Να γιατί προκαλούμε τις
ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ , γερνάμε πρόωρα και πεθαίνουμε ΑΦΥΣΙΚΑ. Να
γιατρό ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ μας δεν μπορεί πάρα να παράγει
αρρωστημένες και έκφυλες σκέψεις και ο άνθρωπος να γίνεται ένα
πειθήνιο των παθών και των αδυναμιών του. Θα πρέπει αγαπητοί
αναγνώστες να εξυγιάνουμε το σώμα για να εξυγιανθεί και ο
εγκέφαλος μας -έτσι μόνο θα δούμε καλύτερες μέρες στην υγεία μας
και την ευτυχία μας.
Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ! ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΜΕ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΜΕ!

Η φλεγμονή λοιπόν είναι μια ενέργεια της ζωής, μια διαδικασία του
ζωντανού οργανισμού. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ.
Ο πυρετός αναπτύσσεται όταν αυτός χρειάζεται, και εξαφανίζεται
όταν δεν χρειάζεται πλέον.

Ο πυρετός δεν έχει θεραπευτεί, έχει απλά υποχωρήσει επειδή η
δουλειά του συμπληρώθηκε. Θα μπορούσε άραγε κάποιος που
διαθέτει κοινό νου να πιστέψει, πως προσπαθεί να θεραπεύσει
τάχα η φύση την προσπάθεια για εσωτερική κάθαρση του σώματος
και την επιδιόρθωση ανωμαλιών και φθορών;
Η αρρώστια είναι προσπάθεια της φύσης( και λέγοντας φύση
εννοούμε τον οργανισμό) για κάθαρση, αποτοξίνωση, αποβολή των
τοξικών και δηλητηριωδών ουσιών και επιδιόρθωση των φθορών
του οργανισμού.
Πώς επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός (της κάθαρσης, αποτοξίνωσης
και επιδιόρθωσης..); Για να πετύχει ο οργανισμός στο έργο αυτό,
χρησιμοποιεί όλη την διαθέσιμη ενέργεια μας, και αυτή που του
προσφέρεται με φυσικά μόνο μέσα (υγιεινή διατροφή, ξεκούραση,
ηρεμία, ύπνος, υδροθεραπεία, άσκηση .ομοιοπαθητική,
οστεοπαθητική αγωγή, κλπ..) με την αναστολή όλων των άλλων
λειτουργιών του οργανισμού.
Εάν η φύση θεραπεύει τη διαδικασία με την οποία ένα σπασμένο
κόκκαλο γιατρεύεται τότε πως το κόκκαλο γιατρεύεται; Εάν κάποιος
πάλι θέλει να επιδιορθώσει το αυτοκίνητο του δεν θα πασχίσει να
σκοτώσει τους μηχανικούς. Όλες οι ζωντανές ενέργειες είτε αυτές
εκδηλώνονται στην υγεία ή στην αρρώστια, πραγματοποιούνται μ
ε βάση τον ΝΟΜΟ ΤΗΣΕΤΠΒΙΏΣΗΣ-ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Εάν λοιπόν
είμαστε άρρωστοι, αυτό συμβαίνει γιατί αυτό είναι το καλύτερο για
μας. Η αρρώστια είναι ο μηχανικός που θα μας διορθώσει το
πρόβλημα της υγείας μας όποιο και αν είναι αυτό.
Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ !……
H ΤΡΟΦΗ= ΦΑΡΜΑΚΟ=ΠΡΟΛΗΨΗ= ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ= Α+ ΣΘΕΝΟΣ= ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΜΗ. Δηλαδή θα πρέπει να
δυναμώσουμε το σώμα με τα ίδια υλικά απου αποτελείται…..
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……ΟΧΙ ΦΑΡΜΑΚΑ.
Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΑΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ..( Μεταλλκά
άλατα, Βιταμίνες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, νερό, φυσικές τροφές….)

Προκαλώ όλους τους επιστήμονες, γιατρούς και μη ,να αποδείξουν
όντως η αρρώστια χρειάζεται θεραπεία. Και όταν θα αποδείξουν οτι
οι αρρώστιες πρέπει να θεραπευτούν, εγώ έκτοτε θα είμαι ένθερμος
υποστηρικτής ιατροφαρμακευτικής αγωγής, και θα σταματήσω να
διδάσκω την Φυσικοπαθητική Αλήθεια και θα αρχίσω και εγώ να
καταπίνω χημικά φάρμακα με την σέσουλα για να δούμε πόσο θα
αντέξω.
Τι στο καλό είναι η αρρώστια πού πρέπει πάση θυσία να
θεραπευτεί; Εάν είναι δαιμόνιο, ένας δαίμονας , φάντασμα ή
στοιχειό, ή οτιδήποτε υπερφυσικό, τότε θεραπεύσετε την ή
δολοφονείστε την με κάθε τρόπο.
Δεν αμφιβάλλω ότι μερικά από τα φάρμακα, ακτινοβολίες, ενέσεις
και οροί κ.λπ. θα μπορέσουν τελικά να πλήξουν την αρρώστια και
έτσι δήθεν να την γιατρέψουν. Αλλά τι γίνεται με τον
άρρωστο; Κάθε δόση φαρμάκου και χημικής ενέργειας αποτελεί πόλ
εμο ενάντια στην ζωτικότητα του. Μπορεί να έχουν εξαφανισθεί τα
συμπτώματα αλλά όχι η αρρώστια, διότι δεν είναι κάτι που θέλει
θεραπεία. Μα και αν την σκοτώσουμε την αρρώστια κάποια μέρα,
αργά η γρήγορα θα την ξαναβρήτε μπροστά σας, η οποία θα είναι

αμείλικτος δικαστής. Θα πρέπει να πληρώσετε πολλά για να την
απαλλαχθείτε.
Μα είναι διαπιστωμένο από πολλές παρατηρήσεις ότι τα βρέφη
αρρωσταίνουν στην περίπτωση που < κλείνουν > τα εκζέματα τους
με αλοιφές. Σε μια άρρωστη που από 12 μήνες υπόφερε
βασανιστικά από πόνους στις αρθρώσεις, πόνοι που σύμφωνα με
την ίδια εκδηλώθηκαν 5 ημέρες μετά την εξαφάνιση του εκζέματος
(που υπήρχε στην καρδιακή χώρα) με κορτιζονοθεραπεία.
Η άρρωστη μου είχε αναφέρει ότι το έκζεμα της αυτή ήταν για
πολλά χρόνια ανοικτό από το οποίο έβγαινε λίγο υγρό και πάλι
στέγνωνε. Η άρρωστη ανέφερε επίσης ότι το έκζεμα της έκλεισε
ξαφνικά και μαγικά, αλλά το δικαστήριο της φύσης διέταξε όπως
παρουσιασθούν 4 εξογκώματα στο εσωτερικό μέρος του αριστερού
γονάτου , και με συνεπακόλουθο το πιάσιμο όλων των κλειδώσεων
με βασανιστικούς πόνους. Αυτό ήταν το πρόστιμο που υποβλήθηκε
στον άρρωστο για την παρανομία.
Εδώ βλέπουμε ότι ο πραγματικός παράνομος που συνταγογράφισε
το φάρμακο για την θεραπεία του εκζέματος όχι μόνο δεν
τιμωρήθηκε αλλά και πήρε και τα ποσοστά του.
Οι οδηγίες μου, σαν Φυσικοπαθητικός που είμαι ήταν όπως η
άρρωστη σταματήσει τα μαγικά πασαλείμματα και ακολουθήσει ένα
υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα 15 ημερών.
Όταν με ξαναεπισκέφθηκε η άρρωστη παραπονέθηκε πως το έκζεμα
της ξανάνοιξε αλλά οι βασανιστικοί πόνοι από το γόνατο της
εξαφανίσθηκαν σιγά σιγά. Το πρόγραμμα της Φυσικοπαθητικής
αγωγής συνεχίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,
περισσότερο από 6-μήνες , με αποτέλεσμα να κλείσει το ξανά το
έκζεμα της άρρωστης στην καρδιακή χώρα χωρίς την δημιουργία
μιας κάποιας άλλης αρρώστιας. Ο οργανισμός του αρρώστου
συμφώνησε πλήρως με την φυσική θεραπεία που του προσφέρθηκε

Είναι αποδεδειγμένο ότι σε όλες τις περιπτώσεις που καταπιέζονται
οι αρρώστιες με κάποιες αλοιφές ή με χημικά φάρμακα κλπ., και
εξαφανίζονται τα συμπτώματα η γενική κατάσταση των αρρώστων
χειροτερεύει, διότι αποφράσσονται οι οχετοί, μέσω των οποίων
αποχετεύονταν οι δηλητηριώδεις χυμοί που κυκλοφορούσαν στον
οργανισμό.
Επιπλέον δηλητηριάζεται ο οργανισμός από τις διάφορες χημικές,
δηλητηριώδη τοξικές ουσίες των φαρμάκων, με αποτέλεσμα ναι
πολλοί άρρωστοι να θεραπεύονται πλήρως από την αρρώστια για
την οποία ζητούν βοήθεια, και να πάθουν έλκη στο στομάχι, βλάβες
στους οφθαλμούς ,ψυχοπάθειες, άσθμα, αρθρίτιδα, ρευματισμό,
καρδιακά, κυκλοφοριακά, κλπ.…. Και παρ’ όλον που έχει
διαπιστωθεί από χιλιάδες περιπτώσεις διαβητικών ότι οι
αντιδιαβητικές χημικές ενώσεις είναι πολύ βλαβερές στους
αρρώστους και ότι προκαλούν ακόμα και τον θάνατο πολλές φορές,
Εξακολουθούν να τα χορηγούν στους διαβητικούς αυτά τα
δηλητήρια, γιατί ικανοποιούνται οι άρρωστοι από την ελάττωση
του ζαχάρου στο αίμα και στα ούρα.

Η ίδια τακτική εφαρμόζεται και σε άλλες παθήσεις. Χορηγούνται
ορισμένες χημικές ουσίες, που εμποδίζουν την εκδήλωση των
συμπτωμάτων αποκλειστικά για να εντυπωσιάσουν τους
αρρώστους. Αυτοί μένουν ευχαριστημένοι από τη θαυμαστή δράση
του φαρμάκου, διότι αγνοούν, κανένας δεν τους έχει
πληροφορήσει, ότι εξαφάνιση των συμπτωμάτων (< έργο

θαυματοποιών>) δεν είναι καθόλου ωφέλιμη, αλλά βλαβερή και
επιζήμια για τον οργανισμό τους.
Πραγματικά οι άρρωστοι πολλές φορές μένουν κατάπληκτοι,
θαυμάζουν μετά την θεραπεία τους την καταπληκτική θεραπευτική
ενέργεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων, που τους έσωσαν από
την βασανιστική αρρώστια.
Ποτέ δεν περνάει όμως από το στενό και απληροφόρητο μυαλό
τους, πόσο βλαβερές είναι οι συνέπειες από την παρεμπόδιση του
οργανισμού να αναπτύξει την θεραπευτική του προσπάθεια για
απομάκρυνση των δηλητηρίων, τοξινών κ.λπ. από το σώμα που
είναι η πραγματική αιτία, η ρίζα όλων των ασθενειών.
Η προσπάθεια να ανακτηθεί η υγεία στον
άρρωστο χωρίς να απομακρυνθούν τα αίτια που προκαλούν την
αρρώστια είναι αναμφίβολα επικίνδυνη για την ζωή προσπάθεια,
αν όχι για το παρόν σίγουρα στο εγγύς μέλλον.
Τελικό συμπέρασμα είναι πως η αρρώστια δεν θέλει θεραπεία, και
δεν είναι παρά συνέπεια των παραβάσεων των νόμων της φύσης,
των νόμων του Θεού.
Η θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας και ισορροπίας τους
σώματος είναι διαδικασία Βιολογικής φύσεως και όχι Τέχνης. Τα
μοναδικά και νόμιμα φάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιούμε για
την αποκατάσταση της υγείας και της ισορροπίας είναι οι
προαιώνιες βασικές ανάγκες, τα υλικά και οι ομαλές καταστάσεις
της καθημερινής ζωής:
( ΗΛΙΟΣ–ΑΕΡΑΣ–ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΟΦΗ–ΝΕΡΟ–ΚΙΝΗΣΗ–ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ–
ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ–ΥΠΝΟΣ–ΗΡΕΜΙΑ–
ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ–ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ–ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ–
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡ0ΕΣ (Αλληλεγγύη, αγ
άπη, πίστη, θάρρος κλπ.)-ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΗ ΔΡΑΣΗ–
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Αυτά είναι τα μόνα ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΣΑ που πρέπει να
χρησιμοποιούνται από τον απλό άνθρωπο, τον γιατρό ,τον
φυσικοπαθητικό, Οστεοπαθητικό, ομοιοπαθητικό κλπ.…

Η υγεία και η αρρώστια δεν είναι τυχαία γεγονότα αλλά
εξελίξεις, συνέπειες της υπακοής και ανυπακοής των Νόμων
της Δημιουργίας
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