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«”Οι στρατιώτες του κορωνοϊού καθ΄όδόν για τον 
ψεκασµό κατά του κορωνοϊού» (AFP-Γαλλικό 

πρακτορείο ειδήσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε: 
https://learninggnm.com/documents/videos.html#Virus_Mania 

 
για να παρακολουθήσετε το βίντεο της Γερµανικής 
Νέας Ιατρικής “VIRUS MANIA-The Truth about 
Infectious Diseases” (Ιο-µανία-Η αλήθεια για τις 
µεταδοτικές ασθένειες) µε τη διάλεξη της Caroline 
Markolin. Η διάλεξη µαγνητοσκοπήθηκε τον Νοέµβριο 
του 2009 µετά την έξαρση της «γρίπης των χοίρων». 
Μόνο η ονοµασία του «ιού» άλλαξε… 
 
Παρακολουθήστε τη µαγνητοσκόπηση της Caroline 
Markolin µε θέµα:GNM και Covid-19 στο 
https://vimeo.com/405606624/71a4dfaf8c 
 

 
 
 

 
 

Με εκατοµµύρια ανθρώπους να έχουν µολυνθεί 
παγκοσµίως , οι ερευνητές  παρατηρούν πως ο 
COVID-19 φαίνεται να επιτίθεται σε ολόκληρο το 
σώµα και όχι µόνο στο αναπνευστικό σύστηµα. Η 
επικεφαλής ανταποκρίτρια του ABC News, Dr. 
Jennifer Ashton δήλωσε πως δεν είναι σαφές γιατί 
το Κέντρο Ελέγχου Επιδηµιών CDC πρόσθεσε 
αυτά τα συµπτώµατα τώρα. 

  

 

1. Με βάση τον Τέταρτο Βιολογικό Νόµο, τα 

µικρόβια δεν προκαλούν τις ασθένειες, αντίθετα είναι 

ζωτικής σηµασίας κατά τη διάρκεια της φάσης 

θεραπείας. Αυτό ισχύει και για τους «ιούς» (εάν 

υπάρχουν). 

 
2. Με βάση τον κανόνα των δύο φάσεων κάθε 

Ειδικού Βιολογικού Προγράµµατος (∆εύτερος 

Βιολογικός Νόµος), οι «λοιµώξεις» δεν µπορούν να 

µεταδοθούν σε άλλο άτοµο, δεδοµένου ότι τα 

συµπτώµατα (πυρετός, ρινική έκκριση, βήχας) είναι 

ήδη συµπτώµατα θεραπείας. Εποµένως, είναι 

µάλλον ο ΦΟΒΟΣ για την ασθένεια που είναι 

«µεταδοτικός» παρά η ίδια η «λοίµωξη». 

 
3. Τα συµπτώµατα της «λοίµωξης του κορωνοϊού» 

κυµαίνονται από κοινά συµπτώµατα 

κρυολογήµατος έως συµπτώµατα λοίµωξης του 

αναπνευστικού. Βάσει της GNM, τα πιο πάνω 

συµπτώµατα σχετίζονται µε µία «σύγκρουση 

οσµής» (να «οσµίζεσαι» κίνδυνο ή απειλή) και µε 

µία «σύγκρουση φόβου για την περιοχή 

κυριαρχίας» (φόβος στην επικράτεια, στον ζωτικό 

µας χώρο). 

 
4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης σύγκρουσης 

εγκατάλειψης (να τίθεται κάποιος σε καραντίνα, 

χωρισµός από τους αγαπηµένους), σύγκρουσης 

ύπαρξης (διακυβεύεται η ζωή µου, φόβος απώλειας 

του εισοδήµατος µου) ή σύγκρουσης νοσοκοµείου, 

οι οποίες αφορούν στα συλλεκτικά σωληνάρια του 

νεφρού, (το ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ) προκαλείται πνευµονία. 

Μεγάλος φόβος µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε 

θάνατο. 
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Είδηση, 27 Απριλίου 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Η απώλεια όσφρησης µπορεί να είναι ένα αρχικό 
σύµπτωµα του Covid19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κορωνοϊός: Πονοκέφαλος και απώλεια γεύσης 
νάµεσα στα 6 πιθανά συµπτώµατα του Covid-19, 
σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου Επιδηµιών CDC. 

 

 

 
 
 
 
Η απώλεια της όσφρησης (ανοσµία) σχετίζεται µε 
τα οσφρητικά νεύρα και τη βιολογική σύγκρουση του 
να µην µπορείς να µυρίσεις κάτι ή κάποιον. Η 
απαγόρευση κυκλοφορίας και η «κοινωνική 
απόσταση» (να µην µπορείς να µυρίσεις ένα 
αγαπηµένο πρόσωπο, έναν φίλο, έναν συµµαθητή, 
έναν δάσκαλο) µπορούν εύκολα να πυροδοτήσουν 
τη σύγκρουση. Όπως επίσης και το αντίστροφο, 
δηλαδή «να µη θέλεις να µυρίσεις κάποιον» εξαιτίας 
του φόβου να µολυνθείς αν έρθεις κοντά σε άλλα 
άτοµα. Το σύµπτωµα της ανοσµίας εµφανίζεται κατά 
τη φάση ενεργής σύγκρουσης. 
 
Η απώλεια της γεύσης σχετίζεται µε τη βάση της 
γλώσσας (φαρυγγικό µέρος) και µε τη σύγκρουση 
«να µην µπορείς να γευτείς κάτι» που 
προκαλείται, για παράδειγµα, από τον φόβο να µην 
µπορείς να αγοράσεις φαγητό ή να µην σου 
επιτρέπεται π.χ. να φας. έξω, εξαιτίας των κλειστών 
εστιατορίων. 
 

 

Είδηση, 20 Απριλίου 2020 
 

 

 
Τι είναι τα «∆άχτυλα Covid»; Οι δερµατολόγοι 
ποδίατροι ανακοινώνουν παράξενα ευρήµατα. 

 

«Ίσως είναι ένα στοιχείο των ασυµπτωµατικών 
ασθενών του Covid-19» 

 
  
 

 

 

Τα «∆άχτυλα Covid» σχετίζονται µε µια σύγκρουση 
«βαρύτατου αποχωρισµού» που επηρεάζει τα 
περιοστικά νεύρα. Κατά τη διάρκεια της ενεργής 
φάσης της σύγκρουσης, τα τριχοειδή αγγεία 
συστέλλονται, προκαλώντας περιορισµένη 
κυκλοφορία του αίµατος που εµφανίζεται ως 
κοκκινωπές ή µοβ αλλοιώσεις του δέρµατος ή ως 
αποχρωµατισµός, παρόµοιος µε τα κρυοπαγήµατα. 
Ο ιατρικός όρος για την πάθηση είναι χιονίστρες ή 
χείµετλα. 
 
Η σύγκρουση αποχωρισµού που αφορά στα 
δάχτυλα των ποδιών µπορεί να προκληθεί εξαιτίας 
του άγχους του να πρέπει να αποχωριστούµε ένα 
συγκεκριµένο µέρος (π.χ. το έδαφος στο οποίο 
βαδίζουµε). Η σύγκρουση µπορεί να πυροδοτηθεί 
από την απαγόρευση της κυκλοφορίας που 
αναγκάζει τους ανθρώπους να µένουν στο σπίτι και 
δεν τους επιτρέπει να επισκεφτούν (περίπατος) ένα 
αγαπηµένο µέρος (παιδική χαρά, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πάρκα, εστιατόρια κλπ). 
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Είδηση, 25 Μαρτίου 2020 
 

 

 

 

 

Η επιπεφυκίτιδα µπορεί να είναι ένα πρόωρο 
σύµπτωµα του Κορωνοϊού, λένε οι γιατροί. 

 
«Οι οφθαλµίατροι θα είναι οι πρώτοι γιατροί που θα 
βλέπουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανώς µολυσµένοι 

από τον COVID-19» 

 

 

Η επιπεφυκίτιδα (κοκκίνισµα των µατιών) συνδέεται 

µε µια σύγκρουση «οπτικού αποχωρισµού» 

δηλαδή να έχεις «χάσει κάποιον από τα µάτια σου» 

ή να µη σου επιτρέπεται να δεις κάποιον. Η 

φλεγµονή του επιπεφυκότα συµβαίνει στη φάση 

θεραπείας, αφού επιλυθεί (προσωρινά) η 

σύγκρουση. 

 
Για ένα δεξιόχειρο άτοµο, το δεξί µάτι επηρεάζεται 
όταν η σύγκρουση του οπτικού αποχωρισµού 
σχετίζεται µε έναν σύντροφο. Το αριστερό µάτι, όταν 
η σύγκρουση σχετίζεται µε τη µητέρα ή το παιδί. Για 
αριστερόχειρες αυτό αντιστρέφεται (κανόνας της 
βιολογικής πλευρίωσης). 
 

 

 
Είδηση, 29 Απριλίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η ιατρική κοινότητα ενηµερώθηκε για µια πιθανή 
σύνδεση της έξαρσης του Κορωνοϊού µε 

φλεγµονώδη συµπτώµατα παρόµοια της νόσου 
Kawasaki. 

 
Σύµφωνα µε τον ορισµό της, η λεγόµενη νόσος 
Kawasaki περιλαµβάνει συµπτώµατα όπως φλεγµονή 
των αιµοφόρων αγγείων, διόγκωση των λεµφαδένων, 
δερµατικό εξάνθηµα και πυρετό. Η νόσος προσβάλλει 
κυρίως παιδιά κάτω των πέντε ετών. 
 
Βάσει της GNM, αυτό µεταφράζεται ως ένας 
συνδυασµός µιας σύγκρουσης αποχωρισµού, που 
αφορά στην επιδερµίδα (απώλεια της φυσικής 
επαφής) και µιας σύγκρουσης αυτοϋποτίµησης, που 
επηρεάζει τα αιµοφόρα αγγεία ή/και τους λεµφαδένες. 
Τα συµπτώµατα (δερµατικό εξάνθηµα, φλεγµονή των 
αιµοφόρων αγγείων, πρησµένοι λεµφαδένες), 
αναπτύσσονται όταν οι συγκρούσεις έχουν 
(προσωρινά) επιλυθεί. 
 
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε συγκρούσεις 
αποχωρισµού. Στα βρέφη, ο χωρισµός από την 
οικογένεια (από έναν γονέα, αδελφό, παππού/γιαγιά, 
αγαπηµένο συγγενή) είναι συνήθως ταυτόχρονα και 
µία σύγκρουση αυτοϋποτίµησης (νιώθουν αβοήθητα = 
«άχρηστα» χωρίς την «αγέλη»). Αυτός είναι ο λόγος 
που τα αντίστοιχα συµπτώµατα εµφανίζονται συχνά 
µαζί, επηρεάζοντας συνήθως ολόκληρο το σώµα 
(γενικευµένη σύγκρουση). 
  

 
  

Πηγή:  www.learninggnm.com 

 
 
 
 
 
 
 
 


