
Življenje bi mora-
lo biti čudovita iz-
kušnja. Najboljše in 

najpomembnejše stvari v 
življenju bi morale biti zas-
tonj, dosegljive brez truda. 
Ko se rodimo, so naša te-
lesa popolna, in popolno-
ma zdrava bi morala ostati, 
dokler živimo. Svojo pozor-
nost bi morali odvrniti od 
kakršnih koli skrbi o bolez-
ni, da se lahko popolnoma 
osredotočimo na lasten ra-
zvoj, s katerim dosežemo 
popolno zadovoljstvo in iz-
polnitev.

Zakaj torej opazimo to-
liko trpljenja okrog nas? 
Zakaj toliko ljudi zboli 
za rakom in drugimi ne-
ozdravljivimi ali izredno 
neprijetnimi boleznimi?

Zakaj je vedno več ne-
ozdravljivih ali kroničnih 
bolezni? Zakaj je v naši 
družbi vedno več bolez-
ni, zaradi katerih iz leta v 
leto plačujemo več? Zakaj 
medicini ne uspe izboljša-
ti našega zdravja?

Namen knjige Kako po-
večamo samozdravilne spo-
sobnosti, iz katere povze-
mamo to pisanje, ni, da bi 
koga kritizirala, pač pa, da 
priskrbi kritično izbrane 
informacije in ljubeč nas-
vet vsem zainteresiranim, 
da si lahko vsakdo poma-
ga, da postane bolj zdrav, 

bolj vesel in bolj ljubeč – za 
dobro nas vseh.

Medicinski posel nas uči, 
da je uporaba zdravil (in v 
ekstremnih primerih tudi 
kirurgija) edini način, da 
se bolezni pozdravijo. Pra-
vijo nam, da naj bi zdravi-
la zdravila, in kadar eno ne 
pomaga, bi morali poskusi-
ti drugo zdravilo. Verjame-

mo jim, da bi za vsako bole-
zen morala pomagati dolo-
čena »kura« v obliki zdravi-
la. Najpomembnejši oziroma 
edini dokument v današnjih 
zdravniških ordinacijah je 
recept. Ste kdaj zapustili or-
dinacijo brez recepta?

ALI MORAMO RES 
SPREJETI BOLEZEN 

IN ZDRAVILA?
Povedali so nam, da 

na noben način nismo od-
govorni za svoje bolezni. 
Te »pač pridejo z leti« ali 
»so posledica infekcije« 
ali nas skušajo ubiti tiste 
»agresivne bakterije, vi-
rusi in drugi mikroorga-
nizmi«, sploh pa vsi ljudje 
zbolijo, tako da v trpljenju 
nismo sami. Torej mora-
mo sprejeti bolezen sku-
paj z zdravili, pa še plača-
ti moramo!

Zdravniki so plačani 
po številu pacientov, ne 
glede na rezultate oziro-
ma odstotek pozdravlje-
nih pacientov. To zdrav-
nike vzpodbuja, da delajo 
v naglici, saj lahko le tako 
pregledajo čim več paci-
entov.

Zdravniki, ki paciente us-
pešno zdravijo z uporabo na-
tančnih opažanj, talenta in 
razmišljanja, a se pri tem ne 
držijo striktno prevladujoče 
medicinske doktrine, tvega-
jo ne le kritiko ortodoksnih 
zdravnikov, pač pa lah-
ko tudi izgubijo dovoljenje 
za zdravljenje, četudi so jim 
hvaležni vsi njihovi pacienti.

Gornja dejstva nas prive-
dejo do sklepa, da je napre-
dek medicine omejen na po-
dročji proučevanja bolezni 
in razvoja zdravil, ekstrak-
tov, hormonov itd., s kateri-
mi naj bi »pozdravili« te bo-
lezni in/ali jih omilili.

BAKTERIJSKA 
TEORIJA BOLEZNI

Medicini zato ustreza 
»bakterijska teorija bolez-
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Tisto o bakterijah ni res

- MAJ 2020 - Misteriji 45

IZ ARHIVA MISTERIJEV

Naše telo, ko je zdravo, živi v popolni 
simbiozi z večino prisotnih virusov in 

z živimi bakterijami.

Pisali smo pred 
dvajsetimi leti
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TisTo o bakTerijah ni res

ni«. Ta teorija, ki jo je razvil Pasteur, 
trdi, da vsako bolezen povzroči od-
govarjajoča bakterija. To teorijo so 
na splošno sprejeli vsi, tako laiki kot 
znanstveniki. Po njej je končna funkci-
ja medicine ubijanje bakterij z na novo 
odkritimi kemikalijami, antibiotiki, 
encimi.

Večini med nami – tudi večini 
zdravnikov in medicinskih raziskoval-
cev – ne povedo, da bakterijska teorija 
bolezni preprosto NI resnična. Obstaja-
jo dokazi, da je Pasteur sam ponaredil 
lastne zapiske, da bi se njegova kariera 
hitreje dvigala. Med najpomembnejši-
mi stvarmi, ki jih Pasteur v svojem po-
ročilu ni omenil, so naslednje:

• Vse bakterije se lahko, glede na 
okolje, zelo hitro spreminjajo ne le iz 
generacije v generacijo, pač pa tudi v 
enem življenjskem obdobju. To pome-
ni, da lahko preprosta sprememba v 
okolju (npr. zaloga hrane) v nekaj mi-
nutah ustvari nov tip bakterije! Prija-
teljska bakterija acidophilus v našem 
črevesju lahko hitro postane katera koli 
druga bakterija – če se spremeni njeno 
življenjsko okolje. Neka bakterija lahko 
postane druga bakterija in se spremeni 
nazaj v prvotno, če se ji spremenijo ži-
vljenjski pogoji.

• Za preživetje in razmnoževanje 
bakterije potrebujejo hrano. Če ni hra-
ne, ni bakterij. Bakterije se hranijo le z 
mrtvo organsko snovjo. Če organizem 
bakterijam ne nudi potrebnih pogojev 
za razmnoževanje, ker v organizmu 
ni mrtve organske snovi in toksinov, 
potem takšen organizem ni primeren 
za invazijo bakterij in sploh ne zboli. 
Torej, če bakterije namerno spravite v 
organizem, da bi povzročile bolezen, 
bo zbolelo le 40 do 60 odstotkov naj-
šibkejših organizmov. Med tistimi, ki 
zbolijo, bo nekaj različnih tipov simp-
tomov (različne bolezni), ki so odvisni 
od osebnih kombinacij prejšnjega sta-
nja vsakega organizma posebej.

• Če imajo čas, se bakterije lahko 
privadijo na ekstremne življenjske po-
goje, tako da se prikrijejo. Takšnih bak-
terij se s konvencionalnimi mikroskopi 
ne da odkriti. Ko se ponovno vzposta-
vijo ugodni življenjski pogoji (zaloga 
hrane), se bakterije znova pojavijo in se 
začno razmnoževati. V sodobni medi-
cini so te bakterije znane kot »odporne 
na zdravila«.

• Večina »dejstev« o virusih, ki so 
dostopna širši javnosti, je preprosto ne-
resničnih. Virusi niso živi. To je uradna 
ugotovitev. Ne morejo se premikati, ni-
majo presnove, ne morejo se razmno-
ževati – skratka, nimajo niti najmanjše 
zveze z živimi organizmi. So le skupek 
organskih snovi (nukleinskih kislin), ki 
so nastale kot rezultat aktivnosti živih 
celic v okolici. Nekateri zgoraj omenje-
ni skupki (virusi) so lahko kar toksični. 
Bakterije se lahko z virusi hranijo. Naše 
celice uporabljajo in izdelujejo viruse 
med procesom presnavljanja.

OB ZDRAVI HRANI IMAMO 
LE DOBRE BAKTERIJE

Gornja dejstva kažejo, da naše telo, 
ko je zdravo, živi v popolni simbiozi 
z večino prisotnih virusov in z živimi 
bakterijami (to dejstvo je splošno spre-
jeto tudi v medicinski znanosti), zato ti 
niso vzrok bolezni.

Ko smo zdravi, je v našem tele-
su komaj kaj hrane za bakterije, razen 
v črevesju. Bakterije tam srečno živijo 
in nam pomagajo razgraditi in vsrkati 
kompleksno hrano. Prav tako nam po-
magajo izločati toksine. Če se hranimo 
z zdravo hrano, imamo le »prijateljske« 

bakterije, ki so popolnoma prilagojene 
na takšno hrano in jo za nas razgrajuje-
jo. Vse bakterije so pod strogim nadzo-
rom našega sistema duh – telo. Medici-
na takrat pravi, da naš imunski sistem 
deluje pravilno.

Ko pa je naše telo poškodovano, 
zastrupljeno, prenatrpano s toksini, se 
trudi, da bi se jih znebilo in/ali razgra-
dilo mrtvo maso in toksične naplavine, 
kjer koli že se nabirajo. Sodobna medici-
na zelo dobro ve, kateri toksini se zbira-
jo v katerem organu. Benzen, na primer, 
gre naravnost v žlezo priželjc in se tam 
nabira. Črevesnim bakterijam je dovo-
ljen vstop v krvni sistem, ki jih odnese 
do mesta nalaganja. Te bakterije se zelo 
hitro prilagodijo lokalnim pogojem. 
Oblikujejo se tako, da kar najbolj ustre-
zajo danim pogojem. Toksično/mrtvo 
organsko maso začnejo spreminjati v 
nekaj, česar se bo telo lažje znebilo.

Kadar so toksična odlagališča ve-
lika, takrat populacija bakterij eksplo-
dira. Različni tipi bakterij se prilago-
dijo trenutnemu stanju v določenem 
delu telesa. Velike količine bakterij lah-
ko ustvarijo dodatne toksine, ki nam 
navadno ne pomagajo in povzročajo 
simptome (ki nam včasih tudi pomaga-
jo določiti vrsto bakterij). Po tem scena-
riju bakterije niso povzročitelj bolezni, 
pač pa le izrabijo začetno, že obstoje-
če toksično stanje v našem telesu. Ubi-
janje bakterij z antibiotiki včasih prine-
se olajšanje, saj telo tako pridobi čas, da 
lahko ponovno vzpostavi ravnovesje, 
kar zmanjša hitrost nevtraliziranja in 
izločanja toksinov.

Medicina je že preizkusila koncept 
sterilnega telesa (brez bakterij). Izkaza-
lo se je, da to sploh ne vodi k dobremu 
zdravju.

V luči zgoraj povedanega ni trditev, 
da virusi in bakterije povzročajo bo-
lezen, prav nič bolj resnična, kot če bi 
rekli, da so muhe vzrok za smeti.

 R. M. 

Trditev, da virusi in bakterije 
povzročajo bolezen, ni prav 
nič bolj resnična, kot če bi 

rekli, da so muhe vzrok 
za smeti.


