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Wiedza podstawowa
Przedstawiamy dr Hamera
Definicje
Pięć Biologicznych Praw Natury - podsumowanie

1. Biologiczne Prawo Natury - Prawo natury dotyczące naturalnych zmian
2. Biologiczne Prawo Natury - Prawo natury mówiące o dwufazowości

Cechy szczególne faz
Możliwe sposoby przebiegu konfliktu
Szyny
Symptomy w mózgu
Powtarzalny wynik

3. Biologiczne Prawo Natury - Biologiczny System Naturalnych Zmian

Pochodzenie poszczególnych organów oraz części organów z listków zarodkowych
System Sensownych Biologicznych Programów Specjalnych
Typy Doświadczanych przez nas konfliktów
Biologiczny sens i cel zmian
Stronność biologiczna i jej różne funkcje dla poszczególnych listków zarodkowych
Podstawowe typy tkanek
Historia ewolucji programowania naszych tkanek
Wspólne cechy szczególne dla zaburzeń psychicznych i zmian świadomości w
poszczególnych listkach zarodkowych

4. Biologiczne Prawo Natury. Biologiczny System Mikroorganizmów
5. Biologiczne Prawo Natury. Prawo natury dotyczące biologicznego sensu

Spis treści endodermalnych organów

Tkanki i organy endodermy stosowane przez pień mózgu
Cechy wspólne organów sterowanych przez pień mózgu
Centrale sterujące pnia mózgu
Pień mózgu i archaiczna forma pierścienia

Śluzówka jamy ustnej, gardła nosa (tkanka gruczołowa)
Ślinianka przyuszna (tkanka gruczołowa)
Ślinianka podjęzykowa i ślinianka podżuchwowa (tkanka gruczołowa)
Tarczyca (tkanka gruczołowa)



Migdałki podniebienne (tkanka gruczołowa)
Przełyk (tkanka gruczołowa)
Komórki kubkowe (tkanka gruczołowa)
Żołądek i dwunastnica (gruczołowy nabłonek walcowaty)
Płuca (tkanka gruczołowa)
Wątroba (tkanka gruczołowa)
Trzustka (tkanka gruczołowa)
Jelito cienkie (tkanka gruczołowa, nabłonek walcowaty)
Kątnica, wyrostek robaczkowy (gruczołowy nabłonek walcowaty)
Jelito grube (gruczołowy nabłonek walcowaty)
Okrężnica esowata (gruczołowy nabłonek walcowaty)
Trójkąt pęcherza (nabłonek gruczołowy)
Gruczoły Bartholina (tkanka gruczołowa)
Gruczoł krokowy (prostata, tkanka gruczołowa)
Śluzówka jajowodów i macicy (tkanka gruczołowa)
Kanaliki zbiorcze nerek (tkanka gruczołowa)
Zespół kanalików zbiorczych nerek
Ucho środkowe, trąbka Eustachiusza (tkanka gruczołowa)
Tęczówka i naczyniówka (gruczołowy pierwotny oczodół)
Część przednia przysadki mózgowej (tkanka gruczołowa)

Organy i tkanki sterowane przez śródmózgowie
Wspólne cechy organów sterowanych przez śródmózgowie

Mięśnie jelit (tkanka mięśniowa gładka)
Mięśnie macicy (tkanka mięśniowa gładka)
Mięśnie serca (częściowo tkanka mięśniowa gładka)
Ściana naczyń krwionośnych (tkanka mięśniowa gładka)

Spis treści mezodermalnych organów

Organy oraz tkanki mezodermalne sterowane przez móżdżek
Wspólne cechy organów sterowanych przez móżdżek
Centrale sterujące móżdżku

Skóra właściwa (oraz objawy czerniaka)
Skóra właściwa (oraz objawy półpaśca)
Gruczoły sutkowe (skóra właściwa zmodyfikowana do produkcji mleka)
Otrzewna
Sieć mniejsza i większa
Opłucna
Osierdzie
Opony mózgowe



Osłonka nerwu

Organy oraz tkanki mezodermalne sterowane przez istotę białą
Wspólne cechy organów sterowanych przez istotę białą
Centrale sterujące istoty białej

Tkanka łączna (miękkie, elastyczne tkanki łączne)
Chrząstka, ścięgna, otoczka ścięgien (mocniejsze tkanki łączne)
Kości (najmocniejsze tkanki łączne)
Kość żuchwy i zębina
Funkcjonalne powiązania części ciała
Białaczka oraz nadkrwistość
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (zanik oraz guzy mięśni)
Mięśnie serca (zanik i guz mięśni poprzecznie prążkowanych)
Ściana naczyń krwionośnych (mezodermalna tkanka łączna)
Węzły chłonne i naczynia limfatyczne (mezodermalna tkanka łączna)
Śledziona (mezodermalna tkanka łączna)
Tkanka tłuszczowa (mezodermalna tkanka łączna)
Mięśnie zwieracza i pęcherza moczowego (tkanka mięśniowa poprzecznie
prążkowana)
Mięśnie szyjki macicy (tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana)
Jajnik (mezodermalna tkanka łączna)
Jądro (mezodermalna tkanka łączna)
Kora nerkowa (mezodermalna tkanka łączna)
Kora nadnercza (mezodermalna tkanka łączna)

Spis treści - organów ektodermy

Organy i tkanki ektodermy sterowane przez korę mózgową
Cechy wspólne organów sterowanych przez korę mózgową
Centrale sterujące kory mózgowej
Tzw. schematy wrażliwości nabłonków

Szkliwo zęba (zrogowaciała tkanka nabłonkowa płaska)
Śluzówka jamy ustnej, języka, przełyku (nabłonek płaski)
Przewody gruczołów ślinowych (nabłonek płaski)
Przełyk (nabłonek płaski)
Tkanka łączna oka, rogówka, soczewka (zmodyfikowany nabłonek płaski)
Zatoki: czołowe, szczękowe, sitowe, klinowe (nabłonek płaski)
Naskórek (skóra zewnętrzna, naskórek, nabłonek płaski)
Przewody mleczne (nabłonek płaski)
Pochwa, wargi sromowe, napletek (nabłonek płaski)
Okostna (oraz unerwienie)



Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (osłabienie funkcji ruchu mięśni,
paraliż)
Ucho wewnętrzne (ślimak, kanały półkoliste)
Ciało szkliste i siatkówka (retina)
Przewody tarczycy (nabłonek płaski)
Błona wewnętrzna łuków skrzelowych
Komórki wysepek Langerhansa (niski poziom cukru we krwi)
Komórki beta wysepek Langerhansa (wysoki poziom cukru we krwi)

Znaczenie i wpływ stanu hormonalnego
Podstawowe miejsca pojawiania się ognisk w strefach płci/posiadania

Krtań - mięśnie (tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana)
Krtań - śluzówka (nabłonek płaski)
Oskrzela - mięśnie (tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana)
Tchawica i oskrzela - śluzówka (nabłonek płaski)
Żyły wieńcowe (nabłonek płaski)
Szyjka macicy i ujście macicy (nabłonek płaski)
Błona wewnętrzna tętnic wieńcowych (nabłonek płaski)
Spowolniona akcja serca, zatrzymanie akcji serca
Żołądek, odźwiernik, opuszka dwunstnicy (nabłonek płaski)
Wątroba: drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy (nabłonek płaski)
Trzustka - przewody trzustkowe (nabłonek płaski)
Odbytnica (nabłonek płaski)
Miedniczka nerkowa (nabłonek płaski)
Moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa (nabłonek płaski)

Spis treści - mentalnych programów specjalnych

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia nastrojów
Czas aktywacji zaburzeń psychicznych

Konstelacje pnia mózgu
Konstelacje móżdżku

Konstelacje kory mózgowej
Strefy płci/posiadania, homoseksualność, aseksualność
Pola kory mózgowej oraz segmenty
Pierwszorzędowa sensoryczna kora ruchowa
Pierwszorzędowa i drugorzędowa kora ruchowa
Kora wzrokowa i słuchowa
Cechy wspólne programów specjalnych pól kory mózgowej
Konstelacje przed-motoryczno-sensorycznych oraz wzrokowych pól kory mózgowej



Wyjątkowe cechy tzw. konstelacji płci/posiadania
Tzw. konstelacje SPP, tzw. zasada wagi oraz reguły wagi

Praworęczni/e mężczyźni i kobiety - funkcje stref płci/posiadania
Leworęczni/e mężczyźni i kobiety - funkcje stref płci/posiadania

Tzw. konstelacje SPP, logika i kolejność

Konstelacje tzw. stref płci/posiadania
Konstelacje asymetryczne krtani oraz oskrzeli
Tzw. konstelacja wznosząca
Tzw. konstelacja autystyczna
Tzw. mito konstelacja
Tzw. konstelacja agresywna
Tzw. konstelacja anorektyczna
Tzw. konstelacja postmortalna
Tzw. konstelacja Casanowy oraz nimfomanii
Tzw. konstelacja bulimiczna
Tzw. konstelacja kory słuchowej

Spis literatury, źródła informacji B.1., str. 154


