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Psicossomática e o princípio da
responsabilidade
QUANTEC® agora também interpreta a linguagem da alma: as doenças
As maiorias dos pacientes se consideram vítimas, quando são afetados pela
doença e acreditam que o tipo de doença é casual. Mas, na realidade, a
pergunta que muitas vezes se fazem os pacientes de: porque a mim justamente
agora? tem uma resposta clara sobre a causa e, portanto, também para a cura.

O fator tempo
Na prática isso é difícil de fazer porque, por um lado, muitos terapeutas
não conhecem a relação entre doença
e sintoma de cada doença e, por outro
lado, quando conhecem o significado,
vão demorar demasiado tempo em
explicar aos pacientes estes relacionamentos. O nosso novo módulo de
software fecha essa lacuna.
®

O QUANTEC ExpertScan e o
novo módulo psicossomático.
Temos como exemplo a gastrite. Para
obter a avaliação descrita abaixo deve
fazer-se clique no estômago na lista de
verificação para selecionar a doença
em questão (ver gráfico acima). Após
clicar em “Iniciar” QUANTEC® necessita entre um e dois minutos para gerar
uma afirmação (NLP, veja gráfico abaixo), o texto para o sentido
psicossomático, a informação médica
de Expert info e, finalmente, como até
no presente, os métodos de cura
encontrados através do diodo do ruído
branco.

Praticamente toda doença tem uma origem psíquica típica para esta doença.
“Soma” é a palavra em latim para descrever o corpo e se a psique é colocada permanentemente num aspecto
particular, a um estado de desequilíbrio e desarmonizado, o psicosomatiza e mostra ao corpo onde reside o problema. E o mostra pelas mesmas doença em todas as pessoas de
todas as línguas, culturas e povos. Se
você fica doente dos dentes não pode,
possivelmente, quebrar na vida, se
estão lesadas as costas, não tem a
capacidade de impor (um se dobra), se
não pode digerir um problema pode
sofrer um desordem estomacal, se
não engole algo vai sofrer problemas
de garganta, se os ataques não são
vividos a bílis não pode fluir, se você
não pode entregar nada sofrerá de
asma ou constipação e se dá demais,

diarréia. Esta lista pode ser seguida
para todos os tipos de doenças. Atrás
da doença não está a casualidade,
mas uma mensagem clara, com um
caráter de exortação. Dethlefsen e
Dahlke escrevem sobre o tema em seu
livro “A Doença como caminho”: “Somente quando abandonemos a idéia
de que cada tipo de deficiência é uma
condição desagradável que deve ser
eliminada ou compensada tão rápida e
discretamente como seja possível,
podermos tirar uma vantagem do problema. A desordem é uma desordem
que nos impede continuar vivendo da
maneira usual (a deficiência deve incapacitar-nos para continuar a viver
como o fazemos agora). Então, a doença torna-se o caminho e nos leva à
cura”.

Após a declaração (ver gráfico abaixo)
mostra-se o significado
psicossomático. QUANTEC® considera o nome, a idade e o sexo do paciente, neste caso, uma mulher de 50
anos. Por razões de espaço não temos
mostrado também o texto como
gráfico, mas temos impresso abaixo
em itálico, como pode visualiza-lo em
QUANTEC®:
Temas de estômagos: raiva, estresse
e agressão, a superação de conflitos,
o amor.
Sobre a raiva, estresse e agressão: as
pessoas falam de pessoas “de natureza amargo” (azia); e de “engolir” para
disfarçar uma coisa muito
desagradável. Este é um nível de sentimento que não é digerido corretamente. O problema não é resolvido na
cabeça, mas é digerido literalmente
pelo estômago. O estômago é quem
paga as conseqüências e o transforma
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dois órgãos têm a dor, pergunte a
Gabriele si os dores aparecem antes
ou depois do jantar. Se a inflamação e
a úlcera estão no estômago, os alimentos pioram os sintomas, porque o
piloro fecha as suas portas e acumulase ácido clorídrico no estômago e
causa a dor. Se o problema está no
intestino, os sintomas melhoram após
de comer, porque o piloro já não deixa
passar ácido clorídrico ao intestino.

O diodo com o ruído branco
Depois da afirmação e da avaliação
anterior, QUANTEC® determina com
o diodo com o ruído branco propostas
terapêuticas a partir das áreas selecionadas pelo terapeuta. Por exemplo, a
homeopatia, nosodes, pontos de acupuntura, cores e muito mais. A coisa
especial sobre isso é que só se
propõem os remédios que tem um relacionamento direto com o órgão doente, a doença ou o fundo
psicossomático.

Quer ajudar desta forma que os
seus pacientes a compreendam
a sua doença?
(somatiza) em enfermidades.
Sobre a superação de conflitos: um
conflito que se consome lentamente
não é resolvido. “Engolir algo” significa
que se está atravessando uma
situação, por exemplo, no trabalho ou
na família, que ainda não acabou. Aparentemente, o adversário é mais forte
e eu, pobre diabo, tenho que “engolir
tudo”.
Sobre o amor: Em caso de não tê-lo o
estômago atua como substituto. A
compensação é feita geralmente
comendo doces. “A esta menina poderia come-la a beijos” é uma frase popular que mostra claramente a relação
entre o amor e o estômago. No entanto, o amor não deveria passar pelo
estômago, deveria ser expresso através do coração e os órgãos sexuais.

Informações especializadas:
1.) Helicobacter pylori
Em todas as doenças de estômago, o
Helicobacter pylori aproveita o
momento. Infelizmente, se luta contra
ele, muitas vezes com antibióticos e,
geralmente sem sucesso. No entanto,
existe um método muito bem tolerado:
os Helicobacter morrem em contato
com nitrato básico de bismuto..
2.) Diagnóstico diferencial com doenças do duodeno
O estômago e o intestino estão muito
próximos entre si e muitas vezes os
dores de estômago são em realidade
dores do duodeno. Se você quiser
saber (sem fazer sondagens) qual dos

Como temos explicado no exemplo de
gastrite, você pode selecionar outros
órgãos e escolher na lista de
verificação as doenças mais comuns
destes órgãos e o software irá automaticamente compilar as informações em
poucos minutos, como temos mostrado aqui. Se você está interessado em
mostrar a seus pacientes a relação
entre ação e pensamento e sua doença, e se você quiser obter informação
mais detalhada, convidamo-lo a um
dos nossos encontros informativos. Se
você tem um interesse muito específico também pode organizar conosco
uma visita em seu gabinete.

Psicossomática.
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Agora QUANTEC também interpreta a linguagem
da alma: as doenças.
Praticamente toda doença
tem uma origem psíquica
típica para esta doença.
Soma é a palavra grega
para descrever o corpo e se
a psique é submetida permanentemente em um
aspecto particular, a um estado de desequilíbrio e desarmonia o psicosomatiza e
mostra ao corpo onde está o
problema. E o mostra pela
mesma doença em todas as
pessoas de todas as línguas, culturas e povos.

Isto se tornou conhecido
pelo Dr. med. Rüdiger Dahlke. Ele estudou em detalhe
o ExpertScan e se alegra de
que seu planejamento na
psicosomática possa aplicar-se em mais consultas,
graças a este módulo sobre
psicossomática.
Para saber mais sobre
n o s s o m ó d u l o
psicosomático do software
ExpertScan,
recomendamos o artigo publicado na
revista CoMed.

O Dr. med. Dahlke reco®
menda QUANTEC
ExpertScan

