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24 Февруари 2009 година

Запознайте се с моя лечител – Левкемия
През зимата на 2006 година ми беше съобщено, че имам нелечима форма на левкемия.
Светкавично се пренасяме в зимата на 2009 година. Сега съм в четвъртата фаза на
лечение съгласно Германската нова медицина (ГНМ). Броят на белите ми кръвни телца
намалява и тялото ми започва да произвежда само червени. Повече няма да ми се прави
кръвопреливане!
Беше едно дълго тригодишно пътуване, изпълнено с божествена намеса, духовно
водителство, емоционално лечение, търсене на отговори, осъзнавайки че Бог е добър, че
ще се погрижи за нас, за всичките ни нужди и най-вече за нуждата ни от лекарство и
нуждата ни от отговор за рака. ГНМ е този отговор.
Никога преди не съм изпитвала толкова много радост и блаженство през целия си живот
дори и когато се бях възстановила от болестта на Ходжкин през 1998 година. Защо? Бях
прекъснала процеса на лечение с химиотерапията и облъчването. Не позволих на
психиката, ума и тялото ми да се излекуват изцяло. Знаете какво казват - вторият път
удря по-силно. Този път ударът по моята врата не беше лек конфликт на
самообезценяване, а по-скоро тежък такъв. Веднъж осъзнала чрез ГНМ, че всичките ми
доскорошни болести, бяха свързани с достойнството, забелязах, че емоционалното ми
лечение има същата основа и че всичките доловени сигнали от другите бяха почти
непочувствани или безстойностни за мен, което направи разбираемо моето пристрастие
към работата. Опитвах се да запълня дупката на достойнството, което не се получава от
постъпките, а от това да бъдеш, да съществуваш. Аз нямах граници, нито една. Всеки
един беше по-важен от мен, но по време на моето пътуване, разбрах, че ако не се
променя, ако не се излекувам, ако не се изпълня с дълбоки чувства, щях да умра.
ГНМ ми помогна да свържа всички точки от информации, които бях чела за медицина,
лечение и алтернативни възможности. Природните биологични закони на ГНМ са прости,
както животът и аз бях подпомогната да избягам от атаката на паниката, първо,
намирайки отговор, второ, от несвързаната информация относно болестите и трето, от
обширното количество лечебни модалности и алтернативни методи. Изцеждах всичко,
ядях само сурова храна, търсех само най-добрите и модерни добавки, детоксикирах се от
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живак и други токсини и се чудех какво да направя още или по-добре, за да достигна
спонтанна ремисия, имам предвид да нахраня моите перфекционистични склонности.
Накрая разбрах, че нито едно от тези неща не е вредно или лечебно. Сега ги използвам
подбрано в замяна на един край.
Беше освобождаване от страха и приятно настройване за излекуване, консумиране на
протеини и откриване, че тялото ми реагира толкова добре на месото – ядейки
ежедневно. Почивка и храносмилане в лечебната фаза, както д-р Хамер казва - това
работи. Най-важното е, че имам възможност за един не толкова малък подвиг - да се
изправя пред медицинската институция и не беше лесно да защитя себе си в различни
аспекти на моя личен и професионален живот. Сега знам, че имам силата да претворя (с
Божията помощ) бъдещето си. Очаквам с нетърпение да помогна и на други, които са
били в моето положение.
Лорейн Сейлсбъри
Допълнение
28 Април 2009 г.
Броят на белите ми кръвни телца спадна от 145.4 на 13.9 за една седмица. В момента е с
3.9 пункта извън нормалните граници. Какво значи това? Щом веднъж се нормализират
белите кръвни клетки, всички останали кръвни показатели могат да се подобрят. И преди
белите ми кръвни клетки са намалявали, но само с 10 или 20% и никога с над 90%. Само
да ви припомня, че моят онколог ми каза, че броят им не би могъл да се намали без
химиотерапия, а би продължил да нараства.
Благодаря на Бог за д-р Хамер и неговите открития, които разкриват истината за телата
ни и за любящата подкрепяща система, която Бог е създал за нас.
Лорейн
--------------------------------------------------------------------------------превод : http://www.gnm-bg.com
Английски: www.LearningGNM.com
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!
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