
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:

AZ „ÖNGYÓGYÍTÁS” HÍRVIVŐJE 
 – A RÁKBA NEM KELL BELEHALNI!
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 – Minden időmet a Germán Gyógytudo-
mány terjesztésének szentelem, szinte 
lopom az időmet a napi kötelességeim-
től, az előadásoknak helyet adó piliscsévi 
vendégház üzemeltetésétől, és sokszor 
csak éjszaka tudok számítógép elé ülni… 
Hajnalig írok, fordítom a könyveket, állí-
tom össze az előadások anyagát a lelkes 
segítőknek, akik elhivatottságot éreznek 
a terjesztésre. Sokan várják a szakanya-
got, dr. Hamer eredeti munkáiból az újabb 
részleteket. Minél jobban megismerjük 
testünk működését, például, hogy mitől 
alakul ki az allergia, a migrén, vagy a 
neurodermatitis, annál nagyobb bizton-
sággal fel tudjuk vállalni gyógyulásunkért 
a felelősséget, és nem ellenségként tekin-
tünk az ilyenkor jelentkező tünetekre. 

Hamer doktor a különleges képességek-
kel megáldott, teológiát is végzett kutató, 
feltaláló orvos, a természet tökéletes har-
móniáját megértve szolgált és alkotott. Az 
általa felfedezett 5 természettudományos 
törvény köré épült tudományról talán túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy az emberiség egyik 
legnagyobb felfedezése, segítségével meg-
érthetjük a testünkben zajló folyamatok, 
elváltozások, betegségtünetek értelmét és 
szükségességét. Ezzel a tudással időben 
felvértezve megszűnik bennünk minden 
betegségtől való félelem. Ez a félelemmen-
tes, a természet törvényszerűségeit meg-
értő élet, amiben már mi magunk is több, 
mint tíz éve élünk, olyan szabadságot jelent, 
amit mindenkinek meg kell tapasztalnia. 

 – Tudom, hogy az új gyógytudomány 
a betegségeket, a pszichózisokat 
következetesen magyarázza, a betegen 
igazolja, nem használ feltételezést, és az 
okok ismeretében, az esetek többségében 
nagyon sok oki terápiát tud folytatni. 
Julianna, kedves, az érthető összkép kedvéért 
egyszerűen és érthetően elmagyarázná a 
Germán Gyógytudomány, Hamer doktor által 
fölfedezett, öt biológiai természettörvényét?

 – Bár elsősorban a rákról van szó, az öt 
törvény magyarázatot ad minden beteg-
ségre, vagyis a természet Értelmes Bio-
lógiai Különprogramjának okára és 
lefolyására. Ezek a természettörvények 
ember, állat és növény esetében egyaránt 
működnek, akár hiszünk bennük, akár 
nem.

Az első biológiai természettörvény a 
LÉLEK-AGY-SZERV elválaszthatatlan együtt-

működését bizonyítja be az elváltozásokkal 
kapcsolatban. Hamer doktor tudományosan 
alátámasztotta, hogy egy szubjektíve súlyos 
megrázkódtatást okozó, váratlan és magá-
nyosan átélt konfliktus-élménysokk indítja 
el az Értelmes Biológiai Különprogramot 
minden élőlény szervezetében – méghozzá 
egyszerre három szinten: az agyban, a lélek-
ben és a szervben. Az agyban bizonyítha-
tóan egy gömb formájú alakzat jelenik meg 
- ez az ún. Hameri Góc -, annak a szervnek az 
irányító reléjében, amely a megrázkódtatást 
okozó élmény érzelmi tartalmának megfe-
lel.

A konfliktus-élménysokkal kapcsolatban 
sok a félreértés az érdeklődők körében. 
Hajlamosak az emberek általános problé-
mákat, mindennapos gondokat sorolni, ha 
az okokat kutatják. Azonban az elváltozá-
sok oka az ún. biológiai konfliktus, amely, 
mint derült égből a villámcsapás, változ-
tatja meg az addig kiszámítható életünket. 
E pillanat következő, fontos ismertetőjegye, 
hogy azt az egyén magányosan éli meg. 
Korunk egyik legtermészetellenesebb jelen-
sége, hogy a drámai pillanatainkkal inkább 
elszigetelődünk, minthogy élnénk velünk 
született szociális készségeinkkel, és meg-
hallgatást, támogatást, akár segítséget mer-
nénk kérni a társainktól.

Kapcsolódó lények vagyunk, szükségünk 
van a megtartó, támogató közösségre. Saj-
nos, az ember egyre inkább magányossá 
válik, hajlamos szégyenkezni olyan univer-
zális érzések miatt, amelyek mindenkiben 
megtalálhatók. Abszurd, hogy a mai ember 
pont a konfliktusok elkerülésének remé-
nyében kendőzi el lelkének jelzéseit, és nyit 
ezzel ajtót a későbbi, sok esetben hosszan-
tartó vívódásnak.

A vívódás, a visszatérő kényszeres gon-
dolatok, álmatlan éjszakák a második 
természettörvényben megfogalmazott 
konfliktus-aktivitást jelzik. Mindaddig, amíg 
a biológiai konfliktus miatt a régi, megszo-
kott mederbe nem tudunk visszatérni, az 
agy parancsára Értelmes Biológiai Külön-
program fut abban a szervben, amelyik bio-
lógiailag a lehető leggyorsabban segíteni 
tud nekünk a megoldásban. 

A konfliktus-aktív fázis mindaddig tart, 
amíg e felfokozott idegrendszeri és fiziológi-
ai-biológiai változásaink el nem érik céljukat, 
tehát amíg a biológiai konfliktusunk meg 
nem oldódik. Ezután következik a regene-
ráció, melynek feltétele a valós megoldás, 
azaz a megnyugvás. Amennyiben véglege-

sen megoldódott a megrázkódtatást okozó 
sokk-élményünk, az Értelmes Biológiai 
Különprogram kifut és a szerveink helyreáll-
nak.

Testünk biológiailag három féle módon 
tud segíteni nekünk: szövetszaporulattal 
(daganat), elbontással (fekély), és funkci-
ószüneteltetéssel (bénulás). A harmadik 
biológiai természettörvény segítségé-
vel Hamer doktor bemutatja, hogy milyen 
típusú sejtek miként viselkednek a külön-
böző fázisokban, – mindezt az egyedfej-

lődés folyamatán keresztül. Emberi ésszel 
felfoghatatlan, mekkora zsenialitás kellett 
ezen összefüggések felismeréséhez. Hamer 
doktor szerint a fejlődéstörténeten keresz-
tül kell megértenünk az orvostudományt, 
ezáltal rajzolódik ki előttünk ez az abszolút 
értelemszerű, logikus rendszer. E termé-
szettörvény segítségével könnyen beazo-
nosíthatjuk, hogy az érintett szövet melyik 
csíralemezből származik, melyik agyterü-
let irányítása alatt áll, hogyan viselkedik a 
különböző fázisokban, illetve milyen, bioló-
giailag értelmes célt szolgál a folyamat.

A negyedik biológiai természet-
törvény leírja, hogy a mikrobák, mint 
évek milliói óta életünk hű kísérői, szin-
tén logikus okból munkálkodnak a tes-
tünkben. Tökéletes szimbiózisban élünk 
velük, minden egyes sejtünkre ezer mik-
roorganizmus jut – ennek ellenére fel-
osztották őket „jó” és „rossz” mikrobákra 
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(pl. a „hasznos” bélbaktériumok és az „élet-
veszélyes” TBC-baktériumok). Hamer doktor 
a feje tetejére állítva eddigi hiedelmeinket, 
leírja, hogy a mikrobák nem a megbetege-
dések okozói, hanem a gyógyulási folyamat 
optimalizálói. Ők a mi mikro-sebészeink és 
az agy parancsára dolgoznak – az adott szö-
vet csíralemez-származásától függően és 
kizárólag a megoldást követő fázisban.

Végül az ötödik biológiai természet-
törvény szól arról a megnyugtató tényről, 
hogy az összes ún. betegség a természet 
egy-egy Értelmes Biológiai Különprogram-
jának részét képezi, tehát minden elváltozá-
sunknak biológiai értelme van. A természet 
mindent elrendezett annak érdekében, 
hogy egy konfliktus megoldása után erő-
sebbé váljunk, mint azelőtt.

 – Újdonság a Germán Gyógytudományban, 
hogy mindenkinek, aki foglalkozik vele és 
próbálja mindezt felfogni, megváltozik a 
tudományos-, orvostudományos világképe.

 – Nem egy új, ún. alternatív, vagy valami-
lyen más, gyógymódnak nevezett eljá-
rásról van szó. Ez egyfajta látásmód, ami 
felfedi nekünk, biológiai egyedeknek a 
környezeti hatások, vagy embertársaink 
által előidézett kivételes események-
nél bekapcsoló, biogenetikailag belénk 
kódolt és egyénekre szabott „különprog-
ramok” beindításának értelmét. Ezen a 
ponton világossá válik számunkra, hogy 
e gyógytudomány az öt biológiai ter-
mészettörvénye szerint miért nincsenek, 
magunk ellen forduló értelmetlen har-
cok a szervezetünkben. A bolygók sem 
véletlenszerűen járják az útjukat, nincs 
jó- és rosszindulat a Földön, a nappalok 
sem jók, az éjszakák sem rosszak! Minden 
ésszerű, minden folyamatnak megvan a 
maga biológiai értelme. 

Az ideális terápia az lenne, ha megállapíta-
nák, hogy az érintett személy az ún. beteg-
sége (Értelmes Biológiai Különprogram) 
éppen melyik fázisának melyik pontjánál 
tart, megtalálnák a konfliktustartalmat, és a 
pácienssel együtt keresnének megoldást, 
illetve szükség esetén orvosi segítséget 
kérnének – akik műtéttel, gyógyszerrel biz-
tosítják a páciens jóllétét, túlélését. Teljesen 
érthető, ha valaki mégis szkeptikus, de az 
ilyen használja a józan eszét, és ellenőrizze 
le a saját életében, hogy helytálló-e a Ger-
mán Gyógytudomány. Nem kell mindjárt 

komoly tanulmányokat foly-
tatnunk, hogy megvizsgáljuk 
a valódiságát. Saját életünk-
ben első ellenőrizhetjük, 
bizonyíthatjuk, az alapelvek 
helytállóságát!

Személy szerint hálás 
vagyok dr. Hamernek, a Ger-
mán által nincs bennem 
aggódás, félelem az egészsé-
günkkel kapcsolatban. Színe-
sen éljük az életet, szabadok 
vagyunk. Tudjuk, mikor, mit 
kell tennünk,mit kell hagy-
nunk megtörténni. Tudjuk, 
hogy nincsenek fertőzések, 
hogy Földanyánk nem bün-
tet bennünket betegséggel, 
hanem az a szervezetünk egy 
biológiailag célirányos speci-
ális programja. (Értelmes Bio-
lógiai Különprogram). 

 – Miért nevezete „germánnak” 
tudományát dr. Hamer, 
és mit értett a fontosnak 
tartott „szabadságon? 

 – A doktor által felfedezett 
Germán Gyógytudomány 
öt biológiai természet-tör-
vényének megértése elvezet a felsza-
baduláshoz. Mint ahogy én, bizonyára 
mások is meg fogják tapasztalni, hogy 
a félelemtől való felszabadulás belső 
biztonságot, önrendelkezést ad, ami az 
ősgermánoknál természetesnek számí-
tott. Dr. Ryke Geerd Hamer leghőbb vágya 
és elképzelése volt, hogy e szabad népről 
elnevezett gyógytudománya újra feléb-
reszti ezt a szellemet, és minden ember-
nek szabadságot biztosít.

 – Elgondokodtató, hogy a történelem 
sodrában feledésbe merült az ősi 
Germán Gyógytudomány… 

 – Mindenkinek saját érdeke, hogy hasz-
nosítani kezdje dr. Hamer felfedezését. 
Nem nehéz, csak fel kell fognunk, értel-
meznünk kell a testünkben végbemenő 
folyamatokat! Felszabadulunk az eddigi 
babonák alól, hagyjuk felszínre törni 
valódi belső énünket, a lelkünket. Rajtunk 
múlik, hogy az emberi életet egy zseniá-
lis, biológiai szempontból logikus, kozmi-
kus rendbe integráljuk. 

 – Nemrég olvastam dr. Hamer egyik 
szemináriumi záróbeszédét, ami valóban 
mérföldkő, változást elindító a gyógyító 

Germánban. Az Aidenbachban, ’97 
februárjában megtartott útmutató  a doktor 
ezen összefoglalójával zárult: „A Germán 
Gyógytudomány természetes orvostudomány, 
mivel mindent magában foglal: az agytól 
a szervig, a szervtől az agyig, a lelkitől a 
fizikai-, az emberitől az állati-, sőt, akár 
a növények világáig.”- hangoztatta. 

 – Hamer doktor abban a záróbeszédében 
azt is mondta: „Abban hisznek, amiben 
akarnak, de nem hagyhatják figyelmen 
kívül a Germán Gyógytudomány termé-
szettörvényeit. Megnyugtató, hogy az 
Anyatermészet nem egy rendetlen szer-
vező, aki állandóan hibázik… Korábban 
azt hittük; hogy valahol rákos sejtek tér-
nek le az útjukról, burjánzó, kisiklott, rosz-
szindulatú rákos sejtek, mikrobák, amik fel 
akarnak bennünket falni. Úgy véltük, ez az 
egész folyamat irányíthatatlan. Erről szó 
sincs!” 

 – Ebből a beszédből is az kiderült, a doktor 
jól érezte magát sajátos hitével, hiszen 
ezt mondta is: - Úgy hiszem, ha itt élek 
a Földön, és tudom, hogy az állatoknak 
növényeknek van lelkük, s ezután olyan 
mennybe jutnék majd, ahol nincsenek se 
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állat-, se növénylelkek, az hátborzongató 
lenne! Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy 
a Germán Gyógyítás alapjában biológiai-, 
természetes vallás, egyfajta természetvallás. 
Mindenkinek joga van a Földön élni! De 
se több, se kevesebb jogunk nincs ehhez, 
mint ezeknek a csodálatos állatoknak. 

 – Gondolja meg, István, mennyire gyönyö-
rűek ezek a gondolatok! A doktor beszélt 
arról is, hogy a Germán Gyógytudomány 
hihetetlen módon a teljes világegyetemet 
összeköti! Ezt szinte nem is tudjuk elkép-
zelni! Korábban abban hittünk, hogy az 
Anyatermészet rendetlen, és állandóan 
valamilyen hibát vét, amit aztán valahogyan 
ki kell javítanunk! Ma már tudjuk, hogy a 
pszichiátriai betegségek esetében lega-
lább két, egyféle konfliktus együttállásá-
val van dolgunk, a beteg ezzel a skizofrén 
konstellációval egy másik síkra kerül, és egy 
módosult viselkedéssel keresünk kiutat. 
Például a haldokló, akit néha az az érzés 
fog el, hogy lebeg, és fentről látja magát, 
az is egyfajta konstellációban van. Az ilyen 
konfliktus-együttállás felettes biológiai érte-
lemmel bír, ami teljesen érthető és normális. 
Azok a dolgok, amelyeket korábban csinál-
tunk, - alkalmaztunk bizonyos technikákat 
– teljesen világossá, átláthatóvá válnak. És 
nincs szükség ezoterikus módon minden-
féle probléma-megkerülésre, pszichologizá- 
lásra, egyszerűen használnunk kell az egész-
séges emberi értelmünket és a szívünket. 

 – Hamer professzor záróbeszédében így 
bíztatta hallgatóit: - Nyugodtan vegyük 
szemügyre a természetet. Figyeljük meg 
ősszel a leveleket, vagy télen..., amikor 
egészen másképpen él a fa, és megértjük, 
hogy „beszélhetünk” vele. Beszélhetünk az 
állatokkal, olvasni tudunk a gondolataikban, 
miként a növények és az állatok is képesek 
olvasni a mi gondolatainkban. Szeretném, 
hogy amikor boldogan hazamennek, azt 
mondhassák maguknak: - azt hiszem, 
egészen másként kell tekintenem a 
világra! Máshogyan kell szemlélnem azt, 
hogy korábban mindig a rosszindulatú 
dolgokat vizsgáltuk, és őrületünkben 
mindenben a természet rövidzárlatait 
kerestük, azt hittük, állandóan ki kell 
javítanunk ezeket a hibákat! Mi magunk 
voltunk ostobák, az Anyatermészet nem 
hibázik, értelmes külön-programokat 
működtet, csak meg kell értenünk... 
Mi értünk félre mindent a tudatlan-

ságunk és arroganciánk miatt! - han-
goztatta a doktor, aki számára minden 

páciens egy csoda, az orvoslás pedig 
szent dolog volt: -„Éppen úgy, ahogy 
egy gyermek valamiféle szentséget testesít 
meg, amikor velem szemben ül és a legbel-
sőbb érzéseiről beszél, ahhoz óriási bizalom 
kell, A páciensnek és az orvosnak egészen 
újfajta viszonya született meg. Ma már 
tudjuk, szinte mindegyik páciensünkön 
segíthetünk, attól függ, hogy jó vagyok-e, 
megfelelő tanáccsal tudom-e ellátni. Az 
a megoldás, ha együtt találjuk meg a 
problémát azzal, aki a legmélyebb titkait 
megosztja velünk. Ha a beteg önöknek 
meggyónja legbelsőbb titkait, abban nem 

csak pozitív dolgok lehetnek, hanem olya-
nok is, melyeket szégyell! Ezután a páciens 
az orvossal együtt keresi a megoldást, köz-
ben az az érzése, hogy ők ketten egyenran-
gúak! Ily módon minden megváltozik a 
Germán Gyógytudománnyal! Azt kívánom, 
senki ne érezze, hogy megtámadják, ha a 
régi orvostudományt „idiótának” nevezem, 
ha önöknek egy másik orvoslást kínálok, a 
GNM-et, amire támaszkodva jelentősebb 
eredményeket érhetnek el!”  

Folytatjuk!

Mészáros István 
Fotó: Kelemenné 

Dévényi Julianna albumából
Dr. Hamer képviselője és  hivatalos 

magyar weboldalának szerkesztője: 
www.germangyogytudomany.hu
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