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Synergizujący model profilaktyki i terapii na
podstawie energodiagnostyki trudnych przypadków.
Metoda HPSS – Holistyki Psychosomatycznej Synergii
1. Neutralizacja zaburzeń geopatycznych
2. Uzupełnianie braków witaminowych
i biopierwiastków
3. Wielopoziomowe oczyszczanie organizmu,
w tym detoksykacja
4. Utrzymanie zasobów energii dla homeostazy
5. Unikanie stresu i ograniczanie jego skutków
6. Właściwe oddychanie ogólnoustrojowe i na
poziomie komórkowym
7. Prozdrowotne odżywianie, właściwy
metabolizm i diety wspomagające terapię.
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Harmonia i równowaga
•

• Podstawą jest
dynamiczna równowaga
różnorodności©[ wielopoziomowy/
totalny biorezonans harmonii Przyrody]

• wraz z prawem
przyczyny i skutku!
Podstawowe zasady tzw. medycyny naturalnej:
•

•
•
•

•

Chorzy powinni leczyć się przede wszystkim środkami
naturalnymi. Równolegle z leczeniem, trzeba zwrócić
uwagę na ogólne wzmocnienie organizmu poprzez zmianę
trybu życia i sposobów odżywiania.
Leczenie musi być zindywidualizowane w zakresie
stosowanych środków jak i ich dozowania.
Leczenie powinno być kompleksowe: ma działać
zarówno na chory organ jak i na cały organizm.
Przy leczeniu z zasady nie należy się spieszyć – w
granicach rozsądku / za wyjątkiem nagłych przypadków/,
aby dać samemu organizmowi możność walki z chorobą
i wytworzenia kompletu przeciwciał!
Konieczne jest wytworzenie u chorych wiary w
wyzdrowienie przez przekonywanie, że chorobę można
pokonać, gdy usunie się strach przed nią i psychiczne
napięcie.

Czy więc odpowiedź Terapeuty: są
drobnoustroje – więc trzeba je zabić !
nawet tak subtelnymi metodami jak
Clark czy Volla jest prymitywna.

Tu nie ma prawa: akcja = reakcji
czy: oko za oko, ząb za ząb (poziom
ekstensywny – por. model Hamera.- postulat poziomu intensywnego
– jakościowej koegzystencja zasobów w biodynamicznej
równowadze i harmonii.

Holistyka to pierwotny model człowieka w jego naturalnym
i społecznym środowisku.
Równowagi:
•
- ustrojowe/ biologiczne/fizjologiczne – dynamiczne równow. zasobów,
•
- biochemiczna poziomie komórkowym i atomowym/cząsteczkowym,
•
- biofizyczne na poziomach energio-informacyjnych i dynamiki
procesów / ramy probabilistyki;
•
- na poziomie kwantowym i świadomościowo-duchowym
•
- więź ze Źródłem.
Nierównowagi –
•
- odstępstwa lokalne (globalne-ogr. Możliwości)
•
- odstępstwa sektorowe / biologiczne- c. fizyczne i kolejne ciała / jak
analiza predyspozycji
•
Rozwiązania ekstensywne – „0-1”; i ich efekty – krytyka/wnioski
•
Model intensywny – synergiczny : wskazania w obszarze modelu
•
Ogląd sponad dotychczasowej praktyki modeli ekstensywnych (reguła Ponomariowa) – kolejne wyjście ponad ograniczenia.

Źródło: internet
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Wnioski na finał przeprowadzonej
analizy

1. Powiązać postulat
pożytecznego uczestnictwa
mikrobów w procesie
zdrowienia - z odbudową
równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu
1. Uznać gorączkę za/jako
uniwersalne środowisko
(entropia) do przeregulowania
organizmu na wszystkich
poziomach ustrojowych i
postrzegać analogię tego
narzędzia regulacyjnego do
„brzytwy Ockchama” w nauce…

Inne wnioski:
Nie odrzucać i potępiać „w czambuł” tez i
spostrzeżeń postrzeganych przez
doktrynerów jako
„przewrotne czy bezzasadne” bo często z
nich wyrasta bardziej dojrzała użyteczna
nowa myśl …
Na frontonie Wydz. Biologii UJ jest
zawołanie: Nauka nauką, ale czasami też
trzeba pomyśleć…
Trzymać się nauki i pogłębiać wiedzę
o
mechanizmach powstawania, przebiegu,
metodach zwalczania i zapobieganiu
chorób np.:
http://onkologia.org.pl/nowotworywprowadzenie/
W istocie to spór o metodę… choć w tle trwa
nieustanny spór o istotę!

Nobilitacja terapeutyki naturalnej ma coraz lepsze podstawy naukowe i cieszy się
szacunkiem uznanych autorytetów Nauki, także WHO i noblistów z uwagi na
adekwatność (efektywność) i dostępność środków oraz metod terapeutycznych dla
przeważającej części społeczeństw osaczonych pseudocywilizacją i tzw. „postępem”.
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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.

