Η γλώσσα της θεραπείας:
H ιστορία μιας επανάστασης στην ιατρική επιστήμη
Τοσ Jean-Jacques CREVECOEUR, Βέλγιο

Απφ ην 2013 δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Μφληξεαι, Καλαδά
formations-emergences@c.kajabimail.net

https://formations.emergences.net/
Μεηάθπαζη : Σάνηπα Οπθανοςδάκη, Πλαηανιάρ Πηλίος
«Είναι εςκολόηεπο να διαζπαζθεί ένα άηομο από ηο να αλλάξει μια πεποίθηζη " έιεγε ν Ατλζηάηλ.
Πξάγκαηη, φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο
θαηαλαιψλνληαο γηα απηφ έλα κέξνο απφ ηελ ελέξγεηά ηνπο. Απηφ είλαη γλσζηφ απφ παιηά. Ηζρχεη γηα φινπο
θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηνπο επηζηήκνλεο, πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ πνηέ λα απνδερζνχλ ηηο λέεο ζεσξίεο,
επεηδή απηέο ζα αληηπξνζσπεχνπλ πάληα απψιεηα ηζρχνο, ρξήκαηνο θαη γνήηξνπ γηα εθείλνπο πνπ
απνηεινχλ ην επηζηεκνληθφ θαηεζηεκέλν.
Όηαλ άξρηζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ήκνπλ πεπεηζκέλνο φηη ζα εξρφκνπλ ζε επαθή
κε ηελ ιακπξή νκάδα ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ αθηεξψλνπλ φιε ηνπο ηε δσή ζηελ αθηινθεξδή
έξεπλα ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο, κε απψηεξν ζηφρν λα θέξνπλ ηελ επηπρία ζε νιφθιεξε ηελ
αλζξσπφηεηα. Δθείλε ηελ επνρή λφκηδα φηη ε επηζηεκνληθή δηαδηθαζία βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζε
αληηθεηκεληθά γεγνλφηα θαη φηη νη επηζηήκνλεο επεδίσθαλ αθνχξαζηα λα αλαδείμνπλ ηηο ζρέζεηο αηηίαο θαη
αηηηαηνχ πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο. Πίζηεπα επίζεο φηη νη εξεπλεηέο είραλ
αλνηρηφ κπαιφ, ήηαλ αλνηρηνί ζηνλ δηάινγν, αλαζεσξνχζαλ ζπλερψο ηηο δηάθνξεο ππνζέζεηο θαη
απνδερφληνπζαλ ηελ αληηπαξαβνιή απφςεσλ. Αθνχ αθηέξσζα 5 ρξφληα ηεο δσήο κνπ ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν
απνθάζηζα λα ηνλ εγθαηαιείςσ, επηπρήο πνπ είρα δηακνξθσζεί κε ηξφπν απζηεξφ θαη θξηηηθφ απφ
εμαηξεηηθνχο δαζθάινπο αιιά θαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ αδηαιιαμία, ηε ζηελνθεθαιηά, ηηο απάηεο, ην
θπλήγη ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ ππνδνχισζε ησλ επηζηεκφλσλ ζηνπο ρνξεγνχο ηνπο. Γελ είρα
ππνπηεπζεί, ηφηε, φηη ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν, πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο,
νη πξνζηξηβέο ήηαλ αθφκε πην ζθιεξέο θαη βίαηεο.
Άξρηζα ηφηε κηα ζεηξά καζεκάησλ θαηάξηηζεο ζηε γεληθή θηινζνθία (κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
δηδαθηνξηθνχ κνπ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο) θαη ζπγρξφλσο ήκνπλ γηα δχν ρξφληα εξεπλεηήο ζηελ
παηδαγσγηθή. Δθείλε ηελ επνρή, ην 1984, άξρηζα λα ελδηαθέξνκαη γηα ηελ επηζηεκνινγία ηεο ηαηξηθήο,
δειαδή ηελ θξηηηθή κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαηξηθήο, ησλ αμησκάησλ ηεο, ησλ κεζφδσλ ζπιινγηζηηθήο
ηεο. Έηζη βαζκηαία εμνηθεηψζεθα κε φια ηα είδε ηεο ηαηξηθήο ζθέςεο, απφ ηελ επηζηεκνληθή ηαηξηθή κέρξη
ηελ θηλεδηθή ηαηξηθή θαη αλάκεζά ηνπο κηα νιφθιεξε ζεηξά ζεξαπεηψλ, νη νπνίεο αδίθσο νλνκάδνληαη
« παξάιιειεο ηαηξηθέο ».
Όληαο επηζηήκνλαο, θηιφζνθνο θαη παηδαγσγφο, έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία πνπ δηδάρηεθα γηα
λα ζπζρεηίδσ θαη λα ειέγρσ ηε ζπλέπεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ. Κπξίσο, φκσο, έρσ
δνθηκάζεη αξθεηέο απφ απηέο ηηο ηαηξηθέο, γηλφκελνο ν ίδηνο παξαηεξνχκελν πεηξακαηφδσν θαη ζπγρξφλσο
παξαηεξεηήο. Σν ζπκπέξαζκά κνπ : βηψλνπκε, ζηελ ηαηξηθή, κηα επαλάζηαζε ηνπ ίδηνπ εχξνπο κε απηή
πνπ γλψξηζε ε θπζηθή κε ηνλ Κνπέξληθν, ηνλ Κέπιεξ θαη ηνλ Γαιηιαίν θαηά ηνλ δέθαην έθην αηψλα. Καη
φπσο θαη εθείλνη νη αζηξνλφκνη θαη καζεκαηηθνί, έηζη θαη νη πξσηνπφξνη απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ηεο
πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο πθίζηαληαη ηηο ρεηξφηεξεο ελνριήζεηο, ηηο ρεηξφηεξεο θαηεγνξίεο θαη ηηο ρεηξφηεξεο
απεηιέο.

Γιαηί η ιαηπική βπίζκεηαι ζε αδιέξοδο;
ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη ηδησηηθέο ζπλνκηιίεο κνπ κε ζπλαδέιθνπο εξεπλεηέο ζηνλ
ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο κνπ είραλ ήδε βάιεη ςχιινπο ζη' απηηά. " Σηην ιαηπική, βπιζκόμαζηε ζε
αδιέξοδο. Το ξέποςμε μεπικά σπόνια ηώπα και δεν ξέποςμε ππορ ηα πού να πποζαναηολίζοςμε ηιρ έπεςνέρ
μαρ." Απηέο νη παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη φρη έλα κφλν κηθξφ
απνκνλσκέλν ηνκέα, δπζηπρψο. Οη εθκπζηεξεχζεηο γηλφληνπζαλ αλεπίζεκα, κηα θαη θαλέλαο δελ ηνικνχζε

λα ηηο θνηλνπνηήζεη νχηε ζηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, απφ θφβν κήπσο θαη δηαθνπνχλ ακέζσο νη
επηρνξεγήζεηο, νη απαξαίηεηεο γηα λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο ζηα εξγαζηήξηα.
Έηζη, ηφηε, είρα πνιχ απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφγλσζε, ζηελ νπνία
βξηζθφληνπζαλ νη εξεπλεηέο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε βηνινγία. Γελ θαηαιάβαηλα φκσο γηαηί βξηζθφληνπζαλ ζε
αδηέμνδν. Με ηελ επθαηξία απηή αλαθάιπςα επίζεο φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ είρε (θαη έρεη)
επηβιεζεί θαζεζηψο ζρεδόλ πιήξνπο απνπζίαο ειεπζεξίαο ζηε ζθέςε, ηελ έξεπλα θαη ηελ έθθξαζε. Έηζη,
εθείλνη πνπ ππνηίζεηαη φηη ελζσκάησλαλ φιεο ηηο ειπίδεο ηεο αλζξσπφηεηαο κνπ έδηλαλ μαθληθά ηελ
εληχπσζε εθθνβηζκέλσλ πξνιεηάξησλ, μεπνπιεκέλσλ θαη ζην έιενο θάπνηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ
βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο, πνπ απνθάζηδε φρη κφλν ην ηη είλαη ζσζηφ ή θαιφ γηα ηελ πγεία ησλ αηφκσλ,
αιιά θαη ην ηη πξέπεη λα παξαρζεί θαη λα λνκηκνπνηεζεί επηζηεκνληθά, ψζηε λα απμήζεη ηα θνινζζηαία
νθέιε ηνπο.
Δλ ησ κεηαμχ, πνιιέο ζηαηηζηηθέο απνδείθλπαλ απηφ πνπ νη εξεπλεηέο ζπλάδειθνί κνπ κνπ είραλ
ήδε αλαθνηλψζεη. Αλάκεζα ζην1970 θαη ην1990 έρεη παξαηεξεζεί ζηαηηζηηθά φηη απηνί πνπ πξνζβάιινληαη
απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο (θαξδηαγγεηαθέο, θαξθηλψδεηο, εθθπιηζηηθέο, απηνάλνζεο, θ.ι.π.) είλαη θαηά πέληε
ρξφληα λεψηεξνη απφ παιαηφηεξα Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε εθδήισζε θάπνησλ αζζελεηψλ (ην εηήζην
πνζνζηφ εκθάληζήο ηνπο), απμήζεθε θαηά 3 έσο 10 θνξέο. Καλέλα πξαγκαηηθφ θάξκαθν δελ έρεη βξεζεί γηα
ηνλ θαξθίλν, ην έηηδ, ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Οη αιιεξγίεο έρνπλ θπξηνιεθηηθά εθξαγεί κέζα ζε 20
ρξφληα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αληηβηνηηθά είλαη πιένλ αλαπνηειεζκαηηθά θαζψο ε αληίζηαζε ησλ
πξνζαξκνζκέλσλ πηα βαθηεξηδίσλ απμάλεηαη! Σα εκβφιηα ακθηζβεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, φρη κφλν
εμαηηίαο ησλ παξελεξγεηψλ ηνπο, αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηνπ φηη απνθαιχπηεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν (απφ ηηο
ζηαηηζηηθέο πνπ δπζηπρψο απνθξχβνληαη απφ ηα κάηηα ηνπ κεγάινπ θνηλνχ), φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
είλαη κφλνλ ππνζεηηθή. Παξά ηελ θαζαξή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ε πνηόηεηα ηεο δσήο θαη ηεο
πγείαο ηνπ αλζξώπνπ ζηηο ρψξεο ηεο δχζεο έρεη επηδεηλσζεί.
Απφ ηφηε νη πνιπάξηζκεο κειέηεο κνπ, νη ζπλνκηιίεο κνπ κε θάζε είδνπο ζεξαπεπηέο θαη νη
πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο κε έθαλαλ λα θαηαιάβσ γηαηί ε ηαηξηθή, φπσο είλαη ζήκεξα, φρη κφλν βξίζθεηαη
ζε αδηέμνδν, αιιά επίζεο θαη ζε ιάζνο δξφκν. Έρσ αθφκε θαηαιάβεη φηη βαζηθή αηηία απηήο ηεο ζπιινγηθήο
επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ζηνλ πιαλήηε είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηαηξηθή. Δπνκέλσο
έρνπκε απνκαθξπλζεί πνιχ απφ ηε ζπκβνπιή πνπ έδηλε ζηνπο καζεηέο ηνπ ν Ηππνθξάηεο : «Πξν πάνηυν,
μην βλάπηεηε»...
Γηα λα γίλεη απηφ αληηιεπηφ, αο εμεηάζνπκε πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα ζεκέιηα ηεο ζχγρξνλεο
ηαηξηθήο ζθέςεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηα ζπλνςίζεη σο εμήο:
1. Ζ αζζέλεηα ππάξρεη, είλαη θάηη ην κνηξαίν πνπ πξέπεη λα ην εμαθαλίζνπκε.
2. Ζ αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ λνζψδε ζπκπηψκαηα (πφλνη, εξπζξφηεηεο, ππξεηφο, ζππξηά,
εμαλζήκαηα, δηάξξνηεο, εκεηνί, θ.ιπ..).
3. Ζ ζεξαπεία θάπνηαο αζζέλεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθάληζε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φισλ απηψλ
ησλ λνζσδψλ ζπκπησκάησλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπινζηαζίνπ ησλ θαξκάθσλ.
4. Ζ αζζέλεηα είλαη νπζηαζηηθά κηα θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη επηπηψζεηο ζε θάπνην ηδηαίηεξν
φξγαλν ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο θαη ζεσξείηαη βην-θπζηθν-ρεκηθφο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα απνξξπζκηζζεί.
5. Πνιιέο αζζέλεηεο πξνθαινχληαη απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο (κηθξφβηα, κχθεηεο, βαθηεξίδηα,
ηνί), θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο ή αιιεξγηνγφλνπο παξάγνληεο. Πξέπεη επνκέλσο λα απνθχγεη θαλείο θάζε
επαθή κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θάλνπκε πξφιεςε). Δάλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνκαθξχλνπκε ή λα εμαθαλίζνπκε απηνχο ηνπο παξάγνληεο (ηφηε θάλνπκε
ζεξαπεία).
6. Μεξηθέο άιιεο αζζέλεηεο έρνπλ γελεηηθή πξνέιεπζε θαη δηαβηβάδνληαη απφ γεληά ζε γεληά. Απηφ
ην νλνκάδνπκε θιεξνλνκηθφηεηα.
7. Δάλ νιφθιεξν ην ζεξαπεπηηθφ νπινζηάζην απνδεηρζεί αλίζρπξν ή αλαπνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη
ηφηε λα αθαηξέζνπκε ην φξγαλν πνπ έρεη θαηαιεθζεί απφ ηελ αζζέλεηα, επηηξέπνληαο έηζη ζηνλ αζζελή λα
επηδήζεη.
Οη επηζηεκνλνιφγνη απνθαινχλ απηφ ην είδνο απαξίζκεζεο βαζηθά αμηψκαηα θάπνηαο ζεσξίαο ή
πξαθηηθήο.
' απηφ ην άξζξν ζα αληηπαξαηεζψ ζε απηά ηα αμηψκαηα, ειέγρνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλέπεηα
θαη παξαζέηνληαο παξαηεξήζεηο, πνπ είλαη κελ ππαξθηέο, αιιά πνπ ζπρλά ηηο αξλνχληαη νη εξεπλεηέο…
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Η αζθένεια δεν είναι πια αςηό πος ήηαν.
Καη εάλ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή; Καη εάλ ηα θαηλφκελα παξαπιαλνχλ; Καη εάλ
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα, αληηζηξέθνληαο ηα αμηψκαηα, λα εμεγεζνχλ θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα φισλ
εθείλσλ ησλ «παξάιιεισλ» πξνζεγγίζεσλ, απφ ηηο νπνίεο επσθεινχληαη εθαηνκκχξηα αζζελψλ θαη νη
νπνίεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επίζεκε επηζηεκνληθή ηαηξηθή ;
αο πξνζθαιψ λα εμεξεπλήζεηε καδί κνπ απηήλ ηελ αληίζεηε άπνςε θαη λα ηελ δερηείηε σο κηα
ππφζεζε εξγαζίαο γηα ζθέςε θαη έξεπλα θαη φρη σο κηα νξηζηηθή αιήζεηα. Καη εάλ θάηη απφ απηά πνπ εγψ
δηαηζζάλνκαη ιέεη θάηη κέζα ζαο, ζαο πξνζθαιψ λα κελ παξακείλεηε ζηελ απιή αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ αιιά
λα εξεπλήζεηε ην ζέκα, εκβαζχλνληαο.
Αο ην γιεληήζνπκε, ινηπφλ, μαλαγξάθνληαο ηα θιαζηθά αμηψκαηα ηεο ηαηξηθήο κνπ ...
Νέν αμίσκα αξ. 1 : Η αζζέλεηα δελ ππάξρεη, δελ είλαη θάηη ην κνηξαίν θαη αλαπόθεπθην θαη δελ είλαη
απαξαίηεην λα ηελ εμαθαλίζνπκε.
χκθσλα κε πνιιέο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο, ε αζζέλεηα δελ ππάξρεη. Μόλν ν αζζελήο ππάξρεη
θαη ζε απηφλ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηνπ γηαηξνχ ή ηνπ ζεξαπεπηή. Δπηπξνζζέησο, θαη απηφ ζα
ηνλ απνδείμνπκε αξγφηεξα, ε «αζζέλεηα» είλαη ζεκάδη αληζνξξνπίαο πνπ πξνέξρεηαη, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελή, ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε· επνκέλσο δελ είλαη κνηξαία θαη
αλαπόθεπθηε (εθηφο εάλ ζεσξήζεη θαλείο φηη ην αζπλείδεην είλαη θάηη ην κνηξαίν θαη αλαπφθεπθην).
χκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, ηα ζπκπηώκαηα είλαη νη νξαηέο ελδείμεηο κηαο θπζηθήο ή ςπρηθήο
αληζνξξνπίαο, ε νπνία είλαη κε νξαηή. Σα ζπκπηψκαηα επνκέλσο δελ είλαη απηή θαζαπηήλ ε αληζνξξνπία.
Γηα λα ην θαηαιάβνπκε απηφ, αο πάξνπκε κηα πξψηε κεηαθνξά. Αο ζπγθξίλνπκε ην ζψκα καο (θπζηθφ
φρεκα) κε έλα ακάμη (απηνθίλεην φρεκα). Όηαλ ειαηησζεί ην λεξφ ηνπ ςπγείνπ ή ην ιάδη ηνπ θηλεηήξα, απηφ
δελ γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ. Δληνχηνηο, ε αληζνξξνπία ππάξρεη ήδε εθεί, κφλν πνπ δελ κπνξνχκε νχηε λα
ηελ δνχκε νχηε λα ηελ αθνχζνπκε. Δίλαη απηφ πνπ ζα απνθαιέζνπκε πξαγκαηηθή αζζέλεηα. Όηαλ ε
ππεξζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα ππεξβεί ην φξην, θάπνηα θνκκάηηα (πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ)
ζα ζπάζνπλ (βαιβίδα, εχθακπηνο, θ.ιπ.), απειεπζεξψλνληαο ακέζσο πνιχ αηκφ! Απηή είλαη ε ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία ηα πξάγκαηα θαλεξψλνληαη, γίλνληαη νξαηά. Απηά είλαη ηα ζπκπηψκαηα. Ζ εθηφλσζε ηνπ αηκνχ
δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε αζζέλεηα ηνπ απηνθηλήηνπ : πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ
δεκηνπξγήζεθε (ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο) γηα λα επηηξέςεη ζηελ ππεξπίεζε λα εμαθαληζηεί,
έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα επηζηξέςεη ζηελ ηζνξξνπία θαη ηελ θαλνληθφηεηα.
Γηα λα κελ θηάζνπλ ηα πξάγκαηα ζ’ απηφ ην ζεκείν, νη θαηαζθεπαζηέο απηνθίλεησλ έρνπλ εθεχξεη
έλαλ άιιν κεραληζκφ : ηνπνζεηνχλ θσηεηλνχο δείθηεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ. Μφιηο ππάξμεη
θίλδπλνο λα κελ εμαζθαιίδεηαη, λα κελ γίλεηαη ζεβαζηή ή λα κελ ηθαλνπνηείηαη θάπνηα ζεκειηψδεο αλάγθε,
ην ιακπάθη αλάβεη, πξνζθαιψληαο ηνλ νδεγφ λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηελ δηνξζψζεη. ε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε ηη ζα ιέγαηε γηα ηνλ κεραληθφ πνπ ζα ζαο ζπκβνχιεπε λα μεβηδψζεηε - ή λα ζπάζεηε - ην
αλακκέλν ιακπάθη;
Δληνχηνηο, απηφ θάλεη ε επηζηεκνληθή ηαηξηθή εδψ θαη δεθαεηίεο: εμ νξηζκνχ, ζεσξεί φηη ηα
ζπκπηψκαηα είλαη θαθά θαη πξέπεη λα εμαθαληζηνχλ. Αιιά γηαηί ζα πξέπεη λα ηα εμαθαλίδνπκε
ζπζηεκαηηθά, αθνχ εάλ εμεηάζνπκε ην λφεκα ηνπ κελχκαηνο πνπ ζηέιλνπλ, πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη απηφ
πνπ πξνθάιεζε ηελ αληζνξξνπία θαη απνθαηαζηήζνπκε ηελ αξρηθή αξκνλία, ην θσο ζην ελδεηθηηθφ ιακπάθη
ζα ζβήζεη απφ κφλν ηνπ;
Δάλ αιιάμεηε ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα δείηε σο ζπκκάρνπο πνπ ζαο
θέξλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο (πνπ ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζνχλ), δελ ζα ζπγρέεηε πνηέ πηα ηελ
αζζέλεηα (ηελ αληζνξξνπία πνπ ζπκβαίλεη αζφξπβα) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο ηεο (ηα ζπκπηψκαηα
πνπ κεξηθέο θνξέο θαλεξψλνληαη ζνξπβσδψο).
Νέν αμίσκα αξ. 2 : Όηαλ εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα (πόλνη, εξπζήκαηα, ππξεηόο, ζππξηά, εμαλζήκαηα,
δηάξξνηεο, εκεηνί, θ.ιπ.), απηό είλαη ζεκάδη όηη ην ζώκα αξρίδεη λα απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ηνπ.
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Έρσ ζπλαληήζεη απηήλ ηελ ζχιιεςε ηφζν ζηελ νκνηνπαζεηηθή, ηνλ βεινληζκφ, ηελ νζηενπαζεηηθή,
φζν θαη ζηε Νέα Ηαηξηθή ηνπ γηαηξνχ Ρίθε Γθέεξη Υάκεξ (Γεξκαλία), ζηελ Οιηζηηθή Βηνινγία ησλ
Εσληαλψλ Τπάξμεσλ ηνπ γηαηξνχ Κισλη ακπά (Γαιιία) θαη ζε άιιεο αθφκε πξνζεγγίζεηο.
Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε απηφ, αο πάξνπκε κηα δεχηεξε πνιχ απιή κεηαθνξά. Αο ζπγθξίλνπκε ην
ζψκα καο (ην δσληαλφ) κε έλα ζπίηη (θαηνηθεκέλν). Ζ δσή ζην ζπίηη παξάγεη θαλνληθά κηα θάπνηα πνζφηεηα
ζθνππηδηψλ, θαζεκεξηλψο. Φαληαζηείηε φηη θάπνηνο δεκνηηθφο λφκνο ζαο απαγνξεχεη λα βγάιεηε ηνλ
ζθνππηδνηελεθέ ζαο ζην πεδνδξφκην κέρξη λα έξζεη λεφηεξε δηαηαγή. Απνθαζίδεηε ηφηε λα ηα απνζεθεχζεηε
κέζα ζε έλα δσκάηην. Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα, θαη ελψ ε απαγφξεπζε πάληα ηζρχεη, έλα δεχηεξν θαη
κεηά έλα ηξίην δσκάηην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζθνππίδηα, πνπ πξνθαινχλ κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν
αθφξεηε κπξσδηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. ε απηφ ην ζηάδην, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζπίηη ζαο έρεη
ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ, ηελ αξκνλία ηνπ : είλαη κνιπζκέλν θαη δειεηεξηαζκέλν.
Μελ αληέρνληαο πηα, αο θαληαζηνχκε φηη απνθαζίδεηε λα βγάιεηε έμσ ηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο ζαο,
παξά ηελ απαγφξεπζε. Κάλνληάο ην απηφ εθδειψλεηε ηε ζέιεζή ζαο λα απνθαηαζηήζεηε ηελ ηζνξξνπία
κέζα ζην ζπίηη, ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αξρίδεη ινηπφλ ην ζπίηη λα επαλέξρεηαη ζε
θαηάζηαζε πγείαο... Όκσο, νη γείηνλέο ζαο ή ε δεκνηηθή αζηπλνκία δελ ην βιέπνπλ θαζφινπ κε ην ίδην
κάηη : ζχληνκα, θάπνηνη επεκβαίλνπλ θαη φρη κφλν επαλαθέξνπλ ηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο κέζα ζην ζπίηη
ζαο, αιιά επηπιένλ θαξθψλνπλ κεξηθέο ζαλίδεο ζηηο πφξηεο θαη ζηα παξάζπξα ηνπ ηζνγείνπ, γηα λα ζαο
απνζαξξχλνπλ απφ ην λα επαλαιάβεηε ηελ πξάμε ζαο.
Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ζψκα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε αληζνξξνπία εγθαζίζηαηαη κέζα καο
βαζκηαία (επψαζε ηεο κφιπλζεο, ζπζζψξεπζε ηνμηλψλ, αλάπηπμε θάπνηνπ φγθνπ, εθθπιηζκφο θάπνηνπ
νξγάλνπ, κπφο ή ηνπ αίκαηνο, θ.ιπ.), ε αζζέλεηα είλαη αζφξπβε, αλψδπλε, αζπκπησκαηηθή. Οη Κηλέδνη
κηινχλ γηα ςπρξή αζζέλεηα ...
Αληηζέησο, φηαλ ην ζψκα «απνθαζίζεη» (ζα δνχκε αξγφηεξα ην γηαηί) λα απνθαηαζηήζεη ηελ
ηζνξξνπία ηνπ, ζα πξνζπαζήζεη λα μεθνξησζεί ηε κφιπλζε ή ηηο ηνμίλεο, λα απνζπλζέζεη ηνλ φγθν ή λα
επηζθεπάζεη ην φξγαλν πνπ έρεη πξνζβιεζεί, ηνλ κπ ή ην αίκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ζψκα βγάδεη
ηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο ηνπ (ππξεηφο, ζππξηά, εμαλζήκαηα θ.ιπ.). Ζ αζζέλεηα αξρίδεη λα «κηιάεη»,
εκθαλίδνληαη πφλνη, εθδειψλνληαη ζπκπηψκαηα. Οη Κηλέδνη κηινχλ γηα ζεξκή αζζέλεηα ...
Ζ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ζεκάδη φηη ην ζψκα αξρίδεη λα απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία ηνπ.
Απηφ πνπ εθπιήζζεη θαη πξνθαιεί ζχγρπζε κε απηήλ ηελ άπνςε, είλαη φηη απηφ πνπ απνθαινχκε
«αζζέλεηα» ζα πξέπεη ζρεδφλ πάληα λα εξκελεχεηαη σο αξρή ηεο ζεξαπείαο. Όκσο, θάλνπκε ην αλάπνδν.
Νέν αμίσκα αξηζκ. 3 : Η ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο ζπλίζηαηαη ζην λα αθνύζνπκε ηα ζπκπηώκαηά ηεο
θαη λα ηα δνύκε ζαλ ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο ηνπ δξόκνπ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα
ζεξαπεπζνύκε.
Όζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν, θαίλεηαη θαζαξά φηη ην αμίσκα απηφ είλαη ε ινγηθή ζπλέπεηα ηεο
άπνςεο πνπ αλαπηχρζεθε ζην αμίσκα αξηζκ. 2. Σα ζπκπηψκαηα, φρη κφλν είλαη νη ζθνππηδνηελεθέδεο πνπ ην
ζψκα πξνζπαζεί λα εθθελψλεη ηαθηηθά γηα λα βξεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ, αιιά ζπγρξφλσο καο δείρλνπλ θαη
απηφ πνπ κπνξνχκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη πιήξσο απηήλ ηελ
ηζνξξνπία.
Δάλ δελ έρνπκε θαζφινπ ππεξέληαζε, εάλ ην επίπεδν δσηηθήο ελέξγεηαο κέζα καο είλαη πςειφ,
πηζαλψο ην ζψκα καο ζα έρεη αξθεηέο δπλάκεηο γηα λα βγάιεη έμσ κφλν ηνπ φινπο ηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο
ηνπ, φπνηε ζα ηνπ είλαη απαξαίηεην. Όκσο ζπρλά είλαη θνπξαζκέλν... Αξρίδεη επνκέλσο ηελ εξγαζία, βγάδεη
έμσ ηνπο πξψηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο, αιιά δελ πξνιαβαίλεη λα ηνπο βγάιεη φινπο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, φια ζπκβαίλνπλ ζαλ ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε εθθέλσζε λα ήηαλ πνιχ κηθξή ζε ζρέζε
κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία γεκίδεη κε λένπο ζθνππηδνηελεθέδεο. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε πνπ
νλνκάδνπκε ρξφληα αζζέλεηα, ε νπνία δελ ζηακαηάεη λα εθθξάδεηαη θαη ςάρλεη ηελ ηζνξξνπία πνπ δελ
επηηπγράλεηαη πνηέ.
Ο ζεξαπεπηήο ή ν αζζελήο πνπ ην αληηιακβάλεηαη απηφ, ζα πξνζπαζήζεη ηφηε λα αθνπγθξαζηεί ηα
ζπκπηψκαηα θαη ζα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα απνζθνπεί λα θέξεη ζηνλ νξγαληζκό πξόζζεηε
ελέξγεηα ώζηε λα επηηαρύλεη θαη λα απμήζεη ηελ έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ (δειαδή ηελ εθθέλσζε
ησλ ζθνππηδνηελεθέδσλ). Απηφ θάλεη θαη ε νκνηνπαζεηηθή (νξίδνληαο κηα ζεξαπεία πνπ πξνθαιεί ζην
άηνκν ηα ίδηα ζπκπηψκαηα κε εθείλα πνπ επηδηψθεη λα απνκαθξχλεη), ν βεινληζκφο (ειεπζεξψλνληαο ηα
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ελεξγεηαθά θπθιψκαηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηξέπνληαο λα επηηαρπλζνχλ νη δηεξγαζίεο
επαλεμηζνξξφπεζεο), ε νζηενπαζεηηθή (απειεπζεξψλνληαο ηηο ιεηηνπξγηθέο ή νξγαληθέο εκπινθέο), ε
λεζηεία θαη ε αλάπαπζε (βάδνληαο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηε δηάζεζε ηνπ ζψκαηνο ψζηε απηφ λα κπνξέζεη
λα θαζαξηζηεί), θ.ιπ..
Ζ ηαηξηθή, επηρεηξψληαο λα εμαθαλίζεη φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα ηα ζπκπηψκαηα, φρη κφλν
ζηεξείηαη νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θπζηθή θαη βαζηά ζεξαπεία ηνπ αζζελνχληνο αηφκνπ, αιιά
επηπιένλ απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζνθία πνπ βαζίδεηαη ζην λα αθνπγθξάδεζαη ηε θχζε, ζηξεθφκελε φιν θαη
πεξηζζφηεξν πξνο ηελ έπαξζε θαη ηελ αιαδνλεία κηαο εθινγηθεπκέλεο γλψζεο, απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ
Πξαγκαηηθφηεηα.
Νέν αμίσκα αξηζκ. 4 : Η αζζέλεηα είλαη θάηη ην πνιπδηάζηαην, θαη ζπλδέεηαη κε κηα πεξίπινθε θαη
ζπζηεκηθή πξαγκαηηθόηεηα ζηνηρείσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε κόληκε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο.
Ζ ηαηξηθή είλαη βαζηζκέλε ζε έλα δηπιφ αμίσκα πνπ ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ζσκαηηθνχ απφ
ην ςπρηθφ. Πξψηνλ, ζεσξεί φηη εάλ έλα θαηλφκελν εθδειψλεηαη ζην ζσκαηηθφ επίπεδν, απηφ ζπκβαίλεη
επεηδή είλαη θαηλφκελν πνπ αθνξά ην ζψκα. Γεχηεξνλ, φηαλ έρεη πξνζβιεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν φξγαλν, σο
αηηία ζεσξείηαη ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ.
Όκσο, ζηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία παξαηεξνχκε φηη κηα άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, κηα
άζρεκα βησκέλε δηαπξνζσπηθή ζχγθξνπζε, ε απψιεηα ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο, έλα θηινζνθηθφ δίιεκκα, ε
ππεξέληαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φια απηά, επεξεάδνπλ έληνλα ηελ ζσκαηηθή καο πγεία. Αληηζηξφθσο,
ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα καο εκπνδίζνπλ λα αηζζαλφκαζηε θαιά κέζα καο, κπνξεί λα καο θάλνπλ
λα ράζνπκε ηελ πίζηε καο ή λα καο θαηαθξεκλίζνπλ ζε βαζηά θξίζε. Σν λα πξνζπαζείο λα ζεξαπεχζεηο
θάπνηνλ άλζξσπν δηαρσξίδνληαο ηελ ζσκαηηθή, ηελ ςπρηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ
δηάζηαζε, κνπ θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ αδπλακία αληίιεςεο πνπ είλαη αλαπνηειεζκαηηθή αιιά θαη
επηβιαβήο. Δειαδή ην ζσκαηηθό επεξεάδεη ην ςπρηθό, όπσο θαη ην ςπρηθό επεξεάδεη ην ζσκαηηθό.
Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ πεξηνξηζηνχκε απζηεξά ζηε ζσκαηηθή ζθαίξα, ε θηλεδηθή ηαηξηθή, ε
νκνηνπαζεηηθή, ε νζηενπαζεηηθή αιιά αθφκε θαη άιινη θιάδνη φπσο ε νξζνδνληηθή, ε (etiopathie), ε
νιηζηηθή ηαηξηθή, καο έρνπλ δείμεη φηη ε αληζνξξνπία θάπνηνπ ηδηαίηεξνπ νξγάλνπ, πξνθαιείηαη ζπρλά απφ
ηελ αληζνξξνπία θάπνηνπ άιινπ νξγάλνπ. Γελ είλαη ζπάλην ην γεγνλφο, νη ηγκνξίηηδεο λα ζεξαπεχνληαη
απειεπζεξψλνληαο ηηο ηνμίλεο ηνπο ζην ζπθψηη, ν πφλνο ηεο ξάρεο λα αλαθνπθίδεηαη κε μεκπινθάξηζκα ησλ
εληέξσλ, νη πνλνθέθαινη λα εμαιείθνληαη κε αλάηαμε ηνπ θφθθπγα ή ηα πξνβιήκαηα ησλ γνλάησλ λα
ξπζκίδνληαη κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζαγνληψλ ... Καη πάιη, δελ πξφθεηηαη λα βξνχκε ηελ
ιχζε ζην πξφβιεκα επηηηζέκελνη ζην ίδην ην φξγαλν. Θα ήηαλ πεξηζζφηεξν πξφζθνξν λα επαλεηζαγάγνπκε
ζηελ ηαηξηθή ηελ νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή ζεώξεζε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ελεξγήζνπκε πην
απνηειεζκαηηθά.
Νέν αμίσκα αξηζκ. 5 : Οη παζνγόλνη παξάγνληεο δελ είλαη ερζξνί ηεο πγείαο, αιιά ζύκκαρνί ηεο. Οη
θαξθηλνγόλνη παξάγνληεο δελ είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ θαξθίλν (εθηόο από ην 1% ησλ πεξηπηώζεσλ).
Αιιεξγηνγόλνη παξάγνληεο δελ ππάξρνπλ.
Θα ρξεηαδφκνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα λα ηα απνδείμσ απηά κε επηζηεκνληθφ θαη ιεπηνκεξή
ηξφπν. ηε ζπλέρεηα, φκσο, φηαλ ζα αζρνιεζψ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ γηαηξνχ Υάκεξ θαη ηνπ γηαηξνχ ακπά,
ζα θαηαιάβεηε θαιχηεξα γηαηί ην αμίσκα απηφ απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα ηεο ζεψξεζεο γηα ηελ πγεία θαη
ηελ αζζέλεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν απηφ.
Πξνο ην παξφλ, αο ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ηξίηε κεηαθνξά. Όηαλ ζπκβαίλεη έλα ζνβαξφ ηξνραίν
αηχρεκα, ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο παξαηεξείηαη ζπρλά ε παξνπζία αζηπλνκηθψλ, ρσξνθπιάθσλ, νδεγψλ
αζζελνθφξνπ, ππξνζβεζηψλ ή γηαηξψλ. Απηφ είλαη γεγνλφο. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπρλά θαινχληαη
δεκνζηνγξάθνη γηα λα θαιχςνπλ ην γεγνλφο. Γεληθά, εθηφο θαη αλ έρνπλ ηδηαίηεξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη
αληαπνθξηηέο θζάλνπλ κεηά ην αηχρεκα θαη κεηά ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ πξψησλ βνεζεηψλ.
Δάλ δελ γλψξηδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαηεξψληαο θάζε θνξά ην ίδην πξάγκα, νη δεκνζηνγξάθνη ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκπεξάλνπλ, κε θαιή πίζηε, φηη νη αζηπλνκηθνί, νη ρσξνθχιαθεο, νη νδεγνί αζζελνθφξνπ,
νη ππξνζβέζηεο θαη νη γηαηξνί είλαη ε αηηία φισλ ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο ! Καη
ζηαηηζηηθά, κηα θαη ζα βαζίδνληαλ κφλν ζηηο εθ ησλ πζηέξσλ παξαηεξήζεηο ηνπο, ζα είραλ ζρεδφλ πάληα
δίθην !
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Φπζηθά, ζα κνπ πείηε φηη απηφ είλαη έλα ρνλδξνεηδέο ζθάικα ινγηθήο, εθφζνλ ην αηχρεκα έρεη
πξνεγεζεί ηεο άθημεο ησλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαη φρη ην αληίζηξνθν. Φαληαζηείηε γηα κηα ζηηγκή φηη ην ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε απηφ πνπ απνθαινχκε αζζέλεηα. Ξέξνπκε ήδε φηη φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνην ζχκπησκα,
γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηελ αξρή ηεο αζζέλεηαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηνπ
θαζαξηζκνχ, ηεο επαλεμηζνξξφπεζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ( εάλ ην ζψκα καο δελ έρεη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα
βξεη εληειψο ηελ ηζνξξνπία ηνπ, εμαληιείηαη κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη δελ εθπιεξψλεηαη πνηέ ε
ζεξαπεία ηνπ. Απηή είλαη θαη κηα απφ ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο πεζαίλνπκε εμαηηίαο ηεο «αζζέλεηαο »).
Σν νπνίν ζεκαίλεη φηη φηαλ αξρίδεη λα θαίλεηαη θάηη (ζην κεηαθνξηθφ παξάδεηγκα ηνπ ζπηηηνχ, ε
έμνδνο ησλ ζθνππηδνηελεθέδσλ), απηφ γίλεηαη επεηδή πνιιά αφξαηα πξάγκαηα έρνπλ ζπκβεί ήδε
πξνεγνπκέλσο (ε ζπζζψξεπζε ησλ ζθνππηδνηελεθέδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ). Μεξηθνί εξεπλεηέο
αλαγλσξηζκέλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο ζεξαπεπηέο, έρνπλ απνδείμεη φηη νη ηνί, ηα
βαθηεξίδηα θαη νη κύθεηεο θηλεηνπνηνύληαη από ην ζώκα (κε δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ) ηε ζηηγκή πνπ
αξρίδεη ε επαλεμηζνξξφπεζε, γηα λα βνεζήζνπλ λα εθπιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δίηε γηα λα θέξνπλ πιηθά
γηα λα επαλνηθνδνκήζνπλ ηα θχηηαξα πνπ βιάπηνληαη, είηε γηα λα εθθελψζνπλ ηα θχηηαξα πνπ
αρξεζηεχνληαη.
Πξνθαλψο, εάλ ε αξρηθή αληζνξξνπία (ςπρξή θαη κε νξαηή θάζε ηεο αζζέλεηαο) ππήξμε
ππεξβνιηθά βαζηά, καθξά ή/θαη ππεξβνιηθά έληνλε, ν θαζαξηζκφο ζα είλαη ηφζν βίαηνο θαη ηφζν έληνλνο
πνπ κπνξεί λα ζπάζεη ηε δσηηθήο ζεκαζίαο ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα πξνθαιέζεη ην ζάλαηφ ηνπ.
Αιιά, βαζηθά, θαζψο νη αζζέλεηεο δελ είλαη αζζέλεηεο, θαη θαζψο νη παξάγνληεο πνπ απνθαινχληαη
κνιπζκαηηθνί εκθαλίδνληαη ηε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζεξαπείαο, νιφθιεξε ε ζεσξία ηνπ Παζηέξ
θαηαξξέεη πξνο φθεινο κηαο πνιχ πην δπλακηθήο ζεψξεζεο, πνπ έρεη σο ζηφρν κάιινλ ηελ ελίζρπζε ηνπ
εδάθνπο θαη ηεο ηζνξξνπίαο, παξά ηελ εμαθάληζε ησλ παξαγφλησλ θαζαξηζκνχ (ηνί) ή αλνηθνδφκεζεο
(κχθεηεο θαη βαθηεξίδηα).
Όζνλ αθνξά ηνπο θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κφλν ζην 1% ησλ
πεξηπηψζεσλ νη θαξθίλνη πξνθιήζεθαλ απφ απηνχο. Δίλαη ε πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε ξαδηελέξγεηα ή ζε
θάπνηεο πνιχ ηνμηθέο νπζίεο ζε ηζρπξή δφζε. Αληηζέησο, ην 99% ησλ άιισλ θαξθίλσλ νθείινληαη ζε
παξάγνληεο έληνλνπ ζηξεο (βίαηα ςπρνινγηθά ζνθ πνπ βηψλνληαη, ρσξίο λα εθθξάδνληαη βηνινγηθά νξγαληθά), ζπλδένληαη δε ζπρλά κε έληνλεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δελ έρνπλ ιπζεί ςπρνινγηθά. Ο
γηαηξφο Υάκεξ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ην έδεημε απηφ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 8.000
πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ. Ζ αμία ηνπ έγθεηηαη ζην φηη κπφξεζε λα δείμεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ έγηλε
ζχκθσλα κε θάπνηνπο πνιχ αθξηβείο θαη ακεηάβιεηνπο λφκνπο. Θα ην δνχκε απηφ αξγφηεξα.
Σειηθά, νη αιιεξγηνγφλνη παξάγνληεο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο, αλάινγν κε εθείλν πνπ
ζέιεη ηνπο αζηπλνκηθνχο θαη ηνπο άιινπο λα πξνθαινχλ ηα αηπρήκαηα. Όιεο νη αιιεξγίεο, ρσξίο εμαίξεζε,
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαδηθαζία ζεξαπείαο κηαο ηεξάζηηαο εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο απνρσξηζκνύ
(αθνχ είλαη θάηη πνπ εθδειψλεηαη: ζππξηά, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο).
Νέν αμίσκα αξηζκ. 6 : Η γελεηηθή αληαλαθιά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζώκαηνο θαη δελ είλαη ε
πγεία απηή πνπ αληαλαθιά ηελ γελεηηθή αηηηνθξαηία (γελεηηθό ληεηεξκηληζκό).
Δδψ, ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα κηα αθφκε θνξά, ηε κεηαθνξά καο γηα ηα αηπρήκαηα
απηνθηλήηνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο θαη ηνπο ζπλεξγνχο ηνπο. Πξάγκαηη, γελεηηζηέο πνπ
δηαθσλνχλ κε ηηο επηθξαηνχζεο ζεσξίεο ηεο γελεηηθήο, έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ν γελεηηθφο ράξηεο καο
κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, εμαηηίαο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπκε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο καο.
χκθσλα κε ηελ ίδηα αξρή, πνπ ηζρχεη θαη ζην πξνεγνχκελν αμίσκα, ε αγρσηηθή θαηάζηαζε, ην
ζηξεο είλαη απηφ πνπ πξνεγείηαη. Απηφ πξνθαιεί κηα ιίγν πνιχ βαζηά θαη δηαξθή αληζνξξνπία ζηνλ
νξγαληζκφ θαη ζην άηνκν. Σφηε γίλεηαη κηα γελεηηθή αιιαγή γηα λα απεηθνληζζνχλ ηα λέα δεδνκέλα ηεο
θαηάζηαζήο καο, κέζα ζηε δνκή ηνπ DNA καο. Απηφ κνηάδεη ζαλ ε γελεηηθή θιεξνλνκηά καο λα έρεη
αλαιάβεη σο απνζηνιή ηελ παξάδνζε, ηελ απνκλεκφλεπζε φιεο ηεο ηζηνξίαο καο, γηα λα δηαβηβάζεη ηελ
πιεξνθνξία, ζην κέιινλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ είδνπο ηνπ.
Σν λα πηζηεχνπκε επνκέλσο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ρξσκφζσκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
αζζέλεηα είλαη, γηα κηα θνξά αθφκα, ζα λα δηαβάδνπκε αληίζηξνθα ηελ ρξνληθή αιπζίδα ησλ γεγνλφησλ.
Δπνκέλσο ην λα ζπκπεξαίλνπκε φηη αληηθαζηζηψληαο θάπνην «παζνγφλν» ρξσκφζσκα κε έλα «πγηέο»
κπνξνχκε λα εμαθαλίζνπκε ηελ αζζέλεηα, είλαη ζα λα ιέκε φηη, θαηαζηξέθνληαο ηε θσηνγξαθία (ηε κλήκε)
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θάπνηνπ αηπρήκαηνο, αθπξψλεηαη ην αηχρεκα ή επηζθεπάδεηαη ε δεκηά. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε
φηη κε παξφκνην ζπιινγηζκφ νη γελεηηζηέο, πνπ καο ππφζρνληαη ζαχκαηα (φπσο άιινη έθαλαλ κε ηνλ
θαξθίλν ζαξάληα ρξφληα λσξίηεξα), εκπιέθνληαη ζε κηα λέα κνξθή αλαζεσξεηηζκνχ, ζρεηηθά κε ηα θχηηαξα
φκσο απηή ηε θνξά : «Δάλ ζβήζσ ηε κλήκε θάπνηνπ γεγνλφηνο, ζβήλσ ην γεγνλφο.» Απηή είλαη ε βάζε
ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη επελδχζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ γίλνληαη ζήκεξα ζηελ γελεηηθή...

Νέν αμίσκα αξηζκ. 7 : Δελ ζώδεηαη ε δσή ηνπ αζζελνύο αθαηξώληαο ηνπ έλα όξγαλν.
Γηαβάδνληαο απηφ ην ηειεπηαίν αμίσκα, ζε ζπλδπαζκφ κε φια ηα πξνεγνχκελα, ζα θαηαιάβεηε φηη
απηφ πνπ επξέσο απνθαιείηαη αζζέλεηα δελ είλαη παξά ε έθθξαζε κηαο αληζνξξνπίαο (κε νξαηή δηαδηθαζία)
πνπ πξνζπαζεί λα επαλέιζεη ζε ηζνξξνπία (νξαηή δηαδηθαζία). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ην φξγαλν πξέπεη
λα ζεσξείηαη κφλν σο ην ζεκείν εθδήισζεο, κέζα απφ ην νπνίν πξνζπαζεί λα εθθξαζηεί, ε δηαδηθαζία ηεο
ζεξαπείαο. ε θακία πεξίπησζε, δελ είλαη ε πξσηαξρηθή αηηία! Ζ αηηία, απηφ ην είδακε ήδε, είλαη ε
εζσηεξηθή ζχγθξνπζε, ην έληνλν ζηξεο, ην νπνίν φηαλ ιπζεί, μεπεξαζηεί, επηηξέπεη ηε ζεξαπεία.
Όηαλ αθαηξνχκε ην φξγαλν, δελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν παξά λα αθαηξνχκε έλα ζεκείν εθδήισζεο
ηεο αζζέλεηαο. Καη εάλ ε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε κέλεη αθφκε ελεξγή, ν νξγαληζκφο ζα βξεη άιια ζεκεία
ζπλήζσο γεηηνληθά, γηα λα ζπλερίζεη λα εθδειψλεη απηφ πνπ έρεη αλάγθε λα εθδειψζεη. Απηφο είλαη ν ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν θάπνηεο γπλαίθεο, αθνχ ππνβιήζεθαλ ζε νιηθή αθαίξεζε ζηήζνπο, παξνπζηάδνπλ γάγγιηα ελψ
άιιεο φρη. Οη πξψηεο δελ έρνπλ αθφκε ιχζεη ην ζηξεο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπο, θαη γη’ απηφ
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζπκπηψκαηα.
Απηά ηα επηά λέα αμηψκαηα πνπ ζαο πξνηείλσ λα ζθεθηείηε, είλαη απνηέιεζκα δηθήο κνπ ζχλζεζεο,
κεηά απφ 15 ρξφληα ελαζρφιεζήο κνπ, ζε βάζνο, κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο δηάθνξεο νιηζηηθέο ηαηξηθέο.
Με ελέπλεπζαλ επίζεο νη αλαθαιχςεηο πνπ έθαλαλ επηζηήκνλεο πνπ είραλ ην ζάξξνο λα βγνπλ απφ ηελ
πεπαηεκέλε ηεο κνλαδηθήο θπξίαξρεο θαη νινθιεξσηηθήο ζθέςεο πνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα. Θα κπνξνχζα λα παξνπζηάζσ ηηο εξγαζίεο πνιιψλ εξεπλεηψλ, αιιά ζα πεξηνξηζηψ, ζηα πιαίζηα
απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζηηο εξγαζίεο ηνπ γηαηξνχ Υάκεξ (Γεξκαλία) θαη ηνπ γηαηξνχ ακπά (Γαιιία).

Ζ λέα ηαηξηθή ηνπ γηαηξνχ Υάκεξ
Ο γηαηξφο Ρίθε Γθέεξη Υάκεξ (Ryke Geerd Hamer) ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα δηεπζπληήο ζε κηα
γεξκαληθή θιηληθή. Ζ πξνλνκηνχρνο ζέζε ηνπ, ηνπ επέηξεςε λα ζπλαληήζεη πνιινχο θαξθηλνπαζείο. Υάξηο
ζηηο πεξηζηάζεηο, ζηελ ηχρε θαη ζηελ ιεπηνκεξή παξαηήξεζε, ν Υάκεξ αλαθάιπςε ηνπο ζεκειηώδεηο
λόκνπο πνπ εμεγνχλ ην κεραληζκό ηεο εκθάληζεο όισλ ησλ θαξθίλσλ θαη όισλ ησλ αζζελεηώλ. ηελ
πεξίπησζε απηνχ ηνπ γηαηξνχ, κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα κηιήζνπκε γηα λφκνπο, αθνχ νη επαιεζεχζεηο πνπ
έγηλαλ απφ ηνλ ίδην θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη ζεξαπεπηέο έδεημαλ φηη φινη ηζρχνπλ ζηηο 100% ησλ
πεξηπηψζεσλ, πξάγκα ην νπνίν δελ είρε πνηέ ζπκβεί έσο ηφηε ζηελ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο.
Ο αηζαιέληνο λφκνο ηνπ θαξθίλνπ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ρίθε Γθέεξη Υάκεξ είλαη ν εμήο:
" Όινη νη θαξθίλνη πξνθαινύληαη θαη ελεξγνπνηνύληαη από έληνλεο θαη βίαηεο εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο
πνπ ηηο βηώλνπκε ρσξίο λα ηηο εθθξάδνπκε. Η θύζε ηεο εζσηεξηθήο ζύγθξνπζεο θαζνξίδεη ηελ
πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζα πιεγεί θαη ην όξγαλν ζην νπνίν ζα εληνπηζζεί ε αζζέλεηα. "
Παξαηήξεζε ινηπφλ φηη νη αζζελείο πνπ είραλ θαξθίλν ησλ νζηψλ, γηα παξάδεηγκα, είραλ φινη βηψζεη θάπνην
ζνθ, θάπνην ζηξεο, θάπνηα έληνλε θαη βίαηε (αηθλίδηα) εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαηά ηελ νπνία αηζζάλζεθαλ
ππνηηκεκέλνη. Δπηπξνζζέησο, παξαηήξεζε φηη ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ είραλ πξνζβιεζεί απφ ηνλ ίδην
θαξθίλν, είρε εκθαληζζεί έλα ζεκάδη ζηελ ίδηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ηνπο. Έηζη, αλαθάιπςε
φηη ζε θάζε ηχπν ζηξεο αληηζηνηρνχζε ε ίδηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ θαη ην ίδην ζπγθεθξηκέλν
φξγαλν, πάληα ην ίδην.
Ο θαξθίλνο ησλ νζηψλ αληηζηνηρεί ζηελ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ηεο ππνηίκεζεο. Ο θαξθίλνο ησλ
πλεπκφλσλ ζηε έληνλν θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Ο θαξθίλνο ηνπ αξηζηεξνχ ζηήζνπο ζε κηα γπλαίθα δεμηφρεηξα,
ζηε έληνλε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ζε ζρέζε κε έλα παηδί (πξαγκαηηθφ, εηθνληθφ, θαληαζηηθφ ή ζπκβνιηθφ).
Ο θαξθίλνο ηνπ δεμηνχ ζηήζνπο ζε κηα δεμηφρεηξα γπλαίθα αληηζηνηρεί ζε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε γεληθά κε
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ηνλ ζχληξνθν (ζε κηα γπλαίθα αξηζηεξφρεηξα, νη αληηζηνηρίεο αληηζηξέθνληαη). Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε
αληηζηνηρεί ζηε ζεμνπαιηθή εζσηεξηθή ζχγθξνπζε (πξαγκαηηθή ή ζπκβνιηθή) ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ή ηνπο
απνγφλνπο (ή ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο). Καη νχησ θαζεμήο, γηα φινπο ηνπο θαξθίλνπο.
Απηφο ν λφκνο έρεη επηβεβαησζεί εδψ θαη ζρεδφλ 20 ρξφληα απφ εθαηνληάδεο ζεξαπεπηέο
(εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ Υάκεξ ή ηνπο δηαδφρνπο ηνπ), ζε δεθάδεο ρηιηάδεο αζζελείο, ρσξίο εμαίξεζε. Απηφ
πνπ είλαη θαληαζηηθφ ζε απηήλ ηελ αλαθάιπςε, είλαη φηη ν κεραληζκφο: «ζχγθξνπζε - εγθέθαινο – φξγαλν»
ιεηηνπξγεί θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Γηα λα ην πνχκε θαη αιιηψο, φζν ε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε είλαη
ελεξγή, ε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δίλεη δηαηαγή ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία λα
παξαγάγεη θαξθηληθά θχηηαξα ζην φξγαλν πνπ δηαιέρηεθε γηα λα εθθξάζεη ηελ αληζνξξνπία. Αληηζέησο,
φηαλ ην άηνκν ιχζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζχγθξνπζε (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ ην θάλεη απηφ) θαη βάιεη
ηέινο ζην έληνλν ζηξεο ηνπ, ε ίδηα πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ αληηζηξέθεη ην πξφγξακκα θαη δίλεη ακέζσο
δηαηαγή ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία, λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη λα θαηαζηξέςεη
ηνλ φγθν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην φξγαλν ...
Έηζη ζήκεξα, αξθεηέο ρηιηάδεο ηαηξηθνί θάθεινη ζεξαπεηψλ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαη ζπγθεληξσζεί
απφ ηνλ γηαηξφ Υάκεξ θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπ. Μέζα ζε απηνχο ηνπο θαθέινπο, απαξηζκνχληαη πνιιέο
απνζεξαπείεο ηηο νπνίεο ε επίζεκε ηαηξηθή ραξαθηεξίδεη σο « αςθόπμηηερ, ανεξήγηηερ ή αξιοθαύμαζηερ» :
έηζη, αληρλεχζεηο (κε ζθάλεξ), αλαιχζεηο αίκαηνο, αθηηλνγξαθίεο, ππνβνιέο εθζέζεσλ πνπ έγηλαλ ζε
λνζνθνκεία, απνδεηθλχνπλ φηη αζζελείο έρνπλ ζεξαπεπζεί εληειψο απφ θαξθίλνπο, ιεπραηκίεο, ζθιεξχλζεηο
θαηά πιάθαο, κπνπάζεηεο, δηάθνξεο εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, θσθψζεηο, ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο,
ςσξηάζεηο, αιιεξγίεο, θ.ιπ., ρσξίο λα πξνζθχγνπλ ζηε ρεκεηνζεξαπεία, ηελ αθηηλνζεξαπεία, ηε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε ή άιιεο θιαζηθέο ζεξαπείεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ηαηξηθή. Καη φκσο, πνιινί απφ απηνχο ήηαλ
θαηαδηθαζκέλνη απφ ηελ επίζεκε ηαηξηθή, πνπ είρε βεβαηψζεη φηη ήηαλ αλίαηνη, φηη ζα πεζάλνπλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ ηηο αλαξίζκεηεο δίθεο ελαληίνλ ηνπ γηαηξνχ Υάκεξ ζηηο
νπνίεο ελάγσλ ήηαλ ν ηαηξηθφο ζχιινγνο, ν δηθεγφξνο ηνπ Υάκεξ είρε δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην λα
ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ, ζε εζληθή θιίκαθα, φζσλ επέδεζαλ απφ θαξθίλν, κε ην πνζνζηφ φζσλ επέδεζαλ απφ
θαξθίλν αλάκεζα ζηνπο αζζελείο ηνπ πειάηε ηνπ (ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεξηθνί απφ απηνχο είραλ
απεπζπλζεί ζ’ απηφλ, κεξηθέο θνξέο ζην ηειεπηαίν ηνπο ζηάδην, απειπηζκέλνη, αθνχ είραλ δνθηκάζεη ηα
πάληα). Απηή ε ζχγθξηζε παξνπζίαζε κε πεξηθαλή ηξφπν ηελ αλσηεξφηεηα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ Υάκεξ, ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο θαη νιφθιεξνπ ηνπ νπινζηαζίνπ ηεο: 95% επηβίσζε
γηα πεξηζζφηεξα απφ 5 ρξφληα γηα ηνλ Υάκεξ, απέλαληη ζην 30% θαηά κέζν φξν, ζε εζληθή θιίκαθα ζηε
Γεξκαλία. Υσξίο ζρφιην.

Η αζθένεια, είναι η ηέλεια λύζη πος βπίζκει ο εγκέθαλορ ζηο ππόβλημα ηων « εζωηεπικών
ζςγκπούζεων »
Δάλ ζηακαηνχζα εδψ ηελ παξνπζίαζή κνπ, ζα ζαο άθελα πηζαλψο ακήραλνπο θαη κε πνιιέο
ακθηβνιίεο. Δάλ δελ θαηαιάβνπκε ζε ηη πξαγκαηηθά ρξεζηκεχεη ε αζζέλεηα, απφ βηνινγηθή άπνςε, νη
ζεξαπείεο κπνξεί λα θαλνχλ καγηθέο. Γηα λα ην θαηαιάβνπκε απηφ, ν γηαηξφο Υάκεξ έδσζε πξψηα-πξψηα
έλα παξάδεηγκα παξκέλν απφ ηελ δσηθή βηνινγία: απηφ κηαο αιεπνχο πνπ βξέζεθε ζε θαηάζηαζε κεγάινπ
ζηξεο ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζή ηεο.
Αο θαληαζηνχκε φηη κηα αιεπνχ δελ έρεη θαηαθέξεη λα πηάζεη ηελ παξακηθξή ιεία εδψ θαη ηξεηο
κέξεο. Βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κεγάινπ ζηξεο ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή ηεο επηβίσζε, φηαλ επηηέινπο,
θαηαθέξλεη λα αηρκαισηίζεη έλα κηθξφ θνπλέιη πνπ πεξλάεη απφ εθεί. Σε ζηηγκή πνπ εηνηκάδεηαη λα ην
δαγθψζεη, λα ην μεζθίζεη, λα ην θάεη, ε αιεπνχ αθνχεη έλαλ απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο ερζξνχο ηεο λα
πιεζηάδεη : ηνλ θπλεγφ. Καη ηψξα ε αιεπνχ καο βξίζθεηαη ζε ηξνκεξφ δίιεκκα, αλάκεζα ζε δχν απεηιέο :
εάλ θάεη ην γεχκα ηεο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηεο γηα ηξνθή, θηλδπλεχεη λα ζθνησζεί κε ηελ θνηιηά
γεκάηε · εάλ ην ζθάζεη, αθήλνληαο ηε ιεία ηεο, θηλδπλεχεη ίζσο λα πεζάλεη ηεο πείλαο ιίγν αξγφηεξα. Γηα λα
βγεη απφ απηφ ην δίιεκκα, απνθαζίδεη λα θαηαπηεί νιφθιεξν ην πφδη ηνπ θνπλειηνχ θαη λα θχγεη καθξηά.
Δθείλε ηελ ζηηγκή, έλαο άιινο θίλδπλνο απεηιεί ηελ αιεπνχ : θηλδπλεχεη λα πεζάλεη απφ απφθξαμε
εληέξνπ, επεηδή απηφ ην νιφθιεξν πφδη δελ κπνξεί νχηε λα μαλαλεβεί απφ ην ζηνκάρη, νχηε λα ζπλερίζεη ηε
δηαδξνκή ηνπ κέζα ζην έληεξν. Βξηζθφκαζηε, ιέεη ν Υάκεξ, κπξνζηά ζε κηα έληνλε θαη βίαηε εζσηεξηθή
ζχγθξνπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε λα ρσλεπηεί θάηη. Γηα λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα, ν εγθέθαινο
ελεξγνπνηεί ηελ ηέιεηα ιύζε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ αηόκνπ : ελεξγνπνηεί έλα πξφγξακκα
παξαγσγήο πεπηηθψλ ππεξθπηηάξσλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζηνκαρηνχ. ηφρνο: ε ρψλεςε ηνπ πνδηνχ πνπ έρεη
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ζθελψζεη ζην ζηνκάρη, λα γίλεη πέληε θνξέο πην γξήγνξα θαη πέληε θνξέο θαιχηεξα. Όζν ν ζηφρνο δελ
επηηπγράλεηαη, ν εγθέθαινο ζπλερίδεη λα δηαηάδεη ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ πεπηηθψλ ππεξθπηηάξσλ πνπ
έρνπλ ζαθψο αλψηεξεο επηδφζεηο απφ ηα θαλνληθά. Αιιά κφιηο ην πφδη ρσλεπζεί εληειψο, κηα δηαδηθαζία
βηναλάδξαζεο ελεκεξψλεη ηνλ εγθέθαιν φηη ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί. ηε ζηηγκή ν εγθέθαινο βάδεη ηέινο
ζην πξφγξακκα ηεο παξαγσγήο θαη δίλεη δηαηαγή λα εμαιεηθζνχλ απηά ηα ππεξθχηηαξα, πνπ ζα απέβαηλαλ
επηθίλδπλα εάλ παξέκελαλ ζην ζηνκάρη. Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα, εάλ λαξθψζνπκε ηελ αιεπνχ θαη
εμεηάζνπκε ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζηνκαρηνχ ηεο, ζα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε νπιέο, κάξηπξεο ηεο
πξφζθαηεο εμάιεηςεο ησλ ππεξθπηηάξσλ. πκπέξαζκα : ράξε ζε απηφλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ,ηνλ
εγγεγξακκέλν ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία εδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα, ν εγθέθαινο ηεο αιεπνχο δηάιεμε ηελ
θαιχηεξε αλάκεζα ζε φιεο ηηο ιχζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηεο. Σν κφλν πνπ δελ ζαο
είπα αθφκε, είλαη φηη απηά ηα ππεξθχηηαξα είλαη απηφ πνπ θνηλψο απνθαινχκε, θαξθηληθά θύηηαξα ηνπ
ζηνκαρηνύ ! Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Υάκεξ θαη ακπά, βάζεη επαιεζεχζεσλ πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην,
απηφ πνπ απνθαινχκε θαξθηληθό θύηηαξν έρεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε έλα θαλνληθό θύηηαξν, αιιά κε
πνιιαπιάζηεο επηδόζεηο. Έλα θαξθηληθφ θχηηαξν ζηνκαρηνχ ρσλεχεη πνιχ πην γξήγνξα θαη δπλαηά απφ έλα
θαλνληθφ θχηηαξν. Έλα θαξθηληθφ θχηηαξν παγθξέαηνο παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξε ηλζνπιίλε, έλα θαξθηληθφ
θχηηαξν ηνπ ζηήζνπο παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξν γάια, έλα θαξθηληθφ θχηηαξν πλεχκνλα έρεη πνιχ
κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αληαιιαγήο νμπγφλνπ αίκαηνο, έλα θαξθηληθφ θχηηαξν λεθξνχ θηιηξάξεη ζαθψο
πεξηζζφηεξν, θ.ιπ..
Αο ζεκεηψζνπκε, κηα θαη ην έθεξε ν ιφγνο, φηη ν γηαηξφο Κισλη ακπά (Claude Sabbah) γελίθεπζε
ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ Υάκεξ απνδεηθλχνληαο φηη φιεο νη αζζέλεηεο, φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο (απφ ηελ πην
θαινήζε σο ηελ πην ζνβαξή), είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ ζνθ ή ζηξεο πνπ ην βηψζακε ρσξίο λα ην
εθθξάζνπκε, θαη ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, σο ε ηέιεηα ιχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο.

Γιαηί πεθαίνοςμε από ηιρ αζθένειέρ μαρ;
Σφηε, ζα κνπ πείηε, εάλ νη αζζέλεηεο είλαη νη ηέιεηεο ιχζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηε βηνινγηθή
δηαδηθαζία γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή καο, γηαηί πεζαίλνπκε απφ θαξθίλν ή άιιεο αζζέλεηεο; Γηα λα
απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, κε πνην ηξόπν επεμεξγάδεηαη ν εγθέθαιόο καο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζ’ απηόλ. Γειαδή πξέπεη λα γλσξίδνπκε, φηη ν εγθέθαινο δελ θάλεη θακία
δηάθξηζε αλάκεζα ζε κηα πξαγκαηηθή θαη κηα θαληαζηηθή, εηθνληθή ή ζπκβνιηθή πιεξνθνξία. Γηα λα ην
απνδείμνπκε, αο πάξνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα ·
- Δάλ μαθληθά βξεζείηε φξζηνο ζην ρείινο ηεο ρσξίο παξαπέην ζηέγεο ελφο 20φξνθνπ θηηξίνπ, ν
εγθέθαιφο ζαο ζα εξκελεχζεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε σο πξαγκαηηθφ θίλδπλν: ζα ελεξγνπνηήζεη κηα ζεηξά
θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ θαη αλαθιαζηηθψλ ζπκπεξηθνξάο (άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αδξελαιίλεο,
επηηάρπλζε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ, άγρνο, ίιηγγνο, θ.ιπ.). Δδψ, έρεη επεμεξγαζηεί κηα πξαγκαηηθή
πιεξνθνξία ·
Δάλ, δηαβάδνληαο ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, θαληαζηήθαηε ηνλ εαπηφ ζαο ζ’ απηή ηε ζέζε,
πηζαλψο ν εγθέθαιφο ζαο λα ελεξγνπνίεζε ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο. Δληνχηνηο, δελ βξηζθφζαζηε πξαγκαηηθά ζε
θίλδπλν, αθνχ ήζαζηαλ θαζηζκέλνο θαη δηαβάδαηε. Ο εγθέθαιφο ζαο φκσο επεμεξγάζηεθε κηα θαληαζηηθή
πιεξνθνξία, ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθή ·
(Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ άξζξν ηεο Susan Greenfield, (-> ελφηεηα science and ethics) γίλεηαη ζην
ζεκείν απηφ απαξαίηεην αλάγλσζκα, αθξηβψο επεηδή κέζα απφ ηα πεηξάκαηα απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα ε
επίδξαζε ηνπ νξακαηηζκνχ θαη φρη κφλνλ απηνχ, ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία θαη ην πψο αθφκε θαη κία
ζθέςε κπνξεί θπξηνιεθηηθά λα αθήζεη ην απνηχπσκά ηεο ζηνλ εγθέθαιν : The Future of the Brain, The
Brain of The Future / πξνζζήθε : Δπδάηκσλ)

9

- Δάλ, ηψξα, θαηά ηε δηάξθεηα ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ή θάπνηαο θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο,
ην ζελάξην ζάο πξνβάιεη ζην ρείινο κηαο ζηέγεο, κε ην θελφ απφ θάησ, ζθελή ηξαβεγκέλε απφ ηελ νπηηθή
γσλία ηνπ ήξσα, θαη εάλ είζηε αξθεηά βπζηζκέλνο, ζπλεπαξκέλνο κέζα ζηελ εηθφλα, ν εγθέθαιφο ζα
αληηδξάζεη θαη πάιη κε ην ίδην ηξφπν. Δδψ, ζα έρεη επεμεξγαζηεί κηα εηθνληθή πιεξνθνξία ζα λα ήηαλ
πξαγκαηηθή ·
Καη ηέινο, εάλ ζαο αλαθνηλψζνπλ μαθληθά φηη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεζηε θήξπμε
πηψρεπζε, ηε ζηηγκή πνπ εζείο έρεηε κφιηο πάξεη έλα κεγάιν δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα, ζα αηζζαλζείηε ίζσο
ηε γε λα ράλεηαη θάησ απφ ηα πφδηα ζαο. Ο εγθέθαινο ζα ελεξγνπνηήζεη θαη πάιη ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο,
παξφιν πνπ ή άβπζζνο πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο, δελ είλαη παξά ζπκβνιηθή. Έηζη, ζα έρεη επεμεξγαζηεί κηα
ζπκβνιηθή πιεξνθνξία ζα λα ήηαλ πξαγκαηηθή.
Δάλ θαηαλνήζεηε απηφ ην παξάδεηγκα, ζα θαηαιάβεηε εχθνια φηη ό,ηη ιέκε, ό,ηη ζθεθηόκαζηε
εθιακβάλεηαη απφ ηνλ εγθέθαιφ καο σο πξαγκαηηθή πιεξνθνξία, ηελ νπνία έρεη ππνρξέσζε λα
επεμεξγαζηεί, σο ππεξππνινγηζηήο. Έηζη εάλ, κηιψληαο γηα έλα θίιν, πείηε: " αςηό δεν θα ηος ζςγσυπήζυ
ποηέ. Δεν θα μποπέζυ ποηέ να ηο συνέτυ ", θαη απηή ε θξάζε πξαγκαηηθά αληαλαθιά απηφ πνπ έληνλα
αηζζάλεζηε, ηφηε ν εγθέθαιφο ζαο ζα ιάβεη απηήλ ηελ ζπκβνιηθή πιεξνθνξία θαη ζα ηελ επεμεξγαζηεί ζα
λα ήηαλ πξαγκαηηθή. Δάλ ε ζχγθξνπζε πνπ βηψλεηε ζηε ζρέζε ζαο κε ην άιιν άηνκν είλαη πνιχ έληνλε θαη
δελ θαηαθέξλεηε λα εθθξάζεηε φιε ηε δπζαξέζθεηα πνπ αηζζάλεζηε, είλαη πνιχ πηζαλφ ν εγθέθαινο λα
μεθηλήζεη πξφγξακκα παξαγσγήο πεπηηθψλ ππεξθπηηάξσλ (δειαδή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ) γηα λα ρσλέςεη
απηφ πνπ δελ κπνξείηε λα ρσλέςεηε…
Ζ δηαθνξά κε ηελ πεξίπησζε ηνπ πνδηνχ πνπ ζθήλσζε ζην ζηνκάρη ηεο αιεπνχο, είλαη φηη εάλ δελ
ζπκθηιησζείηε κε ηνλ θίιν ζαο, εάλ παξακείλεηε ζηηο ζέζεηο ζαο, εάλ δελ ηνλ ζπγρσξέζεηε, δελ ζα
κπνξέζεηε πξάγκαηη πνηέ λα ρσλέςεηε απηφ πνπ ζαο έθαλε. Καηά ζπλέπεηα ν εγθέθαιφο ζαο ζα ζπλερίδεη λα
ιακβάλεη ην κήλπκα φηη θάηη δελ έρεη αθφκε ρσλεπζεί. Καη ππάθνπα, ζα ζπλερίδεη ην πξόγξακκα ηεο
παξαγσγήο θαξθηληθώλ θπηηάξσλ. Μαληεχεηε ηε ζπλέρεηα : αξγά ή γξήγνξα, εμαηηίαο ηεο αλψκαια
ππεξβνιηθήο ηθαλφηεηαο πέςεο, ζα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε πφλνπο, νη ηξνθέο δελ ζα ρσλεχνληαη ζσζηά. Θα
ζαο γίλεη ηφηε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, πνπ νη γηαηξνί ζα πξνζπαζήζνπλ λα εμαθαλίζνπλ κε ηα
δηάθνξα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
Αιιά αξρίδεηε λα καληεχεηε απηφ πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα επαθνινπζήζεη. Αθφκα θαη αλ ζαο
έθαλαλ νιηθή αθαίξεζε ζηνκάρνπ, ν εγθέθαιφο ζαο ζα ζπλέρηδε λα δίλεη ηελ εληνιή γηα ηελ παξαγσγή
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο φπνπ βξηζθφηαλ ην ζηνκάρη. Κάπνηνπο κήλεο αξγφηεξα, νη
γηαηξνί ζα αλαθάιππηαλ απηφ πνπ ζα νλφκαδαλ ππνηξνπή ή κεηάζηαζε, ελψ απηφ δελ ζα ήηαλ παξά ε
ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είρε μεθηλήζεη ν εγθέθαιφο ζαο, βαζηδφκελνο ζε κηα ζπκβνιηθή
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ζχγθξνπζε πνπ βηψζαηε κε θάπνην θίιν.
Γηα λα πάκε αθφκε καθξχηεξα, εάλ ζνθαξηζηείηε απφ ηελ απαηζηφδνμε δηάγλσζε ηνπ θαξθηλνιφγνπ
ζαο θαη αηζζαλζείηε κεγάιν θφβν ζαλάηνπ, ν εγθέθαιφο ζαο ζα αξρίζεη θαηλνχξγην πξφγξακκα παξαγσγήο
ππεξθπηηάξσλ ,ζηνλ πλεχκνλα, πνπ αξγφηεξα ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο γηαηξνχο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα.
Καη νχησ θαζεμήο, κέρξηο φηνπ επέιζεη ν ζάλαηνο.

Πώρ να ππολάβοςμε ηιρ αζθένειερ και πώρ να ηιρ θεπαπεύζοςμε ;
ην ηειεπηαίν κνπ βηβιίν «Ζ γιψζζα ηεο ζεξαπείαο» έρσ πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ, μεθηλψληαο απφ έληνλα ςπρηθά ζνθ ή κεγάιν ζηξεο, θαζνξίδνπλ θαη πξνθαινχλ ηηο ζσκαηηθέο
αζζέλεηέο καο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ άξζξνπ κνπ θαίλεηαη άρξεζην λα πξνρσξήζσ βαζχηεξα, αθνχ ε ίδηα
ινγηθή ηζρχεη γηα φιεο ηηο αζζέλεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ έληαζεο θαη ζνβαξφηεηάο ηνπο.
Απηφ πνπ πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε απφ φια απηά είλαη, φηη απφ ηε κηα, ν εγθέθαινο δε ζθάιεη πνηέ
θαη απφ ηελ άιιε, φηη απηφο είλαη πνπ ελεξγνπνηεί φιεο ηηο «αζζέλεηεο» έηζη ψζηε λα εγγπεζεί ζην άηνκν ηηο
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ην ελδηαθέξνλ κηαο ηέηνηαο ζεψξεζεο είλαη ηεξάζηην.
Πξάγκαηη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο, θακηά πάζεζε, θακηά αληζνξξνπία καο δελ νθείιεηαη
ζηελ ηχρε. Όια εθδειψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ακεηάβιεηνπο λφκνπο ηεο Βηνινγίαο ησλ Εσληαλψλ
Όλησλ, φπσο ιέεη ν γηαηξφο Κισλη ακπά.
Απηφ ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλα, φηη εάλ κάζεηε ηνπο λφκνπο ηεο Νέαο Ηαηξηθήο ηνπ Ρίθε Γθέεξη Υάκεξ
ή ηεο Οιηζηηθήο Βηνινγίαο ηνπ Κισλη ακπά, πνπ είλαη ακεηάβιεηνη φζν θαη νη λφκνη ηεο θπζηθήο ή ηεο
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ρεκείαο, ζα κπνξείηε φρη κφλν λα θαηαιάβεηε απφ πνχ πξνέξρνληαη φιεο νη αζζέλεηέο ζαο, αιιά θπξίσο ζα
κπνξείηε λα ηηο πξνιακβάλεηε θαη λα ηηο ζεξαπεχεηε. Πψο ; Μαζαίλνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο θάζε άλζξσπνο ζα έπξεπε λα θαηέρεη : ην λα εθθξάδεη ηηο αλάγθεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ηνικά λα αληηπαξαηίζεηαη ζηνπο άιινπο (κε ζεβαζκφ βέβαηα), λα αλαγλσξίδεη θαη λα
δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή είλαη, νη πξάμεηο ηνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, λα ηειεηψλεη ηηο φπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξεκφηεηεο έρεη κε ηνπο άιινπο, λα ζπγρσξεί.
Αο πάξνπκε απηέο ηηο αξρέο κία κία, γηα λα εμεηάζνπκε κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα καο θάλνπλ λα
απνθχγνπκε ηηο αζζέλεηεο ή λα καο ζεξαπεχζνπλ...
- λα εθθξάδνπκε ηηο αλάγθεο καο : πνιιέο απνγνεηεχζεηο, πνιιέο θαηαζηάζεηο ζηξεο πξνέξρνληαη
απφ ην γεγνλφο φηη αθελφο, ιίγνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ ζπλεηδεηά ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ηνπο θαη
αθεηέξνπ, αθφκε πην ζπάληνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο εθθξάζνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν.
πλεπψο, ζπζζσξεχνπκε κίζε θαη κλεζηθαθίεο, κέλνπκε κπινθαξηζκέλνη ζε αδηέμνδα. Αηζζαλφκαζηε
βέβαηα φηη θάηη δελ καο ηαηξηάδεη, αιιά δελ γλσξίδνπκε πψο λα μεθχγνπκε. Μαο ζπκβαίλνπλ ζπρλά
απαξάδεθηα πξάγκαηα. Δληνχηνηο ηα δερφκαζηε, επεηδή δελ γλσξίδνπκε νχηε θαλ ηα φξηά καο, ζρεηηθά κε ην
ηη ζέινπκε θαη ηη δελ ζέινπκε, ηη κπνξνχκε θαη ηη δελ κπνξνχκε.
Σν λα μαλακάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο καο θαη ηα φξηά καο γηα φζα δελ ζέινπκε πηα,
ην λα είκαζηε ηθαλνί λα ηα εθθξάζνπκε ζηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ρσξίο λα θνβφκαζηε ηηο ζπλέπεηεο, απηφ
είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα πξνιάβνπλ ή λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη
απφ ηηο αλζξώπηλεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο απνγνεηεχζεηο.
- λα εθθξάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο : Σν ζπλαίζζεκα κνηάδεη κε ην ζχκπησκα. Δίλαη ν δείθηεο
ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ή κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ καο. Μηα αλάγθε καο καηαηψλεηαη· εκθαλίδεηαη
έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα (ζπκφο, ζιίςε, θφβνο, θ.ιπ.). Μηα αλάγθε καο ηθαλνπνηείηαη· έλα επράξηζην
ζπλαίζζεκα ζα εθδεισζεί (ραξά, επραξίζηεζε, θ.ιπ.). Γπζηπρψο, ε παηδεία καο καο έρεη δηδάμεη, λα
αληηκεησπίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο φπσο ε ηαηξηθή αληηκεησπίδεη ηα ζπκπηψκαηα : λα ηα αξλνχκαζηε,
λα ηα απνξξίπηνπκε, λα ηα εμαθαλίδνπκε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηεξνχκαζηε ηα θαιχηεξα ζεκάδηα, πνπ
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα ηη είλαη θαιφ γηα καο θαη ηη δελ είλαη. Απηή ε
άγλνηά καο κάο νδεγεί ζηελ απνγνήηεπζε, αθνχ κελ έρνληαο πηα ηνπο θσηεηλνχο δείθηεο ζηνλ πίλαθα
ειέγρνπ, δελ εηδνπνηνχκαζηε θαλ φηη κηα ή πεξηζζφηεξεο αλάγθεο καο καηαηψλνληαη. ’ απηφ ην ζεκείν ν
εγθέθαινο παίξλεη αλαγθαζηηθά ηα ελία, γηα λα εγγξάςεη ζηε βηνινγηθή δηαδηθαζία ησλ νξγάλσλ ηηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο πνπ καο είραλ δψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα [ζπκεζείηε : ζην παξάδεηγκα κε ην απηνθίλεην, εάλ νη
θσηεηλνί δείθηεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ (ηα ζπλαηζζήκαηα) δελ ιεηηνπξγνχλ πηα ή δελ ιεθζνχλ ππφςε, ε
βιάβε ζα εθδεισζεί ζηα φξγαλα ηεο κεραλήο (ζηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο)].
Σν λα μαλακάζνπκε ινηπφλ λα αθνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, λα ηα αλαγλσξίδνπκε θαη λα ηα
δερφκαζηε, λα ηα επραξηζηνχκε κάιηζηα πνπ επαγξππλνχλ γηα καο, είλαη έλαο πξψηνο ζηαζκφο γηα λα
απνθεχγνπκε ηηο θαηαζηξεπηηθέο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ην ζηξεο. Δάλ, επηπιένλ, κπνξνχκε λα
εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο κε ηξφπν θαηάιιειν, ππεχζπλα, ρσξίο λα απνδίδνπκε ζηνπο άιινπο ηελ
επζχλε, ζα κπνξέζνπκε πνιχ γξήγνξα λα μαλαβξνχκε ηελ ηζνξξνπία καο.
- λα ηνικνύκε ηηο αληηπαξαζέζεηο, κε ζεβαζκό ζηνπο άιινπο : πφζεο θνξέο, ζε δχζθνιεο,
ηεηακέλεο, δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, δελ ζπλέβε λα κε ηνικήζνπκε λα πνχκε ηα πξάγκαηα ζηνλ άιιν, κε
ζεβαζκφ, αιιά θαη ζηαζεξά, κε ζάξξνο ; Πφζεο θνξέο δελ θαηάπηακε ηα ιφγηα καο απφ θφβν κελ
πξνθαιέζνπκε ζχγθξνπζε ; Φνβφκαζηε ζπρλά λα πνχκε δπζάξεζηα πξάγκαηα, επεηδή πηζηεχνπκε φηη είλαη
πξνηηκφηεξν λα δηαηεξνχκε ηελ εηξήλε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Όκσο απηή ε εηξήλε είλαη απαηειή,
αθνχ κέζα καο κπνξεί λα γελληέηαη έλα ηζρπξφ βίαην ζπλαίζζεκα. εκεηψζηε φηη αθφκε θαη ν ππνινγηζκφο
είλαη ιαλζαζκέλνο : ζέινληαο λα απνθχγνπκε ηε ζχγθξνπζε, δελ ιέκε απηφ πνπ ζα έπξεπε λα εηπσζεί.
Όκσο, κελ ιέγνληαο ηίπνηα, απμάλνπκε ηελ αίζζεζε απνγνήηεπζεο θαη κλεζηθαθίαο κέζα καο, κέρξη πνπ ε
θαηάζηαζε γίλεηαη αθφξεηε. Σφηε, είηε μεζπάκε βίαηα πάλσ ζηνλ άιιν, νπφηε ζπκβαίλεη απηή ε ζχγθξνπζε
θαη ε ξήμε πνπ αθξηβψο ζέιακε λα απνθχγνπκε, είηε θαηαπίλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο γηα άιιε κηα θνξά,
θαη ηφηε ζπκβαίλεη ν θαξθίλνο ή ε νμεία αζζέλεηα, πνπ καο θαιεί λα εμεηάζνπκε πξνζερηηθά ηελ
αληζνξξνπία πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ...
Σν λα ηνικάκε ηελ ζχγθξνπζε, είλαη ην λα κάζνπκε λα κηιάκε γηα ηα πξάγκαηα πνπ καο
ελνρινχλ, ήξεκα, ρσξίο ππεθθπγέο. Σν λα κάζνπκε λα εθθξάδνπκε κε εηιηθξίλεηα ην ηη καο ζπκβαίλεη, είλαη
ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θξνληίδνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο.
- λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα δερόκαζηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο απηή είλαη : ζπρλά έρσ
παξαηεξήζεη, φηη πνιιέο αζζέλεηεο μεθηλάλε φηαλ αξλνχκαζηε λα δνχκε κηα θαηάζηαζε, φηαλ ηεο
αληηζηεθφκαζηε, φηαλ δελ δερφκαζηε απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη. Έηζη, κπνξεί λα κπνχκε ζε θαηαζηάζεηο
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εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο, αληίζηαζεο, απηνυπνηίκεζεο, απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ ρψξνπ θπξηαξρίαο
καο. Καη φζν πεξηζζφηεξν καρφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρχνπκε ηελ επηξξνή ηεο
θαη ηε δχλακή ηεο πάλσ καο, κέρξηο φηνπ εμαληιεζνχκε.
Υσξίο λα είκαζηε θαζφινπ κνηξνιάηξεο (ην ζέκα δελ είλαη λα είκαζηε αλζξψπηλα ξάθε πνπ
δέρνληαη ηα πάληα ρσξίο αληίδξαζε, αληηζέησο), ην λα δερφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην λα ηνικάκε
λα ηελ θνηηάκε θαηάκαηα, αληηθεηκεληθά, ρσξίο λα θξίλνπκε. Δίλαη επίζεο ην λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ
βιέπνπκε ηα γεγνλφηα, ζεσξψληαο ηα νχηε θαιά, νχηε θαθά : ε ζπκβνπιή κνπ είλαη, λα ζεσξνχκε κάιινλ
φ,ηη καο ζπκβαίλεη ζαλ επθαηξίεο πνπ καο πξνζθέξνληαη γηα λα κάζνπκε θάηη θαηλνχξγην.
- νη πξάμεηο καο λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα : Ο Γηνχλγθ επέκελε πνιχ ζε
απηφ ην ζεκείν. Πξάγκαηη, δελ ππάξρεη ζεξαπεία εάλ δελ δξάζνπκε πξαγκαηηθά. πρλά, κέλνπκε
εγθισβηζκέλνη ζηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο καο θαη ηα ζηξεο, επεηδή δελ ηνικάκε λα δξάζνπκε. Ή αθφκα
ρεηξφηεξα : επεηδή λνκίδνπκε φηη αξθεί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αηηία ηνπ θαξθίλνπ καο γηα λα
ζεξαπεπζνχκε. Λάζνο. Όζνη πίζηεςαλ πσο είλαη έηζη, έρνπλ πεζάλεη. Ζ δξάζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα
δψζνπκε ζηνλ εγθέθαιν ηελ πιεξνθνξία φηη ε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ηειείσζε. Δηδάιισο, ην είδακε
παξαπάλσ, ε ελεξγνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο δελ ζα ζηακαηήζεη πνηέ.
- λα ηειεηώλνπκε ηηο όπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξεκόηεηεο έρνπκε κε ηνπο άιινπο: απηή ε
έλλνηα εθθξάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Διίδακπεζ Κίκπιεξ Ρνο (Kübler-Ross), ηελ ειβεηίδα γηαηξφ
πνπ κεηαλάζηεπζε ζηηο Ζ.Π.Α, απφ φπνπ μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο θξνληίδαο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ
βαξηά αζζελψλ, πνπ ζήκεξα είλαη δηαδεδνκέλε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Έιεγε, φηη πνιινί αζζελείο, ζην
ηέινο ηεο δσήο ηνπο, αηζζαλφληνπζαλ ηελ απφιπηε αλάγθε λα ζπκθηιησζνχλ κε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο
είραλ έξζεη ζε ξήμε. Παξαηήξεζε ρηιηάδεο θνξέο, φηη κφιηο απηέο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο έθιεηλαλ, νη
αζζελείο πέζαηλαλ ηελ ίδηα λχρηα, λεθάιηνη θαη γαιελεκέλνη.
Ννκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε ην ηέινο ηεο δσήο καο, ζην ηειεπηαίν ζηάδην κηαο
καθξάο θαη επίπνλεο αζζέλεηαο γηα λα ην θάλνπκε απηφ. Απφ πξνζσπηθή εκπεηξία μέξσ, φηη θιείλνληαο
ηαρηηθά ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο κνπ, κε βνεζάεη λα δηαηεξψ ηελ ηζνξξνπία κνπ θαη λα κελ δεκηνπξγψ
άρξεζηεο θαη επηδήκηεο πεγέο άγρνπο.
- λα ζπγρσξνύκε : ηέινο, ηειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα ζπγρσξνχκε. Όρη, λα
ζπγρσξήζνπκε ηνλ άιιν γηα ην θαθφ πνπ κπνξεί λα καο έρεη θάλεη, αιιά λα ζπγρσξήζνπκε ηνλ εαπηφ καο
γηα ηνλ πφλν πνπ δερηήθακε λα δήζνπκε ηφζν θαηξφ, κέρξηο φηνπ ραιαξψζνπκε, κέρξηο φηνπ εθθξάζνπκε
ζηνλ άιιν ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο, κέρξηο φηνπ ηνικήζνπκε ηελ αληηπαξάζεζε, κέρξηο φηνπ,
επηηέινπο, αλαγλσξίζνπκε θαη δερηνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέρξηο φηνπ θιείζνπκε ηηο εθθξεκφηεηέο καο.
Όζν θαη αλ καο εθπιήζζεη, ππεχζπλνη γηα ηα ζνθ, ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ην ζηξεο καο, δελ
είλαη πνηέ νη άιινη, νχηε ηα γεγνλφηα. Ο ηξφπνο πνπ δερηήθακε ην γεγνλφο, ν ηξφπνο πνπ ην αληηιεθζήθακε,
ην εξκελεχζακε, ην θηιηξάξακε, απηφο είλαη πάληα πνπ γελλάεη ηνλ πφλν καο ή ηελ ραξά καο. Γειαδή,
ηειηθά, κε πνιιή αγάπε, ρηνχκνξ θαη ηαπεηλφηεηα, ζα πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα ηελ
ειηζηφηεηά καο θαη λα καο ζπγρσξήζνπκε γηα ην θαθφ πνπ καο θάλακε.

Σςμπεπάζμαηα
ην ηέινο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζέισ λα βγάισ κεξηθά ζχληνκα ζπκπεξάζκαηα. Πξψηα πξψηα, δελ
ππήξμε ζηφρνο κνπ λα ζαο πείζσ φηη νη πεπνηζήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα είλαη
ιαλζαζκέλεο. Ξέξσ πνιχ θαιά φηη ζα ρξεηαδφηαλ λα παξαζέζσ πνιχ πεξηζζφηεξα, γηα λα ζαο θάλσ λα
αιιάμεηε απφςεηο. ηφρνο κνπ ήηαλ λα ζαο πξνηείλσ κηα ζεώξεζε ηνπ πψο ζα είλαη πηζαλψο ζην κέιινλ ε
θαηαλφεζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο. Δάλ θάπνηα απφ απηέο ηηο ηδέεο βξήθε απήρεζε κέζα ζαο, ζαο
πξνζθαιψ λα εκβαζχλεηε ηελ έξεπλά ζαο, λα ελεκεξσζείηε, λα δηαβάζεηε ηα βηβιία πνπ αξρίδνπλ ηψξα λα
βγαίλνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ... Καη θπξίσο, λα πεηξακαηηζηείηε κφλνη ζαο κε ηνλ εαπηφ ζαο, φπσο θάλσ
εγψ, εδψ θαη 18 ρξφληα.
Έπεηηα, απηή ε ζεψξεζε καο θνκίδεη έλα εμαηξεηηθά θαιφ λέν : ε αζζέλεηα δελ είλαη κνηξαία, δελ
ζπκβαίλεη πνηέ ηπραία. Πνπ ζέιεη λα πεη, φηη αιιάδνληαο ηηο ζπλήζεηεο ζπκπεξηθνξάο καο, ηνπο ηξφπνπο
ζθέςεο καο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή καο, κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε νξηζηηθά ηελ επήξεηα ησλ αζζελεηψλ
πάλσ καο. Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ θάπνπ θάπνπ αξξσζηαίλνπκε, δελ ζα εμαξηφκαζηε πηα απφ ηνπο
ζεξαπεπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε εμνπζίαο ζε ζρέζε κε καο. Ξαλαβξίζθνπκε, επηηέινπο, ηελ απηνλνκία
καο, ηελ ειεπζεξία καο, ηελ απηνθπξηαξρία καο.
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Καη ηέινο, σο αζζελείο θαη σο πνιίηεο, έρνπκε όινη ην θαζήθνλ λα ελεκεξώλνπκε ηνλ πεξίγπξό
καο, φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε, γχξσ απφ απηέο ηηο λέεο έξεπλεο, έηζη ψζηε ε ηξέια πνπ έρεη θαηαιάβεη
ηελ ηαηξηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εμνπζία ζε ζρέζε κε θάζε ηη ην ελαιιαθηηθφ, λα γεινηνπνηεζεί, λα
απνδεηρζεί αθαηάιιειε, μεπεξαζκέλε. Όηαλ βιέπσ ηηο δηψμεηο ηηο νπνίεο πθίζηαληαη πνιινί ζεξαπεπηέο πνπ
έρνπλ επηιέμεη λα ππεξεηήζνπλ πξαγκαηηθά ηελ πγεία θαη ηνλ αζζελή (θαη επνκέλσο λα κελ ππεξεηνχλ πηα
ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ θαξκαθεπηηθψλ νκίισλ), γλσξίδσ φηη απηή ε λέα κνξθή ηεξάο εμέηαζεο δελ ζα
ζηακαηήζεη παξά κφλν φηαλ ζα είκαζηε αξθεηνί γηα λα πνχκε επζέσο ζηνπο θιαζζηθνχο γηαηξνχο καο, απηφ
πνπ πξαγκαηηθά καο ζεξάπεπζε. Αιιηψο, ε αζζέλεηα ζα παξακείλεη γηα πνιχ αθφκε ζηα ρέξηα απηψλ πνπ
έρνπλ πάξεη ηελ εμνπζία πάλσ ζηε δσή καο θαη ην ζψκα καο.
Έρνπκε ηνλ θόζκν πνπ καο αμίδεη. Θα έρνπκε ηνλ θόζκν πνπ δηθαηνύκαζηε ;
Απηό ζα εμαξηεζεί από καο.
-------------------------------------------------------------------Γηα εκβάζπλζε ζηα παξαπάλσ ζέκαηα :

 Δμαηξεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Caroline MARCOLIN, Ph.D. (Αγγιηθά) Σεξάζηηα εξγαζία ζηελ
εθαξκνγή ηεο Νέαο Ηαηξηθήο ηνπ Γξ Υάκεξ κε απνθσδηθνπνηήζεηο γηα φια ηα φξγαλα θαη
πνιιέο κε δηαγξάκκαηα θαη ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο.
https://learninggnm.com/home.html
 Δλδηαθέξνπζα ηζηνζειίδα ησλ I. Laker θαη D. Price (Αγγιηθά) πνπ πξνηείλνπλ webinars θαη
παξαγγειία κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ Γξ. Υάκεξ ζηα Αγγιηθά.
http://www.newmedicine.ca/
 The Complete Dictionary of Ailments and Diseases by Jacques Martel (April
30,2012) Paperback; Amazon; 35 δνιιάξηα.


Υπάρτει πολύ μεγάλη βιβλιογραθία ζηα Γαλλικά τάρη ζηην παροσζία ζηις Γαλλόθφνες τώρες
(Γαλλία, Βέλγιο, Κεμπέκ) πολλών ζσνετιζηών και ερεσνηηών πάνφ ζηις θεμελιώδεις ανακαλύυεις
ηοσ Δρ. Χάμερ.
Ι. Αναζηαζίος
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