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Конфликт на самообезценяване със задържане на вода 
 

от Андреас Баумайстер 
 

2 Януари 2009 година 
 
 
Свидетелство за моя недъгав 19-годишен син  
  
През последните 12 години нашият син, Себастиян, живееше в един дом в Марбург. Сега 
той трябваше да се премести в дом за възрастни във Вюрсбург.   
 
Недъгавостта на Себастиян бе причинена от ваксина. Той не може да говори и човек може 
да разбере какво преживява психологически само чрез знаците, които показва.  
 
Поради преместването от Марбург до Вюрсбург, Себастиян преживя конфликт на 
самообезценяване с костна остеолиза. Не можехме да установим точното 
местоположение, тъй като той не можеше да ни каже коя част от тялото го боли.  
 
Кръвните му показатели бяха изключително ниски, с хемоглобин 5.0 g/dl. Бяхме наясно с 
тази псевдо анемия, тъй като след решаването на конфликта са нужни няколко месеца, 
докато кръвните показатели се нормализират. Но понеже Себастиян живееше в дом, той 
минаваше редовни прегледи. Според традиционната медицина той бе определен за тежко 
болен и незабавно преместен в болница. Трябва да се отбележи, че момчето нямаше 
някакъв дискомфорт, имаше добър апетит и топли ръце – което означаваше, че той се 
намира във ваготония (лечебна фаза).  
 
Тъй като бил хоспитализиран напълно сам (преместването бе направено без наше 
знание), Себастиян преживял веднага силен бежански конфликт със силно задържане 
на вода. На другия ден, нормално слабото 19-годишно момче имало лице с размер на 
баскетболна топка, като водата се била задържала най-вече в бузите му. „Старата 
медицина” го диагностицирала с възпаление. Против нашата воля му беше поставен 
венозен източник с глюкоза и антибиотици, което само прибави още течност към водното 
задържане! Беше му изпратен и зъболекар (???), който имаше съмнения за възпаление на 
челюста. Зъболекарят беше изумен, че момчето имаше перфектни зъби и никога не бе 
минавал зъболечение.  
 
Бяха направени много медицински тестове, а нашите възражения бяха напразни. Когато 
става въпрос за недъгаво дете, все едно то е малко. Родителите нямат законови права. 
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Но тъй като ние бяхме постоянно до леглото му, дори и през нощта, страхът на 
Себастиян, а следователно и задържането на вода, изчезнаха за два дни!  
 
Сега той е вече при нас – все така здрав. Хранителните добавки със желязо помогнаха на 
кръвните показатели да се стабилизират.  
 
Ако Себастият не беше третиран съобразно Германската нова медицина, той нямаше да 
бъде спасен от всичко това.    

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  
превод : http://www.gnm-bg.com 

 
Английски: www.LearningGNM.com 

 
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  

 
 
 
 
 


