Előszó
Az általam 1981-ben felfedezett GERMÁN ÚJ MEDICINA (egykor: ÚJ
MEDICINA, majd GERMÁN ÚJ MEDICINA®) természettudományos
értelemben és természettudományos feltételek szerint a soron következő
kóreseten reprodukálható és nem rendelkezik hipotézisekkel.
Ez alapjában véve az ősi orvostudomány, amely bizonyára mindig is
létezett, csak eddig létét nem tudták természettudományos eszközökkel
bebizonyítani. A Germán Új Medicina egy minden élőlényt magában
foglaló logikus és összefüggő természettudományos rendszer, amely
nagyon emberséges, sőt közösségteremtő erővel bír. Azt is
mondhatnánk, hogy ez a – minden élőlényre érvényes – természetes
vallás: a Szent Orvostudomány®, La Medicina Sagrada®.
Emberemlékezet óta ez az első természettudományos orvoslás,
amelyet időközben harminc esetben vizsgáltak felül. Ezen felülvizsgálatok
során igazolták a helytállóságát, legutóbb 1998. szeptember 8/9-én, a
Nagyszombati Egyetemen (Szlovákiában, Trnavában).
Ezzel szemben a magát "tudományosnak" nevező ún. akadémiai
orvostudomány valójában – mintegy 5000 – puszta hipotézisen alapul.
Ezen a téren eddig egyetlen verifikációra sem került sor, ezért megcáfolni
sem tudták, mert a cáfolathoz egy minimális kiindulási pont szükséges.
Az akadémiai orvostudomány egy ködös és áltudományos rendszer,
egyszóval: óriási tévedés, egy tévtan, alapjában véve egy ostoba – a
zsidó-keresztény valláson alapuló – orvoslás, amely minden
megbetegedést jóindulatúnak vagy rosszindulatúnak ítél, és arra
törekszik, hogy minden „rosszindulatúnak” vélt folyamatot megállítson
(„szelleműzés”).
Tisztességes természettudósként 1981-ben a Tübingeni Egyetemen
dolgozó kollégáimhoz járultam, és felajánlottam nekik az Új Medicina
felülvizsgálatát, hogy közösen állapítsuk meg a rendszer helytállóságát.
Ezután annak rendje és módja szerint az eredményeimet habilitációra
nyújtottam be, amelyre a mai napig nem került sor. Az orvostudományi
kar megtagadta a vizsgálatot, miután a professzorok – ahogy ezt a
Tübingeni Egyetem jogtanácsosa 1986-ban bizalmasan megosztotta
velem – akkoriban zárt ajtók mögött már mintegy 100 alkalommal
felülvizsgálták a GERMÁN ÚJ MEDICINÁT és meggyőződtek annak
helytállóságáról.
A professzorok nem lehetnek pártatlanok, mert pontosan tudják, hogy ha
helyesnek nyilvánítják a GERMÁN ÚJ MEDICINÁT, azzal beismerik, hogy
23 éve a legsúlyosabb bűncselekményt követik el, ami nem tévedés,
hanem bűntett. Ezzel szemben a legfelsőbb zsidó orvosi testület New
Yorkban már 1984 elején, az első könyvem (Krebs – Krankheit der Seele,
1984) megjelenése után azon nyomban felülvizsgálta felismeréseimet és
elismerte azok helyességét. Lásd a könyv végén M. M. Schneersonhoz írt
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levelemet. Azóta a zsidó származású orvosok világszerte a Germán Új
Medicinát alkalmazzák, kivéve a nem zsidó betegek esetében, ez
számukra nem engedélyezett. Ez vezetett ahhoz, hogy 1981 óta
elképesztő brutalitással, a felismerések elnyomásával, hírnevem sárba
tiprásával, foglalkozásom gyakorlásától való eltiltással és börtönnel
„operálnak”. Mindezt azért, mert: „Nem tagadja meg esküvel az Új
Medicinát” és „Nem tér vissza az akadémiai orvostudományhoz”. Ennek
oka az, hogy én vagyok az egyetlen, aki zavaró tényező számukra a
módszeres kizsákmányolás és az áldozatok bekebelezése során.
Manapság mindenhol az Új Medicina elnevezéssel találkozunk. amelynek
azonban a valódi ÚJ MEDICINÁHOZ semmi közük, épp ellenkezőleg, a
háttérbe akarják szorítani azt.
A jövőben az Új Medicinát védeni szeretném attól, hogy összetévesszék
más irányzatokkal, rágalmazzák és hamisítsák, ezért ezentúl GERMÁN ÚJ
MEDICINÁNAK nevezem, ami régi könyveimben az ÚJ MEDICINA
elnevezésnek felel meg.
(Dr. Hamer a felfedezésének az „Új Medicina” és „Germán Új Medicina”
elnevezések után – a könyv megjelenését követően – már a GERMÁN
GYÓGYTUDOMÁNY elnevezést adta, ezért saját kérésére a továbbiakban
ezt a ma is érvényes elnevezését használjuk, kivéve a hivatalos
levelezések és szakvélemények hivatkozásait – a fordító megj.)
A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY fiam, Dirk hagyatéka, akinek e világból
való távozása révén e természettudományos orvostudomány nyomára
bukkanhattam. Őszinte szívvel adom tovább minden embernek,
elsősorban a betegeknek, akik a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNYRA
támaszkodva felépülhetnek. Viva la Medicina Sagrada® – Éljen a Szent
Orvostudomány, a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY!
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
Alhaurin el Grande, 2004 tavaszán
U.i.: Kérem, tartsák szem előtt azt a tényt, hogy a GERMÁN
GYÓGYTUDOMÁNYRA támaszkodva a betegek 98%-a túléli a rákos
megbetegedést, amely minden esetben egy Értelmes Biológiai
Különprogram és nem követel emberéleteket. Ezzel szemben a
heidelbergi
Német
Rákkutatási
Központ
igazolta,
hogy
a
jóindulatú/rosszindulatú akadémiai orvostudományban szegény rákos
betegek 98%-a belehal a kemoterápia által okozott mérgezésbe, a
sugárterápiába és a csonkításos műtétekbe. Cinizmussal ér fel "terápiát"
emlegetni a fennmaradó 2% esetében. Ez a szörnyű "kezelés" csak
Németországban naponta 1500 ember életébe kerül.
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Ki az a Dr. Hamer?
A nevem Ryke Geerd Hamer, az
orvostudomány doktora, belgyógyász
és a teológia magisztere vagyok.
1935.
május
17-én
születtem,
Frízföldön nőttem fel.
18 éves koromban érettségiztem,
ezt követően a Tübingeni Egyetemen
orvostudományi-, fizika- és teológia
karán kezdtem meg tanulmányaimat.
Itt ismertem meg Sigrid Oldenburg
orvostanhallgatót, leendő nejemet,
akibe első látásra beleszerettem.
21 éves koromban sikeresen
letettem az orvosi elővizsgát, egy
évvel később pedig, Erlangenben
összeházasodtunk. 8 szemeszter
után, 22 évesen diplomáztam a
teológiai karon.
Hamarosan világra jött a lányunk és a fiunk, DIRK (aki később fontos
szerepet játszik), és később még két gyermekünk született.
24 évesen sikeres államvizsgát tettem Marburgban az orvostudományi
karon, két évvel később, a gyakorlat után pedig megkaptam orvosi
praktizálási engedélyemet és a doktori fokozatot. Ezután évekig a
Tübingeni és a Heidelbergi Egyetemi Kórházban dolgoztam, 1972-ben
pedig belgyógyász szakorvos lettem.
Egy ideig közös praxisom volt feleségemmel, Dr. med. Sigrid Hamerrel.
Volt egy különleges hobbim: szabadalmaztattam a találmányaimat.
Feltaláltam például az atraumatikus Hamer szikét a plasztikai sebészet
számára. Ez az eszköz a borotvánál hússzor élesebb. Ezenkívül
megalkottam egy speciális csontfűrészt szintén a plasztikai sebészet
számára, egy – a test vonalához automatikusan illeszkedő –
masszázspadot,
valamint
egy
készüléket
a
transzkután
szérumdiagnosztika számára.
Családunk 1978. augusztus 18-ig mindennapi, négygyermekes (két fiú
és két lánygyermek) orvoscsalád volt.
1978. augusztus 18-án pirkadatkor, hajnali 3-kor azonban szörnyű
dolog történt. Egy őrült olasz herceg, Savoyai Viktor Emánuel, a Cavallosziget közelében a gyanútlanul csónakjában alvó fiamra, Dirkre lőtt.
Fiam haláltusája mintegy négy hónapig tartott, éjjel-nappal mellette
virrasztottam.
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December 7-én Dirk feladta az életéért vívott csatát. Ezáltal – ahogyan
az 3 évvel később világossá vált számomra – elszenvedtem egy
„veszteség-konfliktust”, ennek következtében hererákban betegedtem
meg. Később ezt a sokkélményt Dirk-Hamer-szindrómának neveztem el.
Ez egy biológiai konfliktus-élménysokk, amely váratlanul, „derült égből
villámcsapásként" ér minket.
Akkoriban, 1981-ben abban a hitben éltem, hogy ezek az
összefüggések kizárólag a rákos megbetegedésekre vonatkoznak, hiszen
akkor még nem is sejtettem, hogy a RÁK VASTÖRVÉNYE az
orvostudomány legfontosabb felfedezése.
Felismeréseimet 1981 októberében habilitációra nyújtottam be a
Tübingeni Egyetemre.
Ezzel az volt a fő célom, hogy az eredményeimet a lehető leghamarabb
felülvizsgálják egy soron következő kóreseten és ez a felfedezés a
páciensek javára szolgáljon.
Az egyetem azonban 1982 májusában elutasította a lélek és a rákos
megbetegedések között felfedezett összefüggésekről szóló munkámat
anélkül – ahogyan azt később a bíróság előtt beismerték –, hogy akár
egyetlen kóreseten reprodukálhatósági vizsgálatot hajtottak volna végre.
1981 óta áll fenn az a groteszk helyzet, hogy egy egyetem megtagadja
a verifikációs vizsgálatot, pedig a bíróságon beismerték, hogy három
napon belül ezt megtehették volna, csak éppen nem állt szándékukban.
Fiam halála után a P2 szabadkőműves páholy és az általuk megbízott
ügyvédek, ügynökök, nyomozók és a Savoyai-ház emisszáriusai terror
alatt tartották a családomat.
A következő években többször megkíséreltem kórházat, vagy ahhoz
hasonló menedéket nyitni pácienseim számára, hogy a felismeréseim a
hasznukra válhassanak. Ezt minden alkalommal meghiúsították
valamilyen irányított akcióval.
Nejem, Dr. med. Sigrid Hamer 1985-ben belehalt Dirk fiunk halála
miatti gyászába.
1986-ban a tetőpontjára hágott a hajtóvadászat, amikor Koblenz
tartomány önkormányzata eljárást indított ellenem azzal a céllal, hogy
megvonja praktizálási jogomat, mondván:
„Nem vonja vissza a Rák vastörvényére vonatkozó esküjét”, valamint
„nem tér vissza az akadémiai orvostudományhoz”.
Ezt a határozatot a Koblenz tartományi legfelsőbb bíróság egy
tárgyalás keretein belül 1990-ben hatályba léptette és megtiltotta az ügy
felülvizsgálatát, mondván, hogy „Dr. Hamer »beszámíthatatlan«,
valamint nem látja be, hogy a rákos kezelésekre szükség van”.
Tehát 1986 óta egyetlen pácienssel sem beszélhetek.
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2003 novemberében a frankfurti bíróság „az akadémiai orvoslással
szemben tanúsított engesztelhetetlenségem” okán megerősítette
hivatásom gyakorlásától való eltiltásomat.
1991-ben a kölni városi bíróság elnöklő bírája (Liptov) "bírósági úton”
azt tanácsolta nekem (56 éves voltam ekkor), hogy adjam fel orvosi
pályámat, ehelyett keressek másik hivatást, így elkerülhetem a
letartóztatást. Ezáltal megfosztottak attól a jogomtól, hogy további
tudományos kutatásokat végezzek. A világ legbefolyásosabb szellemi
vezetője, Schneerson főrabbi zsidó származású orvosaival karöltve
nemcsak a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY alkalmazását, hanem az ezzel
kapcsolatos kutatásokat is titokban maguk és zsidó hittestvéreik számára
szerették volna fenntartani. Ezért anyagi támogatás, titkárnő és
munkatársak nélkül, más orvosokon keresztül, fáradságos munkával
kellett megszereznem a kutatómunkámhoz szükséges dokumentumokat,
pl. CT-felvételeket.
Ezért sajnos néhány kóresetet nem tudtam olyan jól dokumentálni és
nem kezdeményezhettem minden vizsgálatot, amit a cél érdekében
szükségesnek ítéltem. Ily módon sok dolog véletlenszerű maradt. Ha lett
volna egy kórházam minimális anyagi lehetőségekkel, ki tudja, hol
tartanánk...
1986-ban egy bíróság a habilitációs eljárás folytatására kötelezte a
Tübingeni Egyetemet, amelyre 1994-ig nem került sor.
1994. január 3-án jogerőre emelkedett a habilitációra vonatkozó
bírósági végzés... Egyedülálló eset az egyetem történelmében!
Azonban teljességgel valószínűtlennek tűnt, hogy a Tübingeni Egyetem
vizsgálatot indít a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY helytállóságának
bizonyítása érdekében. 1994. április 22-én az egyetem közölte, hogy
"nem áll szándékában a habilitációs eljárás keretein belül elvégezni a
verifikációs felülvizsgálatot".
1997-ben addigi 10.000 páciens esetére vonatkozó megfigyeléseim
alapján addigi rendszerem öt biológiai természetörvényre bővült,
amelyek minden megbetegedés esetében irányadóak.
Mivel szigorúan természettudományos kritériumokról beszélünk, az Új
Medicina, ill. GERMÁN ÚJ MEDICINA felülvizsgálata nagyon egyszerű.
Időközben számtalan nemzeti és nemzetközi orvosi testület pácienseken
vizsgálta meg és a mai napig vizsgálja, a rendszer helytállóságát pedig
aláírásukkal hitelesítik, pl. a Nagyszomati Egyetem 1998. szeptember 8án és 9-én (nagyszombat = Trnava, vagy Tyrnau, amely a germán Tyr
/Odin Isten földje).
A történtek előtt 1 évet töltöttem a kölni fegyházban (1997 májusától
1998 májusáig) „három rendbeli, díjmentes, az Új Medicinával
kapcsolatos tájékoztatás“ miatt.
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A
GERMÁN
GYÓGYTUDOMÁNY

Az akadémiai orvoslás tünetekre összpontosít,
a Germán Gyógytudomány ismeri
minden ún. betegség
(= egy Biológiai Különprogram része) okát
és magában foglalja azok terápiáját is!

A Germán Gyógytudomány ún. természettudományos orvostudomány,
amely magában foglalja a teljes orvostudományt.
Ez a rendszer tapasztalati úton felfedezett 5 biológiai természetörvényen
alapul, amelyek minden egyes ún. megbetegedésre alkalmazhatóak az
emberek, az állatok, a növények, sőt még az egysejtű élőlények esetében
is, törvényei az egész világegyetemre érvényesek.
A Germán Gyógytudomány nem igényel dogmákat, feltételezéseket vagy
statisztikai valószínűségeket. Önmagában világos és logikus, a
mindennapi intelligens emberek számára érthető és követhető rendszer.
Ez a rendszer érvényes minden ún. betegségre – amelyek valójában
egyáltalán nem is léteznek, hiszen minden megbetegedés az öt
biológiai természetörvénynek megfelelően zajlik le, és a természet
„Értelmes Biológiai Különprogramjának” általában kétfázisú részét
képezi.
Ezt a tényt időközben 30 verifikációs felülvizsgálaton igazolták és
dokumentálták, legutóbb a Nagyszombati Egyetem bizonyította
helyességét.
Minden ún. betegség kiváltója egy Biológiai Konfliktus, egy meglehetősen
drámai sokk-élmény, amelyet DHS-nek nevezünk.
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Történelmi visszatekintés
- hogyan született A RÁK VASTÖRVÉNYE
Dirk fiam Szardínián nyaralt, amikor egy fiatalemberekből álló
társasággal három csónakon egy rövid kirándulást tett a Korzikához
tartozó Cavallo-szigetre. Este vissza akartak térni Szardíniára, azonban
viharjelzés volt érvényben, ezért úgy döntöttek, hogy a Pálma-öbölben
lehorgonyoznak és másnap reggelre halasztják az indulást.
Az öbölben véletlenül csupán néhány méter távolságban horgonyoztak
le a Savoyai herceg jachtjától. A strandról szemlélve az egyes csónakok
a következő sorrendben helyezkedtek el: „Coke”, „Master”, „Mapagia” és
nem sokkal ezután a Savoyaiak yachtja, az „Aniram” (= An Hiram?).
Dirk már este kilenckor aludni tért a Mapagia bal oldalán, mert nem
volt nála elegendő pénz, hogy csatlakozzon barátaihoz, akik a drága Les
Pécheurs nevű étterembe indultak.
Az étteremben fiatalemberekből álló csoportok vacsoráztak. Az egyik
asztalnál foglalt helyet Dr. Nikola Pende is mintegy 10 fiatalember
társaságában, akik Szardíniáról érkeztek ide. Csak egy üveglap
választotta el őket a mellettük lakomázó Savoyai Viktor Emánuel
hercegtől és barátaitól.
Dr. Pende, Prof. Pende fia (korábban Genova, később Róma) a Savoyai
család háziorvosa volt. Dr. Pende társasága jó hangulatnak örvendett,
nagyokat nevettek. Ez az orvos később arról számolt be nekem, hogy a
herceg feltehetően azt gondolta, hogy a hercegen és családi
történeteiken mulatnak, erről azonban szó sem volt.
Nikola Pende a herceget nem ismerte közelebbről, de annál jobban
ismerték őt a herceg barátai, ők hívták fel a herceg figyelmét az orvosra.
A zsidó származású olasz Savoyai Viktor Emánuel herceg akkoriban
mintegy 15 éve volt a Perzsa Reza Pahlavi sah közeli barátja, élete java
részét a sah udvarában töltötte. A sah legbizalmasabb barátja abszolút
„őrültszabadságot” élvezett, mindent megtehetett, akárcsak maga a sah
is.
A sah és baráti körének szörnyű kegyetlenségei nyilván a herceg
legborzalmasabb emlékei közé tartozhattak.
Sajtójelentések szerint a sah kedvenc elfoglaltsága például az volt,
hogy barátaival együtt a hírhedt titkosszolgálatuk, a SAVAK előző napon
foganatosított kínzásokról szóló videofilmjeit nézték végig, vagy
kivégzéseken vettek részt és a szegény áldozatokra lövöldöztek.
A perzsa sah volt az, aki a herceg apjától, II. Umbertótól engedélyt
kapott arra, hogy nőül vegyen egy polgári származású lányt, az esküvő
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1971-ben, a 2500-éves
megrendezésre.

persepolisi

ünnep

alkalmából

került

A herceg fő foglalkozását illetően fegyverkereskedő, emellett a Milánói
Ipari Augusta fő képviselője volt. Fegyvereket, helikoptereket,
motorkerékpárokat adott el Iránba, Kuwaitba, és az Egyesült Arab
Emírségek területére.
A francia riporter, Gerard Persian akkoriban riportot készített Viktor
Emánuellel, amely 1978.09.10-én a BamS című magazinban meg is
jelent.
A
riportert
végigvezették
a
herceg
genfi
„Cologny”
milliomosnegyedének pompás villájában, melynek során bemutatták neki
többek
között
a
herceg
revolverekből,
pisztolyokból
és
vadászfegyverekből álló gyűjteményét, majd 60 méter hosszú alagsori
lőcsarnokát (ahol Roza Levi sah is megfordult).
Savoyai V. E. ezt így kommentálta: „A barátaim itt gyakran
meglátogatnak és élesben lövöldözünk.” Gerard Persian azt a kérdést is
feltette, hogy a herceg nem tart-e betörőktől ennyi értéktárgy és műkincs
között. Erre a herceg azt válaszolta: „Az én házamba nem merészkedik
tolvaj, hiszen köztudott, hogy mennyi veszélyes fegyverem van.
Hamarosan a kertemben is felállítok egy ágyút.”
Csak ezen háttér ismeretében érthetjük meg a történteket:
Hajnali 3-kor bezárt az étterem. Ekkor Dr. Nikola Pende, valamint a
Savoyai herceg és társasága is elhagyták az éttermet. Miközben a herceg
barátaival az öböl mentén hazaindult, láthatta, hogy Dr. Pende egy kis
svájci csónakról a "Coke”-ra ugrott, és a fedélzet alatt aludni tért.
Miután a herceg és neje, Marina Doria megtudták, melyik csónakban
alszik Dr. Pende, hazasiettek a legsúlyosabb háborús karabélyért,
amellyel egy elefántot is el lehetett pusztítani.
Marina Doria egy dzsippel visszavitte férjét a partra. A herceg mintegy
30 barátja pedig a strandon maradt, és figyelték az eseményeket, mint
egy amfiteátrumban – míg Marina Doria az autó fényszóróival
megvilágította a helyszínt.
A két lövést (amelyek Dr. Pende elmondása alapján a feje fölött
süvítettek el), a „Coke” hátsó kormánya felől a csónakjában álló vagy
térdelő herceg adta le. A herceg és Dr. Pende csónakja – Dr. Pende
vallomása szerint – egymás mellett volt. A herceg úgyszólván a víztükör
magasságában állt vagy térdelt.
A két lövés után Dr. Pende a „Coke” fedélzetére vetődött. Az augusztus
18-ai rendőrségi jelentésből kiderül, hogy az egyik lövés a víztükör felett
mintegy 1,35-1,45 m magasságban átütötte a „Master” üvegszálas bal
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oldali falát, ennek következtében a lövedék köpeny szétrobbant, ami az
ilyen fegyverek esetében – Prof. Ceccaldi hatósági ballisztikus szerint –
lenni szokott.
Ezután a lövedék 4,1 gramm súlyú ólommagja átütötte a „Mapagia”
kormány felőli ablakát és a csónak bal oldalán alvó DIRK alhasába
csapódott a jobb oldali medencevénát átszakítva, ami hasüregi vérzést
okozott.

A három turistacsónak elhelyezkedése a Pálma-öbölben.
Az öbölben a herceg barátai közül mintegy harmincan követték az
eseményeket.
Később egyikük sem tehetett vallomást.
Marina Doria irányítása alatt a terepjáró fényszórója világította
meg a kísérteties jelenetet a hajnali félhomályban.

A fotón a két, Dirket érő
lövedék látható a
Mapagia ablakán
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A bal oldali kör: itt aludt Dirk.
A jobb oldali kör: a herceg innen lőtt Dr. Pendére és Dirket
találta el.
Végül a bíróság a körülményeket nem cáfolta.
Kétségtelenül így történt, ennek ellenére az ítélet: ártatlan.
A csónakban alvó DIRK magához térve segítségért kiáltott: „Aiuto,
aiuto!" (Segítség, segítség!)
Viktor Emánuel társasága azt hangoztatta, hogy a herceg elküldi
helikopterét, amely folyamatosan a rendelkezésére állt. A fiam és
társasága két órán keresztül hiába vártak az ígért helikopterre.
Két óra elteltével Dirk barátai úgy döntöttek, hogy Dirk-et a „Coke”-kal
Porto Vecchio-ba viszik. Ide újabb két óra elteltével a klinikai halál
állapotában érkezett meg, ahol újraélesztették és megműtötték, mert
belső vérzése volt.
Porto Vecchioból másnap Marseille-be szállították, ahol amputálták a
jobb lábát.
14 nappal később Dirket repülőgéppel Heidelbergbe szállították.
Három hónapig küzdött az életéért, végül 19 műtét után 1978. december
7-én elhunyt. A halál oka: „szindróma”.[1]
Miközben
szülőkként
súlyosan
megsebesült
fiunk
ágyánál
virrasztottunk, aki nyomorékká vált, a másik oldal – ahogyan arra utólag
fény derült – nagy erőkkel intézkedett.
V. E. herceg Ajaccio-ban állítólag 6 hetet vizsgálati fogságban töltött,
mert az eset utáni első hónapokban bűnösségét egyáltalán nem vitatták.
16

Valójában már két nappal később szabadon engedték, míg a sajtóban
az őrizetbe vétel látszatát keltették. Maga II. Umberto egy táviratban
kért tőlünk – az áldozat szüleitől – elnézést fia értelmetlen tettéért.
A herceg aláírt egy beismerő vallomást, és egy rokkantsági járadékról
szóló szerződést Dirk számára.
Ezt a szerződést aláírta Dirk, az édesanyja és én. A megállapodás úgy
szólt, hogy a Savoyai család kiegyenlíti a Hamer család kórházi- és
elszállásolási költségeit valamint havonta 1 millió dolláros járadékot
biztosít fiam részére, pedig még azt sem tudtuk, hogy vajon élete végéig
gondozásra fog-e szorulni.
Dirk még életben volt, amikor a királyi család a szégyenletes csalást
elkövetette:
Dirk ügyvédje, Daumas, akit Marseille-ben a német konzulátus rendelt
ki számára, hirtelen megbízói ellen fordult. Eltüntette a herceg beismerő
vallomásának eredeti példányát, és a Savoyai család ügyvédeivel
karöltve a rokkantsági járadékról szóló szerződés mindkét példányát.
Dirk meghalt anélkül, hogy ő maga vagy mi, a szülei valaha is
viszontláttuk volna az aláírt szerződéseket, és egyetlen cent járadék
kifizetésére sem került sor. A Savoyaiak arra használták fel a
dokumentumokat, hogy a sajtó és a bíróságok előtt milliós kifizetések
látszatát keltsék. Idézet a Süddeutsche Zeitung 1978. december 11-i
számából:
„A jómódú királyi család sajtószóvivője közvetlenül Dirk Hamer halála
után elterjesztette a hírt, hogy addig a napig 700 millió lírát (akkor 1,7
millió német márka) fizetett ki az elhunyt családja számára. Dirk Hamer
szülei hangsúlyozták, hogy a királyi ház mindössze az orvosi költségeket
egyenlítette ki.”

Kezdetét veszi a hajsza
1978. december 7-én este Dirk a karjaimban halt meg a Heidelbergi
Sebészeti Egyetemi Klinikán.
Ez volt életem legsötétebb napja. A legszörnyűbb kínokat éltem át,
melyeket ember csak átélhet, amikor elveszíti gyermekét. Mindezt
ellenséges orvosok és nővérek között, ugyanis tudomásomra jutott, hogy
a kórház főnöke naponta háromszor beszél telefonon a Savoyai család
ügyvédeivel.
Prof. Röhl urológus pedig elárulta, hogy e telefonbeszélgetések
alkalmával minden bizonnyal arra a következtetésre jutottak, hogy jobb
lenne, ha a fiam meghalna, így a Savoyai családot nem emlékeztetné a
tettükre egy nyomorék. Anyagi szempontból is jobb lenne, ráadásul ily
módon a hozzátartozók sem jelentenének nehézséget. A királyi család a
markában tartotta a francia igazságügyi hatóságokat, amit időközben a
herceg felmentő ítélete is megerősített 1991-ben, 13! évvel később.
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(Engedély nélküli fegyvertartás és az azzal való visszaélés bűnténye
miatt emeltek vádat, a felmentést a francia esküdtszék is megerősítette).
A családom Rómában volt, egyedül maradtam.
Most már tudom, hogy akkoriban egy veszteség-konfliktust
szenvedtem el, ezt követően hererák alakult ki. Akkor még nem
ismertem a betegségemmel kapcsolatos összefüggéseket, de azt
gyanítottam, hogy a fiam halála után megjelenő hereduzzanatnak köze
lehet Dirk halálához. Sem előtte, sem utána nem volt komolyabb
betegségem, ezért elhatároztam, hogy amint alkalmam lesz rá,
utánajárok, hogy a rákos pácienseket korábban érte-e olyan szörnyű
sokk, mint engem.
Amikor 1979 márciusában két műtét után súlyos betegen feküdtem
Rómában (túlélési esélyemet 20%-ra becsülték, később, amikor egy
hashártya-tuberkulózis is társult ehhez, – „a hasát mindenhol ellepték az
áttétek” – kevesebb, mint 1% volt az esélye annak, hogy túlélem),
meglátogatott egy német magazin (Bunte) vezető szerkesztője, Pütz
Siedel úr. A Savoyaiak megbízásából közvetítette felém a feltételeiket,
valamint fenyegetéseiket arra az esetre, ha nem mondok le a polgári
jogaim érvényesítéséről:
1.
2.
3.
4.

a családomat elűzik Rómából,
a hírnevemet sárba tiporják,
a családomat anyagilag ellehetetlenítik,
és ha ezek után makacskodom, egy közlekedési balesetben eltesznek
láb alól.

Mivel azt feltételezték, hogy hamarosan meghalok, minden további
nélkül közölték ezt velem. Egy eljárás sokáig tartana – mondta
nyomatékosan Siedel úr – legyek okos és ne sodorjam veszélybe a
családomat.
De ezen a napon, 1978. december 7-én nem csak én – az áldozat
édesapja – betegedtem meg fiam elvesztése miatt (here)rákban, hanem
egy másik apa, a herceg édesapja is: II. Umbertónál, aki elveszítette
nevét és becsületét, az orvosok (csont)rákot diagnosztizáltak. Az
önértékelése romokban hevert. Egy gyilkos apjává vált, a Savoyai család
becsülete örökre elveszett.
Umbertó példája a klasszikus bizonyítéka annak, mennyire összefügg
a konfliktus és a rákos megbetegedés lefolyása.
A Savoya-ház abban a hitben élt, hogy egy per megakadályozásával és
a gyilkosság nyilvános beismerő vallomásával ellenőrzésük alatt tartják a
folyamatot (időközben a későbbi francia igazságügyi miniszter Badinter
úr 2.000.000 német márkát ajánlott fel a hallgatásomért, azonban ezt
visszautasítottam), a konfliktus elcsendesedésével párhuzamosan javult
a volt uralkodó állapota. Az ügynek a feledés homályába kellett volna
vesznie, hiszen perre nem került sor, tehát ítélet sem született. Egy
darabig beszéltek volna a történtekről, de hamar elcsitultak volna a
kedélyek.
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Amikor azonban a francia legfelsőbb bíróság a Cour de Cassation 1982.
május 18-án azt a döntést hozta, hogy szándékos emberölés gyanújával
vádat emel a herceg ellen, és az esküdtszék előtt haladéktalanul elindul
a per, akkor Umbertó újabb drámai konfliktus áldozatává vált, ezáltal
kiújult a csontrákja. Az önértékelése újra romokban hevert!
Umbertó később egyszer megkísérelt visszatérni Olaszországba,
Rómába, hogy a királyi ház hírnevét tisztára mossa, – nem azért, hogy
meghaljon, ahogy azt rebesgették – mert felajánlották neki, hogy
egyedül térjen vissza Olaszországba. Ő azonban mindenképpen haza
akarta csempészni a fiát.
Az olaszok nem akarták, hogy a herceg hazatérjen, később mégis
többségi döntés született, miután az újságok és a magazinok (amelyek
szinte kivétel nélkül a monarchisták tulajdonában voltak) sajtókampányt
indítottak „a szegény királyért“. Természetesen a családjának is haza
kellene térnie, sőt már fesztelenül arról beszéltek, hogy újra felállítják a
monarchiát Olaszországban. A pápa nyilvánosan átölelte a herceget és
reményét fejezte ki, hogy nemsokára Olaszország királyaként
üdvözölheti. Ugyanaz a gonosz Wojtyla-Katz pápa, aki állandóan a
megbocsájtásról prédikál, miközben az ellene elkövetett merénylet
tettesét 22 évre börtönbe záratta.
II. Umbertó ekkor nem messze az olasz határtól, Genfben
tartózkodott.
1983. március 2-án az ANSA Bonn-on keresztül közzétettem a bastiai
főállamügyész közleményét, miszerint a herceg ügye során, a későbbi
per érdekében indított valamennyi vizsgálatot a kezdet kezdetétől
maradéktalanul korrumpálták az európai királyi maffia segítői, barátai és
lefizetett emberei. Ez a jelentés szinte minden olasz napilap címlapján
megjelent.
Ebben a pillanatban az addigi, visszatérés miatti pozitív hangulat egy
csapásra a visszájára fordult. Az emberek hirtelen nagyon is jól
emlékeztek Dirk Hamer esetére, amelyet korábban szóról-szóra nyomon
követtek.
Umbertó exkirály, aki maga is buzgó újságolvasó volt, hirtelen rádöbbent,
hogy fiával együtt semmi esélye visszatérni Olaszországba. Ekkor feladta
a harcot, a fiát kitagadta és 10 nappal később meghalt. Üzenetet küldtem
a számára, hogy Dirk édesanyjának lábai elé kellett volna vetnie magát
a bocsánatáért esedezve ahelyett, hogy újabbnál újabb trükkökön és
fortélyokon töri a fejét, illetve eltorzítja a valóságot, és mindenkit
megveszteget.
Umbertó király betegségének lefolyása párhuzamosan fut „önleértékeléskonfliktusával”, és pontosan követi a RÁK VASTÖRVÉNYÉT.
„Veszteség-konfliktusom” abban állt, hogy súlyos szemrehányásokat
tettem magamnak, amiért nem hoztam el időben fiamat az embertelen
és undorító Heidelbergi Egyetemi Kórházból. Ma már tudom, hogy
konfliktusomat a feleségemmel folytatott intenzív beszélgetéseknek
köszönhetően tudtam megoldani, aki tapasztalt, jóságos orvos volt.
19

Akkoriban már az sem érdekelt, hogy ez az életembe kerülhet.
Amikor közölték velem, hogy rákot diagnosztizáltak, minden éjjel Dirkről
álmodtam. Akkoriban megműtöttek, ma ezt biztosan nem hagynám.
Utána szerettem volna járni feltevésemnek a rák lelki okairól, erre 1981ben nyílt alkalmam, amikor egy Müncheni Egyetemi Kórházhoz tartozó
bajor rákklinika belgyógyász főorvosa lettem.
Amikor belekezdtem a munkába, kinevettek: „Oda is való, már keresi a
helyet, ahol meghalhat.“ Ezután fél évig mit sem sejtve szánalomból
békén hagytak.
Ellenségeim csak akkor riadtak fel, amikor 1981. október 5-én a RAI
olasz tévécsatornán és a Bajor Televízióban bejelentettem, hogy egy új
rendszer nyomára bukkantam a rák létrejöttét, elhelyezkedését és
lefolyását illetően. A keletkezési mechanizmust DIRK-HAMERSZINDRÓMÁNAK neveztem el, mert azt fiam halála után először saját
magamon tapasztalhattam meg. Azóta vadásznak rám, mint vadász a
nyúlra.
Elsőként odajött hozzám a kórház főorvosa, és megkérdezte, hogy
azért találtam-e ki ezt a rendszert, hogy bebizonyítsam, hogy a herceg a
bűnös rákos megbetegedésemért is. Legalábbis "egy úr Münchenből" ezt
állította.
Ezután két órát beszélt telefonon Mildred Scheel-lel (a Német
Ráksegély Szervezet elnökével), Prof. Krokowski-val (Kasselből) és
müncheni professzorokkal, akik azt tanácsolták neki, hogy Hamer doktort
sürgősen távolítsa el, mert "elbizonytalanítja a betegeket".
Tehát választás elé állítottak: azonnal visszavonom az állításaimat és
beismerem, hogy tévedtem, ellenkező esetben elveszítem a munkámat.
Összepakoltam, de előtte a klinika vezetősége hivatalosan kitiltott az
orvosi kaszinóból „a főorvos elbizonytalanításáért” – mivel egy
alkalommal a klinika orvosainak jelenlétében véletlenül beismerte, hogy
igazam lehet.
A bajor rákklinikán végzett intenzív munkámnak köszönhetően egyre
inkább megbizonyosodtam arról, hogy a rákos megbetegedéseket egy
drámai erejű, lelki konfliktus-élménysokk váltja ki.
Azt sem hallgathatom el, hogy külső segítségre volt szükségem, hogy
teljes egészében megértsem a rák, sőt minden ún. megbetegedés
keletkezésének rendszerét.
Ezért nem riadok vissza attól, hogy valósághűen beszámoljak az
ezután történtekről, még akkor is, ha sok embernek ez
„tudománytalannak” tűnhet.
A RÁK VASTÖRVÉNYE halott fiam, DIRK hagyatéka. Halála nem csupán
abban segített, hogy ráleljek ezekre az összefüggésekre, eltávozása után
még inkább belemélyedtem ebbe a felfedezésbe:
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Amikor 1981-ben első alkalommal azt hittem, hogy rábukkantam a rák
gyógyulási folyamatának rendszerére, a Dirk Hamer Szindrómára, rám
tört a félsz. Ez a felfedezés sokkal hatalmasabbnak tűnt, mint ahogyan
azt kezdetben hittem.
Éjjel Dirkkel álmodtam, akivel addig is rendszeresen tanácskoztam
álmomban. Aznap is megjelent, és jóságosan mosolyogva azt mondta:
„Geerd, amire bukkantál, az helyes, okosan rájöttél, én mondom Neked,
mert már többet tudok, mint te! Felismerésed az orvostudományban
forradalmat fog kirobbantani. Nyilvánosságra hozhatod az én
felelősségemre. De tovább kell kutatnod, amíg teljes nem lesz a kép, két
fontos dolog még hiányzik”.
Felébredtem,
és
beszélgetésünk
minden
szavát
gondosan
emlékezetembe véstem. Megnyugodtam, és sziklaszilárdan meg voltam
győződve a DIRK-HAMER-SZINDRÓMA helyességéről.
Addig a napig mintegy 170 beteget vizsgáltam meg.
Felhívtam Oldenburg urat a Bajor Televíziónál, aki 1978 májusában a
müncheni sebészkongresszusról rövid riportot közölt a Hamer szikéről.
Hívásom után nem sokkal Oberaudorfba jött és készített egy rövidfilmet,
amelyet 1981. október 4-én a Bajor Televízió le is adott. Ezzel egy időben
az olasz RAI tévécsatorna is műsorára tűzött egy - az eredményekről
szóló - tudósítást.
A történtektől megittasodva további eseteket vizsgáltam meg, de
közben pontosan tudtam, hogy a klinika hamarosan arra kényszerít, hogy
"letegyem a lantot", mivel eredményeim teljes mértékben
ellentmondanak az akadémiai orvostudománynak.
Célirányosan egyre több esetet vizsgáltam meg, emellett a régi
eseteket is újra és újra elővettem, és a kapott eredményeket egy
táblázatban foglaltam össze. Óriási dolgot fedeztem fel: pl. a méhnyakrák
egészen különleges, méghozzá szexuális konfliktustartalommal bír, a
mellrák konfliktustartalma ezzel szemben mindig egy általános emberi,
legtöbbször anyára vagy gyermekre vonatkozó konfliktus, a
petefészekrák esetében pedig genitális jellegű konfliktustartalommal van
dolgunk. Ezek a felismerések logikusnak és ésszerűnek tűntek, azonban
nem csupán ellentmondtak az akadémiai orvostudománynak, hanem az
egész egészségügyet a feje tetejére állították, hiszen ezáltal fény derült
arra, hogy a lélek határozza meg a szervezeten belül a rákos
megbetegedés helyét.
Ekkor ismét félelem tört rám. Úgy tűnt, hogy ez a felfedezés túlnő
rajtam. Másnap éjjel újra DIRK fiammal beszélgettem álmomban.
Megdicsért és így szólt hozzám:
„Te jó ég, Geerd, erre villámgyorsan rájöttél, nagyon jól csináltad!”
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Ezután felejthetetlen mosolyával így folytatta:
„Nos, már csak egy dolog hiányzik. Nem szabad feladnod, tovább kell
kutatnod, és hamarosan rátalálsz.”
Ekkor felébredtem, és hirtelen bizonyosság töltött el eredményeim
helyességét illetően. Lázasan tovább kutattam, még nem sejtve, hogy
mire gondolhatott Dirk utolsó mondatával. Minden új esetet
megvizsgáltam az általam ismert kritériumok alapján, és arra a
következtetésre jutottam, hogy minden esetben helyesnek bizonyultak.
Tehát Dirknek igaza volt. Nem csupán az addigi eseteket vizsgáltam
meg alaposan - amelyekről jegyzőkönyvet is készítettem visszamenőleg
és a jövőre vonatkozóan - hanem az ún. alvó karcinómákat is, valamint
az ezután érkező betegek eseteit. A rákos folyamat összefüggéseinek
titka, és – ahogyan a későbbiekben tanúi lehetünk, az egész
orvostudomány (ezt 1981-ben már felismertem) tévúton járt.
Ekkor így szóltam a kollégáimhoz: „Ha rájöttünk, hogy ezek a
karcinómák miért alszanak, felfedeztük a rákos megbetegedések titkát.”
A kollégáim a fejüket csóválták, azt hitték, tréfálok. Nem értették,
hogy Hamer miért kutat a klinika minden osztályán „alvó karcinómák” és
azok közös jellemzői után.
Versenyt futottam az idővel. Pontosan tudtam, hogy hamarosan
eltiltanak hivatásom gyakorlásától, hogy ne vizsgálhassak meg több
pácienst, ezért utolsó hétvégi ügyeletem során úgyszólván éjjel-nappal
vizsgálatokat végeztem.
Lélegzetelállító felismerésre jutottam: azon esetekben, amikor a
páciens túlélte a betegséget, sor került a konfliktus megoldására.
Azonban a betegek, akik nem oldották meg a konfliktusukat, az az
életükbe került, vagy előrehaladott stádiumba kerültek.
Hozzászoktam már ahhoz, hogy valamit, amit helyesnek ítélek, a
kollégák - akikkel erről beszélni próbáltam - őrültségnek tartották, és
egyáltalán nem is akartak tudni róla. A felismerés még inkább túlnőtt
rajtam.
Ekkor újra félelem tört rám.
Ebben az állapotban már alig vártam, hogy következő éjjel DIRK
tanárom milyen feladattal bíz meg. Újra vele álmodtam, és épp oly
valóságosnak tűnt, mint korábban. Ezúttal vidáman, elismerően rám
mosolygott és így szólt: „Nem hittem, hogy ilyen gyorsan rájössz! Igen,
jól látod! Most lett teljes a kép. Pontosan erről van szó, az én
felelősségemre nyilvánosságra hozhatod a rendszert, ígérem, hogy nem
fogsz vele felsülni, mert ez az igazság!”
Amikor másnap reggel felidéztem az álmot, maradék kétségeim is
elillantak. Mindig is hittem abban, amit Dirk mondott, és most – holtában
– is igaza volt.
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Természetesen miután felismeréseimről a klinika minden orvosának
jelenlétében beszámoltam (egyikük sem igazán tudott ellenvetést
felhozni ellene) azonnali hatállyal elbocsátottak, amire valójában már
szeptember végén sor kerülhetett volna. Ráadásul – mint már említettem
– nem léphettem be többé az orvosi kaszinóba, mivel a főorvos egy vita
során az asszisztensek jelenlétében beismerte, hogy helytálló lehet, amit
mondtam. Márpedig ha így van, minden, amit eddig tettünk, hiba volt.
Ezután megkaptam az írásos eltiltást az orvosi kaszinóból „Merkel főorvos
elbizonytalanítása miatt”.
Már akkoriban és később is számtalan embernek számoltam be arról,
hogy számomra DIRK A RÁK VASTÖRVÉNYÉNEK felfedezője. És
meglehet, hogy gondolatban már többen eljutottak idáig, azonban nem
bíztak magukban, ezért nem tették meg a következő lépéseket. Ki tudja,
talán én sem léptem volna tovább, ha álmomban Dirk nem biztosított
volna az eredmények helyességéről. Ezért nem riadok vissza attól, hogy
valósághűen beszámoljak a történtekről.
Az igazság sem az ún. tudományosságot, sem egy ember érdemét
nem csökkenti. És ez az érdem a fiamat illeti, nem csak azért, mert a
halála által rávezetett a rák összefüggéseivel kapcsolatos felismerésekre,
utána is tovább vezetett ezen az úton. Ezért a rákos megbetegedésekkel
kapcsolatos felismeréseimet Dirk hagyatékának tekintem.
És ennek így is kell maradnia.

Dirk Geerd Hamer
Született: 1959. március 11-én
Marburgban
Halálos találat érte: a Cavalloszigeten (Korzika), 1978. augusztus
18-án
Elhunyt: 1978. december 7-én
Heidelbergben
Eltemetve: Rómában, a piramis
mellett lévő városfal alatt
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Tulajdonképpen mi a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY?

A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNYT 1981-ben fedeztem fel. Ez egy
szigorú Természettudomány, amely hipotézisek helyett mindössze
5 Biológiai Természettörvénnyel rendelkezik, és az élő szervezet orvosibiológiai összefüggéseit

a lélek, az agy és a szerv
egységeként egzakt módon tárja elénk.
Abszurd lenne feltenni a kérdést, hogy ezen rendszeren belül egy lelki
folyamat bizonyos testi folyamatokat hívhat-e elő.
A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNYBAN egy lelki folyamat megegyezik egy
párhuzamosan és szinkronban lezajló agyi, illetve testi-szervi
folyamattal. Minden lelki és szervi folyamat az aggyal áll kapcsolatban és
ezeket az agy irányítja.
Az agy a szervezetünk nagy számítógépe, a lélek a programozó,
optimális programozás vagy a program zavara esetén pedig a test és a
lélek képezik közösen a számítógép „végrehajtó szerveit”. Nem
egyszerűen oly módon, hogy a lélek az agyat és a szervet programozza,
hanem sérülések esetén a szerv is képes előidézni a lélek és az agy
automatikus programozását.
Ezáltal a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY alapvetően különbözik minden
eddigi orvosi irányzattól, elsősorban az úgynevezett akadémiai
orvostudománytól.
Az
orvostudomány
történetében
ez
az
első
olyan
természettudományos gyógytudomány, amelynek segítségével szigorúan
természettudományos szempontból bármely tetszőlegesen kiválasztott
orvosi eset reprodukálható. Ezt a tényt a szlovákiai Nagyszombati
Egyetemen demonstrálták és hivatalosan igazolták.
Az orvostudományt eddig messzemenően világnézeti-teológiai
szempontból vettük szemügyre: a rossz és a jó, a betegséget okozó és
egészséget megőrző tényezők harcaként tekintettünk rá. Az úgynevezett
betegségek
okait
a
természet
üzemzavarának,
a
szervek
elégtelenségének vagy Isten büntetésének tulajdonítottuk.
Ezek alapján beszélünk „rosszindulatú” vagy „jóindulatú”
sejtburjánzásról. Úgy képzeltük, hogy a rákos sejtek és a mikrobák a
„rosszindulat hadseregei”, amelyet egy „jóindulatú haddal” (pl. az
immunrendszer), jó orvosok és sok jó gyógyszer segítségével,
műtétekkel, illetve sugárkezeléssel stb. kellene legyőznünk. Azt hittük,
hogy az ördögöt Belzebúbbal együtt kiűzhetjük, a rákot pedig a
legszörnyűbb sejtméreggel (kemoterápia) győzhetjük le.
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Az orvostudomány felült egy tévhitnek, ezért nem találhattunk benne
korábban semmiféle rendszert.
A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY az emberekre, az állatokra és a
növényekre, sőt még az egysejtű élőlényekre is, az egész világegyetemre
érvényes. Ezen kívül minden úgynevezett betegség esetén
létjogosultsága van (kivéve a sérüléseket, mérgezéseket és a
hiánybetegségeket, mint például a skorbut, amelyet a C-vitamin hiánya
okoz), mivel ezek csupán egy normális esetben a természet kétfázisú
Értelmes
Biológiai
Különprogram
részei
és
a
GERMÁN
GYÓGYTUDOMÁNY 5 biológiai természetörvénye szerint zajlanak le.
A neve ezért lett Medicina Sagrada®, vagyis Szent Orvostudomány.
Az a tény, hogy ezt az 5 biológiai természetörvényt orvosi-klinikai
értelemben nem ismerték, akadályt jelentett abban, hogy megfelelő
módon építsük fel az orvostudományt, vagy helyesen lássunk, illetve meg
tudjunk ítélni akár egyetlen betegséget is.
Nem ismertük fel a rákos megbetegedést és az ehhez kapcsolódó
összefüggéseket, hiszen gyógyíthatatlannak tartottuk, és a rákos
megbetegedés tüneteivel szervi szinten kíséreltük meg felvenni a harcot.
Arra sem volt lehetőségünk, hogy megértsük az ún. fertőző
betegségeket, mert (a megoldási-fázis helyett) a betegség agresszív
fázisának véltük ezeket, melynek során a mikrobák megsemmisítenek
bennünket.
Az összefüggések ismeretének hiányában figyelmen kívül hagytuk a
megbetegedések kétfázisú lefolyásának törvényét, a bal- és
jobbkezesség jelentőségét, valamint az agyi- és a lelki szintet is, az ún.
epileptoid[2] krízisről és az ezzel együtt fellépő ún. vesegyűjtőcsatornaszindrómáról, a halálesetek leggyakoribb okozójáról nem is beszélve.
A felismerés és ezáltal a gyógyítás ezen új lehetőségei levezethetőek
a Rák Vastörvényének, az 1. biológiai természetörvénynek és az ún.
DHS-nek (Dirk-Hamer-szindróma) a megértéséből. Ezen fogalmak
időközben a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY legfontosabb szakkifejezéseivé
váltak. „VAS-”, mert ez egy olyan megrendíthetetlen biológiai
törvényszerűség, mint például az, hogy egy új gyermek születéséhez
minden esetben két ember „járul hozzá”.
Ily módon a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY 5 „megrendíthetetlen”
biológiai természetörvényt foglal magában:
- az 1. a Rák Vastörvénye (annak 3 kritériumával),
- a 2. az Értelmes Biológiai Különprogramok kétfázisú
lefolyásának törvénye, amennyiben a konfliktus megoldása
kezdetét veszi,
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- A 3. a rák és a rákkal egyenértékű ún. megbetegedések Értelmes
Biológiai Különprogramjainak ontogenetikához (egyedfejlődéshez
kötött) rendszere,
- a 4. a mikrobák ontogenetikához (egyedfejlődéshez kötött)
rendszere.
- Az 5. a kvintesszencia: egy ún. megbetegedés megértésének a
törvénye,
amely
a
természet
Értelmes
Biológiai
Különprogramjának fejlődéstörténeti szempontból megérthető
részét képezi.
Ez az 5 természettörvény olyan szilárd alapokon áll, mint a RÁK
VASTÖRVÉNYE és szigorúan természettudományos szempontból
reprodukálható, tehát egy tetszőleges eseten felülvizsgálható.
A biológiai törvényszerűség esetében egy szabállyal van dolgunk,
amely megmutatja, hogy valami hogyan, milyen törvény alapján zajlik le.
A döntő az, hogy a szervezet mit programoz be. Ha például a konfliktus
megoldását (= a konfliktus megoldódik), akkor a gyógykezelés kvázi
automatikusan megy végbe.
Azonban ha az egyén nem képes ezt beprogramozni, akkor ez ugyanezen biológiai törvényszerűségeknek megfelelően – az életébe is
kerülhet. De az is lehetséges, hogy az anyatermészet megakadályozza pl.
egy birtokkonfliktus megoldását, mert csak ezáltal jöhet létre egy
farkasfalka.(*)
Ezeket
a
biológiai
törvényszerűségeket
ezért
„vastörvényeknek”, ill. biológiai természetörvényeknek.

nevezzük

A három ismérvvel rendelkező RÁK VASTÖRVÉNYE volt az első lépés a
GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY felé vezető úton.
Első ismérve a DHS – a Dirk-Hamer-szindróma – lett a teljes GERMÁN
GYÓGYTUDOMÁNY legalapvetőbb pontja. Minden megbetegedés
esetében először is lelkiismeretesen nyomába kell erednünk a DHS-nek,
annak minden kísérő körülményével együtt.
Meg kell kísérelnünk a páciens akkori sajátos helyzetébe képzelnünk
magunkat, csak ezáltal juthatunk közelebb a megoldáshoz. Fontos
megértenünk, hogy
- mi az oka a Biológiai Konfliktusnak,
- miért volt ez a konfliktus drámai erejű,
- az illető ekkor miért volt egyedül és miért nem tudta senkivel
megosztani, és
- miért okozott az egyénben ez a probléma konfliktust.
Ez azt jelenti, hogy az érintett személy vagy nem tudott dönteni két
lehetőség között, vagy pedig nem is volt lehetősége reagálni erre a
helyzetre.
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Minden ún. betegség kiváltója minden esetben egy Biológiai
Konfliktus, egy drámai erejű sokkélmény – a DHS.
Egy tartósan fennálló lelki konfliktus alatt azt értjük, amikor egy
konfliktus nem állandóan ugyanolyan erősséggel, de szüntelenül aktív.
Tapasztalataim szerint az álmokban csaknem minden éjjel
visszatérnek a konfliktusok anélkül, hogy a legtöbb esetben ez
tudatosodna az emberben.
A DHS egy – a lélek, az agy és a szerveink szigorú
törvényszerűségének kezdetét jelölő – határkő.
Ez a rendszer nem csupán az orvostudomány számára forradalmi
jelentőségű, hanem a szellemtudomány számára is, amely mindeddig a
lelket, pszichét vagy szellemet immateriálisnak tartotta és a testet „egy
szabad szellem hordozójaként” értelmezte. Azonban a lélek, az agy és a
test egy és ugyanaz!
Hiszen ha a lelkünk konfliktusait (DHS) láthatóvá tesszük az agyban és
testünk perifériás szervén rákos vagy rákkal egyenértékű elváltozás
jelenik meg, akkor a jövőben többé nem vetemedhetünk arra, hogy
ezeket a létezési formákat elválasszuk egymástól.
A Dirk-Hamer-szindróma a Rák Vastörvényével és a további 4 biológiai
Természettörvénnyel együtt feje tetejére fogja állítani kezdetben az
orvostudományt, majd az egész világot.

(*) Egy farkasfalkában 4, 5, vagy 6 másodfarkas között egy falkavezér
van. Ez a hím nem szenvedhet el semmiféle konfliktust a birtokreléken,
neki a társainál erősebbnek, gyorsabbnak és okosabbnak kell lennie. A
többi hím farkas vagy (meleg) másodfarkas vagy (kevés közülük)
skizofrén konstellációban van, tehát 2 aktív konfliktus fut a
birtokterületeiken (= Hameri Góc egyidejűleg a jobb és a bal oldalon).
Ez a konstelláció nem a természet ballépése, hanem biológiai értelemmel
bír. Hogy léteznek skizofrén konstellációban lévő farkasok, az a
természetben luxus. Ők a „cserepadosok”, az egyetlenek, amelyek
katasztrófa esetén (a falkavezér halála), ha még nincs fiatal (agyilag nem
kasztrált) utánpótlás, vagy az alfa nőstény valamilyen okból az átmeneti
időszakra nem tudja felvállalni a falka vezetését, vezetni tudnák a falkát,
amennyiben mindkét konfliktusukat megoldják. Hiszen a skizofrén
konstellációnak köszönhetően gyakorlatilag nem halmozódott fel
konfliktustömegük, tehát nem kell szívinfarktusban életüket veszíteniük,
ahogyan az a másodfarkasok esetében elkerülhetetlen lenne. A farkasok
ezt ösztönösen képesek „kiszagolni”, az emberekből azonban már
hiányoznak az ösztönök, ezért kerülhet sor halálos szívinfarktusra, ami
egy másodfarkassal soha nem történhetne meg.
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Az 1. biológiai természetörvény A RÁK VASTÖRVÉNYE, melynek 3 kritériuma van
1. kritérium:
A természet minden Értelmes Biológiai Különprogramja (ÉBK) egy
DHS-sel (Dirk-Hamer-szindróma) kezdődik, amely egy nagyon
súlyos, drámai hatású és magányosan átélt konfliktus-élménysokk,
amely váratlanul éri az embert és egyidejűleg három szinten,
1. lelki
2. agyi és
3. szervi szinten megy végbe.

GÓL !

Ez a sportfotó azt szemlélteti, hogy egy kapust „derült égből
villámcsapásként” éri, hogy a labda nem a várt sarokban landol. Ez az
élmény nem hagyja nyugodni, ez a tipikus helyzet DHS esetén.
Átvitt értelemben hasonló konstelláció jellemzi a DHS-t, azt a
konfliktus-élménysokkot,
amely
az
embert
"derült
égből
villámcsapásként” éri. Más a helyzet „mindennapi” konfliktushelyzetek
esetén, amelyekre fel tudunk készülni: ekkor nem keletkezik DHS, nem
betegszünk meg.
Ha a labda a kapus által előre kiszámított helyre érkezett volna, az
(fantasztikus parádéval) képes lett volna öklével bravúrosan kiütni a
labdát a kapu legtávolabbi sarkából. Ehhez hasonlóan az emberek
képesek elviselni több konfliktust is anélkül, hogy megbetegednének, ha
van idejük felkészülni rá.
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A DHS

(Dirk-Hamer-szindróma)

Az emberek mindig is érezték, hogy az életben összefüggés van a lelki
konfliktusok, az érzések, a meghatározó élmények és megrázkódtatások
között (pl. a partner vagy a gyermek halála). Más nyelvekhez hasonlóan
számtalan szófordulatában a német nyelv is erről tesz tanúbizonyságot.
Következzen
egy
kis
ízelítő
abból,
ahogyan
az
ember
kifejezésmódjában közelít a biológiai konfliktusok felé:
– mintha villám csapott volna belém
– mintha fejbe kólintottak volna
– mintha kihúzták volna a talajt a lábam alól
– mintha a velőmbe vágott volna a fájdalmas esemény.
Csoda, hogy a tudás, amely tulajdonképpen mindig is a
rendelkezésünkre állt, csak a 20. században került ki teljesen az orvosok
és a tudósok látóköréből, ami nagyon meglepő, hiszen már nagyon közel
jártak a megoldáshoz. Mi emberek manapság teljesen elveszítettük
kapcsolatunkat a természettel és a velünk együtt élő állatokkal. Csak így
születhetett meg a többé-kevésbé minden ösztönt nélkülöző elképzelés
az „intellektuális konfliktusokról”, amelyeknek egyáltalán semmi köze
nincs a biológiai valósághoz. Az ember valójában archaikus biológiai
törvényszerűségek alapján érez és érzékel, miközben azt képzeli, hogy
gondolkodására nem hat a természet.
A DHS a Dirk-Hamer-Szindróma rövidítése, amit azért neveztem el
így, mert fiam halálakor engem is komoly megrázkódtatás ért, aminek
folytán hererákban betegedtem meg. DHS egy nagyon súlyos, drámai
hatású és magányosan átélt konfliktus-élménysokk, amely váratlanul ér
minket, mint „derült égből a villámcsapás”.
A DHS a következő tulajdonságokkal és jelentésekkel bír:
- egy biológiai konfliktus váratlan sokkélménye egy másodperc alatt
következik be,
- meghatározza a biológiai konfliktustartalmat,
- ezen a „sínen” fut az ezt követő konfliktus,
- meghatározza a Hameri Góc (HG) elhelyezkedését az agyban – a
biológiai konfliktus tartalmának megfelelően,
- meghatározza a rákos megbetegedés elhelyezkedését a szerven a
biológiai konfliktus tartalmának és a Hameri Góc elhelyezkedésének
meghatározása által,
- haladéktalanul megváltoztatja a vegetatív tónust, tartóst stresszt
létrehozva ezzel – ez az ún. tartós szimpatikotonia.
Önmagában konfliktus nem létezik, ezek a belső „tusák” minden
esetben egy bizonyos tartalommal rendelkeznek, amely a DHS
becsapódásának
pillanatában
pontosan
körvonalazódik.
A
konfliktustartalom
asszociatív,
tehát
önkéntelen
gondolatok
kapcsolódnak hozzá, legtöbbször kikerülve értelmünk szűrőjét.
29

A
DHS
pillanatában
az
érzékelésünk
határozza
meg
a
konfliktustartalmat, és ezáltal a „síneket”, amelyen a következő biológiai
konfliktus fut.
A tudatalatti ily módon társít a DHS kiváltotta biológiai konfliktus
konfliktusos tartalmához egy bizonyos területet, mint például az
anya/gyermek viszonyt, a birtokzónát, a vízzel kapcsolatos vagy hátulról
ránk leselkedő veszélyt, vagy az egyén önértékelésének hiányát. A
tudatalatti a DHS pillanatában képes a konfliktushoz pontosan
hozzárendelni a megfelelő asszociatív témakört.
Egy szexuális területen elszenvedett „önleértékelés-konfliktus”
hatására („Te impotens!”) soha nem keletkezik osteolysis[5] a
nyakcsigolyában, hanem minden esetben a medence csontjainak szövetei
puhulnak fel.
Egy anya/gyermek viszonyban elszenvedett „önleértékelés-konfliktus”
hatására („Te szívtelen anya”) soha nem keletkezik osteolysis a nő
medencecsontjában, ehelyett minden esetben – jobbkezes esetében a
bal – felsőkarcsontfej szövetei szívódnak fel.
Úgy véljük, hogy gondolkodunk, valójában gondolkodásra késztetnek
minket.
Azonban a váratlan „konfliktus-élménysokk” a szervezet szükségszerű
reakciója, hogy át tudjon kapcsolni egy különprogramra, hogy a hirtelen
fellépő helyzeten úrrá lehessen. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy óriási
Biológiai Esély!
Hiszen a DHS pillanatában gyakorlatilag egymással szinkronban a
lélekben, az agyban és a szerven bekapcsol a különprogram, ami
megállapítható, látható és mérhető!
Ekkor az agyi CT-felvételen például ezek a változások (Hameri Gócok)
egy céltábla koncentrikus köreihez hasonlítanak, vagy a víz felszínéhez,
amelybe követ hajítunk.

Hameri Góc céltábaszerű koncentrikus
körökkel = konfliktus-aktív fázis

A következő felvételen láthatjuk az ún. epileptikus krízist egy agyi
CT-felvételen.
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1. kép

9:58 óra

2. kép

10:02 óra

A 2. kép mindössze négy perccel az 1. felvétel után készült. Időközben
a páciens egy régi sínre (Achilles-ín) lépett (konfliktus-aktív fázis): 11
éves korában egy fürdőben történt baleset következtében össze kellett
varrni a homlokát. Mivel csak helyi érzéstelenítést kapott, a sebész
tréfálkozva így szólt hozzá: „Most csöndben kell maradnod, különben
később nem lesz férjed”. A páciens úgy érezte, mintha fejbe kólintották
volna („motoros konfliktus”: a beteg úgy érzi, ez elől nem tud
elmenekülni). Amikor később a 2. agyi CT-felvétel készült, a radiológus
mit sem sejtve így szólt hozzá: „Most nyugton kell maradnia.” A páciens
ebben a pillanatban ugyanarra a 35 évvel azelőtti, ősrégi sínre lépett.
Azonnal meg is oldotta azt a régi „sínkonfliktust”, és a második felvétel
alatt egész testében remegett (epileptikus krízis).
A DHS becsapódásától kezdve a páciens tartós stressz alatt van, tehát
hidegek a végtagjai, éjjel-nappal a konfliktusára gondol, és megpróbálja
megoldani azt. Ez az Értelmes Biológiai Különprogram.
A beteg ettől kezdve álmatlanságban szenved, ha mégis tud aludni,
akkor csak az éjszaka első felében, félóránként felébred. Emellett
étvágytalanság gyötri, ezért veszít a súlyából. Állapota csak akkor javul,
ha megoldja ezt a konfliktust.
Ekkor kezdődik a nyugalmi fázis, a lélek pihenésre szomjazik. A
páciens erőtlennek és fáradtnak érzi magát, de az étvágya jó. A teste
forró, gyakran felmegy a láza és fejfájás kínozza. Jól alszik, de
legtöbbször csak hajnali 3 óra után.
Ezt a mechanizmust a természet úgy építette fel, hogy az egyén
vagotoniában elsősorban hajnalban vagy később alszik, hogy álmában ne
lepje meg potenciális veszély (pl. egy ragadozó).
Napközben minden beteg szívesen és sokat alszik.
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Tapasztalataim szerint a páciens éjjelenként is az adott konfliktusról
álmodik, anélkül, hogy ez tudatosodna benne.
Mivel általában ezt a DHS-t később rekonstruálni szeretnénk, és kell is,
így számunkra az a tény, hogy ez mindhárom szinten tetten érhető, nagy
lehetőséget jelent a lelki-agyi-szervi kriminalisztikai kutatásunkban!
Az orvostudományban első alkalommal nyílik lehetőségünk arra,
hogy a – ma már az Értelmes Biológiai Különprogramjaink részének
nevezett – „megbetegedés” előre kiszámítható, ahogyan erre pl. a
várandósság esetén már régóta lehetőségünk van.
Ez a kritérium a GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNYT már kezdetektől
fogva szigorúan természettudományos-biológiai értelemben tudománnyá
emelte. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy minden tetszőleges esetet
rekonstruáljunk és reprodukáljunk, ami korábban még soha nem fordult
elő az orvostudományban. A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY egy ún.
dinamikus természettudomány.
A DHS a RÁK VASTÖRVÉNYÉNEK alapja és a diagnosztika legfontosabb
része. Csodálatos, hogy igazán számolni tudunk és meg tudjuk érteni
ezeket a folyamatokat. Úgymond a páciens bőrébe kell bújnunk a DHS
pillanata erejéig és meg kell kísérelnünk elképzelni, hogy milyen volt a
helyzet a DHS becsapódása pillanatában. Csak akkor érthetjük meg,
hogy ez a probléma miért biológiai konfliktusként jelent meg, miért volt
olyan drámai, miért volt az érintett személy elszigetelve, miért nem tudta
megosztani senkivel, illetve miért jelentett számára ez a helyzet
konfliktust.
A DHS pillanatában már minden beprogramozásra kerül.
Fontos megértenünk, hogy a DHS villámcsapásszerű becsapódása nem
csupán egy váratlanszerű sokkélmény, hanem egy konfilktusélménysokk, amely a fentebb felsorolt meghatározható érzelmi
tartalommal bír!
- Minden rákos megbetegedést egy lelki sokk előz meg, egy súlyos
konfliktus-élménysokk.
- Ez a konfliktus-élménysokk minden esetben súlyosan akut és drámai
erővel bír.
- Ezt a konfliktus-élménysokkot az egyén minden esetben elszigetelten
éli át.
Ha a „konfliktus” szót használjuk, hozzá kell tennünk azt, hogy nem a
mindennapi értelemben vett konfliktusokról (pszichológiai, feltehetően
már a gyerekkor óta, lassan felépülő), hanem biológiai konfliktusokról
van szó.
Azért viselik ezt az elnevezést, mert fejlődéstörténeti szempontból
közelíthetjük meg őket és az embereknél, az állatoknál, sőt, még a
növényeknél hasonló módon zajlanak le.
Ezeknek a konfliktusoknak semmi közük nincs mindennapi
(intellektuális-pszichológiai) problémáinkhoz és konfliktusainkhoz,
illetőleg a problémáinkhoz, teljesen más minőségűek és a természet
kvázi betervezett zavarai agyunk archaikus viselkedési programjában.
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„Azt hisszük, hogy gondolkodunk” – valójában a konfliktus, még
mielőtt elkezdünk gondolkodni, a másodperc töredéke alatt asszociatív
módon bekövetkezik és képtelenek vagyunk azonnal reagálni az
eseményre.
Tehát nem feltétlenül kell egy „stresszfaktorként” érzékelt eseménynek
történnie ahhoz, hogy a DHS biológiai konfliktust váltson ki; tehát például
egy haláleset, egy válás vagy az a tény, hogy valaki alkoholista. Hiszen
ezek az információk nem feltétlenül érkeznek váratlanul, és nem
felfoghatatlanok. Minden esetben konfliktust hordozó események, nem
valamilyen problémák vagy történések, amelyen az érintett amúgy sem
tudott volna változtatni.
Ellenkező esetben a biológiai konfliktus a DHS pillanatában –
gyakorlatilag párhuzamosan a lélekben, az agyban és szervi szinten –
különprogram indul, és ez mindhárom szinten tetten érhető és mérhető.
Fejlődéstörténeti szempontból minden biológiai konfliktusunk
besorolható, ez alapján tudjuk, hogy a speciális magatartásformák a
fejlődéstörténet során mikor alakultak ki és programozódtak be. Ezért
nem csupán szervekkel és ezekhez tartozó agyi területekkel van dolgunk,
hanem olyan konfliktusokkal, amelyek a fejlődéstörténet során
egybefonódtak. Mindezeknek tudatában kell lennünk ahhoz, hogy a
nyomára bukkanjunk annak, hogy a páciensnek a DHS pillanatában mi
járt a fejében.
A DHS becsapódásakor azonban történik más is, mert ebben a
pillanatban síneket fektetünk le, amelyeken a betegség „elindul”. Ebben
a pillanatban megtörténhet az is, hogy az ezzel kapcsolatos konfliktusok
nagy jelentőségű képei, fontos mozzanatai sínekké válnak. Minden
esetleges későbbi recidíva[3] ezen a sínen, illetve síneken „fut”, amit akár
konfliktusallergiának is nevezhetnénk.
A sínek a DHS-sel kapcsolatos konfliktus kiegészítő aspektusai, vagyis
azok a körülmények, amelyekre a DHS pillanatában asszociálunk
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