
AZ „ÖNGYÓGYÍTÁS” HÍRVIVŐJE 
 – A RÁKBA NEM KELL 
    BELEHALNI!

A Germán Gyógytudományt megte-
remtő, s ezzel oly sok vitát kiváltó doktorról, 
Dr. Ryke Geerd Hamerről egyre több szó esik 
napjainkban a rákgyógyítással kapcsolat-
ban. Az orvoslásban merőben új medicinát 
hirdető tudós az őt érő támadások ellenére 
vallotta, hirdette a merőben új orvostu-
dományi szemléletet, ami nem egyszerű 
módszer, hanem természettudományos 
alapokra helyezve ismerteti a test-lélek-agy 
szinkronicitását, és a testünkben lezajló bio-
lógiai törvényszerűségeket.  

Mindezek ellenére a gyógytudománya 
törvényszerűségei mellett kiálló, a rákot 
korántsem halálos betegségnek tekintő 
Hamer doktor szerint a lényeg egyszerű: A 
„rák” egy szövetszaporulat, mely biológiai-
lag logikus okokból, az adott szövet funkci-
ójának növelése céljából, vagy egy előzőleg 
elbontott szövetveszteség helyreállítása 
érdekében jön létre. A biológiai termé-
szet-törvényeket megismerve ráébredhe-
tünk, hogy „rák” esetén a páciens vagy egy 
huzamosabb ideig tartó, konfliktus-aktív 
fázisban van, kvázi fiziológiai jelleggel, 
annak érdekében, hogy megoldja a bioló-
giai konfliktusát, vagy benne él egy huza-
mosabb ideig tartó gyógyulási fázisban, 
melynek időtartamát és súlyosságát egyéb 
tényezők is befolyásolhatják. Mindkét fázis 
csak biológiailag értelmezhető, amit sem a 
pszichológia, sem a pszichoszomatika nem 
tesz világossá.

Vagyis dr. Hamer bevált tudásunktól távo-
lodik, mégse könnyű pálcát törni a hagyo-
mányos, meghökkentő, egyszerre régi-új 
Germán Gyógytudomány fölött. Tény, hogy 
a nemrég elhunyt Hamer doktor alaposan 
feladta a leckét mind az orvosoknak, bete-
geknek, mind nekünk, betegjelölteknek. 
Mert, mint azt tanította: egészségünk, gyó-
gyulásunk a betegségtudatunkon múlik. Ma 
már mind többen vallják a doktor igazát, 
mert könnyű elképzelni, hogy ősidők óta 
létezik egy túlélő mechanizmus, ami koránt-
sem nevezhető rosszindulatúnak.

Egy teljesen új gyógyászat kitáruló kapuja 

előtt állunk, észre kell vennünk, hogy ez a 
gyógymód, egyszerre tudományos, logikus 
és végtelenül emberséges. E vitát kiváltó 
tan tanításának, terjesztésének megbízott, 
hazai képviselője, sokak közül az egyet-
len, aki védelmezi, tyúkanyóként őrzi, any-
jukként óvja a Germán Gyógytudomány 
eredeti szövegeit, Kelemenné Dévényi Juli-
anna, nincs könnyű helyzetben, és ezt nem 
is titkolja:

 – A doktor tanából tényként kiviláglik, 
hogy az állatoknak ugyanúgy van 
lelkük, mint nekünk van…
– Az összes élőlénnyel rokonságban 

vagyunk, évmilliók óta a külvilágból szerez-
zük az információkat, s ezekhez folyamato-
san alkalmazkodunk. Elménkben ott van 
az egész fejlődéstörténet, mely folyamatot 
a magzati fejlődés során is nyomon követ-
hetünk. 2019-et írunk, ez viszont mindössze 
csak az egy százaléka annak az időszaknak, 
amikortól felegyenesedve jártunk, hordák-
ban élve, közös vadászattal, gyűjtögetéssel 
tartottuk fenn magunkat.

Javarészt az igen fejlett agykérgünk külön-
böztet meg minket az állatoktól. Az ősibb 
agyterületeket viszont még mindig ugyan-
úgy használjuk mi is, mint az állatok. Ezek a 
régiók biztosították évmilliókon keresztül a 
túlélésünket, illetve a fajunk fennmaradását.  

Könnyű és kifejezetten hasznos az állatok 
helyébe, érzéseibe képzelnünk magunkat, 
így még önmagunkhoz is sokkal közelebb 
kerülhetünk, és leegyszerűsítve láthatjuk 
meg ösztönös szükségleteinket.

Dr. Hamer szerint, ha össze akarjuk hason-
lítani az állatok és az emberek lelkét, azt 
kell elképzelnünk, hogy a nagy agyi számí-
tógépünkben különböző élethelyzetekre 
egészen különböző konfliktusok vannak 
bekódolva. Ha bezárunk egy embert az 
autóba, ő ott jól érzi magát. Ha egy sast 
zárnánk be oda, neki halálfélelme lenne, 
de az ember ugyancsak halálra rémülne, 
ha bezárnánk őt egy sasfészekbe. Ugyan 
a halálfélelem, mint eredmény hasonlít 

egymásra, de mindkét félelem különböző 
élőlényeknél, különböző élethelyzetekben 
keletkezik. Ebből következik, hogy minden 
élőlény sajátosságát és lelkivilágát figye-
lembe kell venni ahhoz, hogy egy lehetsé-
ges konfliktushelyzetet meg tudjunk ítélni.

Az állatok a legtöbb biológiai konfliktust 
valóságosan érzékelik, mi, emberek gyak-
ran átvitt értelemben. Az állat esetében 
egy falatról, tényleg egy falatka táplálékról 
van szó, amit nem tud lenyelni, az ember-
nél ezzel szemben lehet ez egy ezer-eurós 
bankjegy, vagy egy lottónyeremény is.

Az embereknél és emlősállatoknál ezek a 
biológiai konfliktusok elvileg hasonlóak, de 
fejlődéstörténeti szempontból ősi konfliktu-
sokként kell értelmezni őket. Ez a magyará-
zat arra, hogy mi emberek kötődést érzünk 
a kutyához, a tehénhez, hogy tudunk velük 
kommunikálni, s hogy őket úgyszólván 
embernek tartjuk. Ezért éljük át ugyanazt 
a „veszteség-konfliktust”, ha meghal az 
embertársunk, vagy ha elveszítjük hűséges 
kutyatársunkat. Fordítva ugyanígy érzékelik 
az állatok a biológiai konfliktusokat irántunk, 
emberek iránt, akiket partnerükként kezel-
nek.

Agyunk legfejlettebb és legfiatalabb terü-
lete az agykéreg, már a szociális együttélés, 
a nyáj, a falka működését hivatott szabá-
lyozni. Sajnos a mai ember viszont egyre 
inkább eltávolodik attól, amit a teste és 
idegrendszere hivatott szolgálni.

Elmagányosodva, tömbökben élünk, 
egyedül „vadászunk” és „gyűjtögetünk”, 
eltűntek a tüzet őrző idősek, mindenért 
szégyenkezünk, mindentől félünk – mégis 
erősnek próbáljuk mutatni magunkat. Az 
ember közösségi, kapcsolódó lény, a mai 
világ versenyközpontúságával csak becsap-
juk egymást - legfőképpen önmagunkat.

Azért szakadtunk talán ki ennyire a közös-
ségi, összetartó, biztonságot nyújtó életvi-
telből, mert az egyéni érdekek fokozatosan 
felülírták a közösség érdekeit. A Germán 
Gyógytudománnyal is ez történt számtalan-
szor.

BEFEJEZŐ RÉSZ
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 – Julianna, az vallomása következik a 
Germán Gyógytudomány és saját énje 
kapcsolatáról, és persze mindarról, amit 
még fontosnak tart elmondani ebben az 
igencsak elgondolkodtató témakörben.
– Első találkozásom a Germán Gyógytu-

dománnyal (akkori neve Germán Új Medi-
cina volt) 2006-ban fenomenális élményt 
jelentett. Kiszabadultam a tudatlanság 
fogságából. Egy mellrák-kialakulás konflik-
tustartalmának és gyógyulásának iskolap-
éldáját hallottam, ami hajszálpontosan 
megegyezett a saját, évekkel korábban 

megélt emlőrákos esetemmel (Jobb kezes 
nő, jobb mellben daganat, partnerrel kap-
csolatos lelki trauma). Akkor még kapasz-
kodó nélkül álltam szemben a betegséggel. 
Egy kisebb műtét után azonban a kemote-
rápiát és hormonkezelést ösztönösen eluta-
sítottam. Az onkológussal vívott sokéves 
ellenkezésem végül engem igazolt. Húsz év 
után is itt vagyok egészségesen... 

Persze tudni kell, a Germán Gyógytudo-
mány alkalmazása nem azt jelenti, hogy 
minden orvosi kezelést visszautasítunk! Ha 
megértjük a testünk működését, elmúlik a 
félelmünk, és a tudás birtokában okosan 
lehet cselekednünk.

De visszatérve 2006-hoz, amikor - magyar 
nyelvű információ híján - elkezdtem bújni 
az angol- és német szakanyagot. Nagyon 
gyorsan rátaláltam Hamer doktor honlap-

jára. Az ott kapott ismeretek, esettörténe-
tek és e tudomány természetes logikája 
lenyűgöztek. Nagyjából egy év kutakodás 
és tanulás után sikerült a doktorral telefo-
non felvennem a kapcsolatot, amit hama-
rosan személyes találkozás követett. Dr Ryke 
Geerd Hamer akkor már Norvégiában élt, a 
férjemmel ott látogattuk meg. Hogyan lett 
ebből a látogatásból életre szóló barátság, 
hogyan lehettem egyetlen magyar tanít-
ványa, később munkatársa, erről bővebben 
írok a www.germangyogytudomany.hu 
oldalon.

Ezzel mintegy tízéves tapasztalattal, 
ismerettel, Hamer doktortól kapott tudás-
sal, bizalmával és felhatalmazásával köte-
leződtem el a Germán Gyógytudomány 
magyar nyelven történő képviselete és 
továbbadása mellett. 2011-ben megszer-
veztem az első hazai szemináriumot, amit 
Helmut Pilhar, a doktor 1. számú német 
oktatója tartott meg, s ezután még négy 
alkalommal tanította Magyarországon a 
Germán alapjait. 

Addig magyar nyelven semmilyen hiteles 
forrás nem állt rendelkezésre, ezért büszkén 
mondhatom, hogy mindenki, aki jelenleg 
Magyarországon a Germán Gyógytudo-
mány tanait hivatalosan (vagy felhatalma-
zás nélkül!) terjeszti, az általam szervezett 
kesztölci-, később piliscsévi alaptanfolya-
munkon szerezte a tudását. 

 – Azóta, piliscsévi székhellyel, megalapították 
a Germán Gyógytudomány Intézet Kft-t.
– Ennek fő feladata az általam fordított 

Germán Gyógytudomány Tudományos 
Táblázatának, és más, a honlapon fellelhető 
könyvek, kiadványok terjesztése, és a ma 
már országos szintű előadások szervezése. 
Eközben a háttérben a műhelymunka zaj-
lik. Készítem és koordinálom ez egységes 
tananyagot az oktatók részére. Fordítjuk és 
szerkesztjük a további kiadványokat, amit 
Hamer doktor özvegyével és néhány, egy-
kori tanítványával, kollégájával - egymástól 
távol ugyan -, de a technikának köszön-
hetően szoros együttműködésben vég-
zünk. Érzem, hogy közösségben az erő. A 
kommunikáció, a társas együttélés és az 
együttműködés fontos eleme a Germán 
Gyógytudománynak. 

 – Működtetik a Gyógytudomány magyar 
nyelvű honlapját, ahol sok hasznos 
tudnivaló és rengeteg esettörténet, új 
információ szolgálja az érdeklődőket.
– Ennek hasznosságát és szükségessé-

gét jelzi, hogy éves szinten több tízezres és 
egyre bővülő a látogatottság, s hogy tucat-
számra érkeznek a köszönetet és bíztatást 
tartalmazó visszajelzések.

Dr. Ryke Geerd Hamerről és a Germán Gyó-
gytudományról fél könyvtárnyi anyagot 
lehetne írni. 34 év igen jelentős idő egy 
alkotó ember életében. A tény, hogy dr. 
Hamer ennyi ideig folytatta küzdelmét az 
elnyomás alatt tartott tudományos felfede-
zésének elismeréséért, azt jelzi, hogy valami 
nincs rendjén a társadalmi rendszerben, 
hiszen Hamer doktor új gyógytudományá-
nak forradalmi felismerése és a sikere példa 
nélküli a történelmünkben. 

Szinte hihetetlen, hogy dr. Hamer a férje-
met, Gyurit a saját bevallása szerint fiának, 
engem pedig a lányának tekintett. Alig 
várta, hogy évente többször „hazaláto-
gassunk” hozzá Norvégiába, ahol a közös 
munka mellett igyekeztünk finom magyar 
ételekkel még családiasabbá tenni az ott-
létünket. Fel sem fogható, mekkora meg-
tiszteltetés őrizni azt a kincset, amit eredeti 
formájában adunk tovább minden érdek-
lődőnek. Gyermekeink a jövő és a Germán 
Gyógytudomány jövője is, hiszen ők lesznek 
azok, akik feltétel nélkül elfogadva értik és 
élik meg majd a „Germánt”, ami egy új élet-
mód, s egyben az egészség kulcsa. A doktor 
felfedezésével kiegyensúlyozott és boldog 
gyermekeket nevelhetünk! Mi sem jobb 
példa erre, mint a saját unokánk, aki ha talál 
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a testén egy pattanást, először is a bőr Értel-
mes Biológiai Különprogramra érvényes 
szabályai alapján megvizsgálja, hogy az arra 
a pontra vonatkoztatott váratlan, magába 
zártan megélt és nagyon súlyos, drámai 
konfliktus-sokk az édesanyjával, vagy egy 
másik személlyel kapcsolatos-e. És ha ezt 
megállapítja, már valóban csak gyerekjáték 
megtalálni azt a drámai pillanatot. Ha ezen 
nevetgélni tud és meg tudja beszélni a csa-
ládban, egy-kettőre eltűnik a pattanás. 

Hamer doktor tudományának terjesztésé-
ben sajnos sokszor cserélődtek az emberek 
körülöttem. Szerencsére mára olyan segítő 
társak vesznek körül, akik felfogták, hogy 
egy ilyen komoly szemléletváltáshoz nagy 
falakat kell áttörni, amire csak közösen lehe-
tünk képesek. Hálával tartozunk azoknak, 
akik az eredeti hameri úton járnak, hiszen 
csakis mi, akik megtapasztaltuk már a Ger-
mán Gyógytudomány helyességét, mi tud-
juk azt terjeszteni, hitelesíteni. Nem is várjuk 
a jelenlegi akadémiai orvostudománytól, 
hogy hirtelen igazolja, de az teljesen nyil-
vánvaló, hogy a gyakorlatát már sokan isme-
rik és alkalmazzák. Ez az egyik legnagyobb 
felfedezés az orvostudományban! 

A www.germangyogytudomany.hu/tan-
folyamok. honlapon előadásaink-tanfolya-
maink időpontjai megtalálhatók. Mindig jó 
érzéssel tapasztalom, hogy mekkora örömet 
okoz az érdeklődőknek az, amikor megér-
tik és felismerik betegségük kialakulásának 
okát. És olyankor rácsodálkoznak: „Hát ez 
ilyen egyszerű?” Így, vagy úgy, már sokan 
találkoznak dr. Hamer nevével, hallhatnak róla 
jót és rosszat. Vannak, akik rögtön az eredeti 
anyagaival találkoztak, s vannak, akik elsőre 
a Germán Gyógytudomány hírnevében 
tetszelgő prófétákra találnak. Ezek a külön-
utas előadók ugyan megfosztják magukat a 
továbbfejlődés lehetőségétől, de a munká-
juk hasznosnak számít, mert széles körben 
ismertetik meg a Germán alapjait. Aki érdek-
lődő további információra, teljes megértésre 
tart igényt, előbb utóbb rátalál a Germán 
Gyógytudomány Intézet által támogatott 
oldalakra és előadókra. A jelenség számomra 
nem meglepő, hiszen az egész világon sok 
elfajzott vonalon lehet hallani már a Ger-
mánról. Az így megkapott információ lehet a 
legjobb ugródeszka, mert akit valóban érde-
kel az egészségének megőrzése, az keresi a 
forrást, és könnyen rátalál dr. Hamer eredeti 
honlapjaira, műveire. A Germán Gyógytu-
domány Tudományos Táblázatára, a Diagnó-
zistáblázatra, ami „kézikönyv” kellene, hogy 

legyen, mert a doktor ebben rendszerezte a 
különféle betegségeket kiváltó érzelmi meg-
rázkódtatásokat, és azok agyi-, szervi tüneteit. 
Szinte hihetetlen, hogy a magyar nyelvű vál-
tozatából már csaknem háromezer példány 
forog közkézen, és nagy örömömre nem egy 
orvos igyekszik – már amennyire a jelenlegi 
protokoll engedi – ebben a szellemben segí-
teni a betegein. A 3-kötetes „Jegyzetfüzetek” c. 
kiadvány, és egy hamarosan megjelenő rész-
letes, háromszáz oldalas mű, Dr. Ryke Geerd 
Hamer: Bevezetés a Germán Gyógytudo-
mányba, segít a táblázatba tömörített anyag 
mélyebb megértésében.  

 – Megköszönve, hogy én is közelebb 
kerülhettem az új gyógytudomány 
megértéséhez, megkérdezem: 
ha befejezésként idéznie kellene 
valami nagyon fontosat Hamer 
doktortól, mi lenne az, Julianna?
– Ez az emberiséget szolgáló, zseniális 

elme egyszer így fogalmazott: „Mi, emberek 
a legnagyobb szerénységgel elmondhatjuk, 
most először látjuk, sőt megértjük, hogy 
nemcsak a természet összessége rendezett, 
hanem a természet minden egyes folyama-
tának meghatározott értelme van, még a 
mindenségen belül is. És azt is állíthatjuk, az 
eddig „betegségnek” nevezett folyamatok 
nem valamiféle értelmetlen meghibáso-
dások, amit a varázsinasoknak meg kellett 
javítaniuk. Azon ámuldozunk, hogy semmi 
sem értelmetlen, rosszindulatú vagy kóros, 
hanem ezek mind, sok millió éve jól bevált, 
keresztül-kasul a természet célzatos terem-
tései, amelyeket mi, szerencsétlen varázsi-
nasok, vallási elvakultságunk okán nem 
tudtunk megérteni.” 

De fontos, a jövőnket meghatározó téma 
kapcsán, Schopenhauert is idézném: „Az 
igazi és a valódi értékek könnyebben elter-
jedhetnének a világon, ha mindazon, ehhez 
hasonló dolgokat létrehozni képtelen emberek 
nem esküdnének össze az elterjedésük ellen. 
Emiatt már jó néhány, a világnak hasznára 
váló dolog akadt el vagy késleltették az elterje-
dését, ha már csírájában el nem fojtották.”

Bizony, bosszantó ez, hiszen egyre töb-
ben tudjuk: a rákba nem kell belehalni!

Goethe-vel zárom ezt a rendhagyó 
riportot, aki ezt mondta: „A természet 
egyáltalán nem érti a viccet, az mindig 
valós, mindig komoly, mindig szigorú; 
mindig igaza van, és mindig csak az 
ember az, aki hibázik, aki téved!”

Mészáros István
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