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Prelegent: dr Grant McFertridge
• Założyciel i dyrektor badań w Instytucie Studiów 

nad Szczytowymi Stanami Świadomości
- doktorat z psychologii klinicznej 
- od 1995 r. zajmuje się badaniami naukowymi w obszarze 

zdrowia
- opracował technikę regresji uzdrawiania traum: 

Whole-Hearted Healing (Uzdrawianie Całym Sercem)

• Zaplecze naukowe z różnych dziedzin
- inżynieria elektryczna, Uniwersytet Stanforda,1984 r.
- inżynier ds. Badań i Rozwoju przez ponad 25 lat
- wykładał inżynierię elektryczną na Uniwersytecie 

Kalifornijskim



• to mały instytut o charakterze 
międzynarodowym 

• założony w latach 90-tych XX w.

• pierwotny cel – osiągnięcie stanu 
Walking in Beauty (Ścieżka 
Piękna)

• dokonał fundamentalnych odkryć 
w biologii i w psychologii

• udziela licencji terapeutom 
na stosowanie swoich technik

• w relacji z klientem stosuje 
zasadę „opłaty za rezultat”



• historii badań nad autyzmem w Instytucie

• badaniu hipotez dotyczących szczepionek 
i uszkodzeń mózgu

• podejściu Instytutu do leczenia autystycznej „infekcji”

• przedwczesnych porodach

• zespole Aspergera

• stosowaniu innych metod terapeutycznych 
w leczeniu autyzmu

Będziemy mówić o:



O zaangażowaniu ISPS 
w badania nad autyzmem 
zadecydował przypadek

• Nasze badania rozpoczęły 
się w 1998 r.

• Przyjaciel i współpracownik 
z Instytutu ISPS, Wes Gietz
(na zdjęciu z prawej z dr 
Deolą Perry) miał 
autystycznego syna

• Autyzm rozpoczyna się w 
pierwszej fazie porodu



2000 rok – nasz pierwszy 
proces leczenia autyzmu

• Uzdrowienie epigenetycznych uszkodzeń w organizmie matki leczy 
autyzm u jej dziecka (uzdrawianie ojca nie ma wpływu na 
uzdrowienie autyzmu dziecka)

• W przeprowadzanych badaniach zastosowaliśmy specjalny rodzaj 
muzyki, frazy i zobrazowanie, które regresują matkę do przeżyć z 
jej porodu

• Zastosowaliśmy też dobrze znaną technikę opukiwania EFT 
(Emotional Freedom Technique) do uzdrowienia traumy narodzin 
matki  

• Dr Deola Perry i ja opracowaliśmy nasz pierwszy proces leczenia 
autyzmu



Zmiany emocjonalne i rozwojowe 
– rezultaty pierwszego procesu 

leczenia autyzmu
• W 2000 r. przeprowadziliśmy pierwsze badania z udziałem 

pięciorga autystycznych dzieci – czworo z nich zostało skutecznie 
wyleczonych z autyzmu (matka jednego z dzieci przerwała 
program przed zakończeniem terapii)

• Po przeprowadzeniu procesu matki nagle odczuły więź 
emocjonalną z dziećmi, zaś dzieci nagle zaczęły odczuwać 
emocje i zapragnęły nawiązać więź z matkami

• W ciągu jednego roku dzieci przechodziły w przyspieszonym 
tempie fazy rozwojowe wczesnego dzieciństwa - z nauką 
mówienia włącznie 



Linda Johnson – matka 
chłopca, który miał autyzm

świadectwo Lindy Johnson (video)

https://www.peakstates.com/videos.html


Błędne diagnozowanie 
autyzmu – przykład z Danii

• Wypróbowaliśmy nową metodę leczenia w Danii w 2008 r. 
na dziesięciorgu dzieciach ze zdiagnozowanym autyzmem

- troje dzieci miało objawy autyzmu

- pięcioro dzieci miało inne problemy

- u dwojga dzieci nie rozpoznaliśmy żadnych problemów

• Kluczowe odkrycie – wiele dzieci ze zdiagnozowanym 
autyzmem nie ma autyzmu

• Konsekwencja – chcemy leczenia metodą, która będzie 
obejmować wiele różnych zaburzeń u dzieci



Zespół Aspergera (AS)

• Zespół Aspergera to nie autyzm

• Osoba z zespołem Aspergera ma wrażenie bycia 
zamkniętą w szklanej probówce

• Niektórzy ludzie mają objawy zespołu Aspergera tylko 
w jednej połowie ciała, nie zdając sobie z tego sprawy

• Leczenie jest dość proste, a jego skutkiem jest 
eliminacja wrażenia szklanej ściany, co w konsekwencji 
prowadzi do wyeliminowania objawów zespołu
Aspergera

• Ten proces oferujemy na zasadzie „opłaty za rezultat”



Hipoteza dotycząca 
uszkodzeń mózgu

• W 2008 r. zbadaliśmy hipotezę mówiącą, że urazowe 
uszkodzenia mózgu (TBI) wywołują autyzm  

• Wysnuliśmy wniosek, że urazowe uszkodzenia mózgu (TBI) 
nie wywołują autyzmu

• Leczenie urazowych uszkodzeń mózgu może eliminować 
objawy u dzieci z błędnie zdiagnozowanym autyzmem 

• Po skutecznym leczeniu autyzmu dziecko może również 
potrzebować uzdrowienia urazowego uszkodzenia mózgu

• Instytut ISPS oferuje leczenie urazowego uszkodzenia 
mózgu na zasadzie „opłaty za rezultat”



Hipoteza dotycząca 
szczepionek

• Szczepionki nie wywołują autyzmu

• Szczepionki zakażały dzieci głęboko autystyczne, 
jednak eliminacja zakażenia nie miała wpływu na 
objawy

• U dzieci, których nie szczepiono i tak rozwijał się 
ciężki autyzm



Odkrycie Komórki Prymarnej
• Komórka prymarna jest 

miejscem, w którym znajduje 
się świadomość człowieka

• Problemy związane z 
komórką prymarną są 
odczuwane jako doznania w 
ciele

• Komórka prymarna wyznacza 
wzorzec dla wszystkich 
pozostałych komórek w 
organizmie



Znalezienie klucza 
do zrozumienia autyzmu

• Linda Johnson stała się naszym kluczem do 
zrozumienia przyczyny autyzmu

• Jądro komórki prymarnej jest 
subkomórkowym odpowiednikiem mózgu –
uszkodzenia w jądrze komórkowym 
(a szczególnie w jąderku) objawiają się 
dysfunkcją mózgu

• Ludzie, którzy regresują się do tego 
momentu „widzą” obraz ciała nałożony na 
obraz jądra komórkowego

• Szkic po prawej stronie przedstawia bakterię 
autyzmu, którą zobaczyła matka w trakcie 
regresji do momentu porodu 



Etapy zakażenia autyzmem 
w trakcie porodu

1. Zarówno matka, jak i płód zostają zarażeni bakterią 
autyzmu

2. Początkowa faza porodu wywołuje u matki uczucie 
wściekłości i agresji związane z chęcią przetrwania

3. Bakteria autyzmu uszkadza jądro komórkowe u dziecka

4. Matka natychmiast zaczyna odczuwać płód dziecka 
jako „autystyczny”



„Widzenie” autyzmu 
w jąderku

• Dzięki określonej zdolności szczytowej można dostrzec „dziury” 
w mózgu u osoby z autyzmem

• Jest to obraz uszkodzenia jąderka

• U ludzi z ciężkim autyzmem brakuje dużej części materiału 
„mózgu”    

• Te obserwacje pozwoliły nam przetestować nową metodę 
leczenia autyzmu

• Nasza metoda leczenia urazowego uszkodzenia mózgu nie daje 
możliwości wypełnienia brakujących części jąderka



Ataki

• Ataki padaczki powodowane są przez inną bakterię 
żyjącą w lukach (dziurach) powstałych w wyniku 
zakażenia autyzmem wewnątrz jąderka



Leczenie zakażenia 
autyzmem

• Terapia psychoimmunologiczna stosuje techniki podobne 
do psychologicznych, aby uodpornić daną osobę na 
patogen

• W 2018 r. odkryliśmy technikę psychologiczną, której 
celem jest uodpornienie matki na zakażenie autyzmem

• Epigenetyczne uszkodzenie, które wywołuje podatność na 
bakterię autyzmu, jest przenoszone przez kobiety

• Uodpornienie kobiety na bakterię autyzmu uodparnia 
również dziecko; natomiast uodpornienie ojca, nie 
uodparnia dziecka na bakterię autyzmu 



Wściekłość i agresja matki 
w trakcie porodu

• Wyleczenie patogenu autyzmu nie wystarcza – musieliśmy 
również wyeliminować wściekłość i agresję matki w stosunku 
do dziecka w trakcie porodu

• Nasze pierwsze skuteczne terapie w 2000 r. polegały na 
wyeliminowaniu agresji matki w momencie porodu 

• Wściekłość i agresja matki związane z chęcią przetrwania 
skierowane były przeciwko męskiej części u dziecka

• Źródłem agresji matki w czasie porodu jest moment 
zapłodnienia – pomiędzy komórką jajową (część żeńska) a 
plemnikiem (część męska)



Przedwczesne porody
• Przedwczesne porody są silnie 

skorelowane z autyzmem i innymi 
problemami  u dzieci

• Zygota rodzica (w przyszłości –
autystyczna matka) rozpoczyna 
wytwarzanie swoich pierwotnych 
komórek rozrodczych jeszcze 
przed całkowitą implantacją

• To powoduje traumę (uraz) 
bezdechu w nowo uformowanym 
organizmie i powoduje różnego
rodzaju problemy i choroby

zygota 
zagnieżdża się w 
ściance macicy 

zygota 
zagnieżdża się w 
ściance macicy

zygota rozpoczyna 
wytwarzanie  

pierwotnych komórek
rozrodczych

zygota rozpoczyna 
wytwarzanie  

pierwotnych komórek
rozrodczych



Konwencjonalne techniki 
medyczne

• Możliwe jest odkrycie badania krwi na patogen autyzmu

• Leczenie farmakologiczne może przynosić efekty w 
naprawianiu uszkodzeń spowodowanych autyzmem, ale 
z pewnością byłoby skuteczne, gdyby stosowano je u 
ciężarnych matek przed porodem.



Stosowanie innych metod 
terapeutycznych w leczeniu 

autyzmu

• Inne metody leczenia autyzmu są bardzo dobre

• Mogą one działać na inne choroby mieszczące się 
w kategorii autyzmu 

• Mogą one stosować inne mechanizmy uzdrawiania 
autyzmu, które mogą być bardziej efektywne



Podsumowanie
• Autyzm wywołuje bakteria, która uszkadza jądro komórki prymarnej

• Terapia psychoimmunologiczna mająca na celu eliminację patogenu 
jest skuteczna

• U matki wywoływane jest nieuświadomione uczucie agresji podczas 
narodzin jej dziecka, co wywołuje u niego uszkodzenie związane z 
autyzmem

• Leczenie obejmujące wczesne wydarzenia rozwojowe eliminuje 
problem wystąpienia agresji u matki

• Zespół Aspergera jest zupełnie innym schorzeniem, niezwiązanym z 
autyzmem

• Dzieci z urazowymi uszkodzeniami mózgu mogą również być 
leczone w celu wyeliminowania symptomów uszkodzenia



Polecane lektury

Szczytowe stany 
świadomości

Psychobiologia 
subkomórkowa

Whole-Hearted
Healing (Uzdrawianie 

Całym Sercem)



Pytania


