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Dr. Ryke Geerd Hamer és a Germán Gyógytudomány 
 

 
A Germán Gyógytudomány a betegségek megértésének és gyógyításának tudománya a 

megbetegedést kiváltó konfliktusok megoldásával. Eme csodálatos rendszert Dr. med Mag. theol. 

Ryke Geerd Hamer (1935. május 17. Németország, Mettmann 2017. július 2. Norvégia) fedezte fel. 

 

 
 

Hamer doktor szüleinek hat gyermekük született, Ryke Geerd a harmadikként jött a világra. 

Édesanyja olasz nemesi családból származott, édesapja pedig protestáns lelkész volt. Az apja 

származását illetően egy fríziai gazdálkodó család fia. A kis Ryke Geerd egy éves korától hét éves 

koráig apai nagyszüleinél nevelkedett Leer-Logában (Brémától nyugatra a német-holland határ 

mellett, kb. 300 kilométerre Mettmanntól).   

Iskoláit a Rajna menti Krefeldben fejezte be 1953-ban és még ebben az évben a Tübingeni Egyetem 

orvosi és protestáns teológia karán folytatta tanulmányait, ahol 22 évesen teológiából is diplomázott 

és 12 szemeszteren át fizikát is tanult. Ennek köszönhetően tisztában volt azzal, hogy mi az 

orvostudomány, a természettudomány és mi a lélek tudománya, azaz a teológia. 

Hamer doktor 1962-ben kapta meg működési engedélyét, majd 1963. decemberében doktorált. 

1964-1966 között orvosként praktizált Hirschauban. 1972-ben sikeresen szakvizsgázott 

belgyógyászatból, ezután Tübingen, valamint Heidelberg városok egyetemi klinikáinak 

belgyógyászati osztályain dolgozott.   

Dr. Ryke Geerd Hamer nagyságát jelzi, hogy orvos létére még kiváló feltaláló is volt. Nevéhez 

számos orvostechnikai eszköz fűződik, mint például a róla elnevezett Hamer-féle szike, amelyet 

főleg plasztikai műtétek során alkalmaznak, de ő talált fel egy speciális csontfűrészt, egy speciális 

masszázságyat, valamint egy bőrön keresztüli (transzkután) szérumdiagnosztikai készüléket is. 

Egyetemi évei során ismerkedett meg feleségével, Sigrid Oldenburggal, szerelmüket 1957-ben, 22 

éves korukban házassággal koronázták meg. Hozzátartozóik mindezt nem nézték jó szemmel, mivel 

első gyermekük (Birgit) házasságkötésük előtt fogant meg.  

Hamer doktor ezekről az évekről a Die Archaischen Melodien (2012, Amici di Dirk Verlag) c. 

könyvében így számol be: 

 

Csekély tartalékainkat 1957. májusától 1958. júliusáig igencsak be kellett osztanunk. Azonban a 

tervezettnél hat héttel korábban, a legszigorúbb takarékosság ellenére is pénz nélkül maradtunk. A 

lehető legrosszabbkor éhezésre kényszerültünk. 

A végén már annyira szűkösen éltünk, hogy csak egyikünknek tudtunk menzajegyet venni (60 Pf.). 

Természetesen Sigrid kapta ezt, hiszen fizikából vizsgáznia kellett és kilenchónapos kislányunkat, 

Birgitet szoptatta. Engem a szükség találékonnyá tett: a menzán a levesből repetázni lehetett, ami 

azt jelentette, hogy Sigridnek ötször kérhettem a levesből, amit aztán elfogyaszthattam. A menzai 
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dolgozók csodálkoztak, hogy a krémleves nekem úúúúúgy ízlik. Ha tudták volna… Senki nem 

sejtette, hogy létezhet olyan diák is, akinek menzajegyre sem futja. Négy héttel a vizsgánk előtt úgy 

döntöttünk, hogy a vizsgaidőszak kellős közepén ez így nem mehet tovább. 

Volt egy apró üzlet a Schuh utcában, melyet két idősebb, Csehországból menekült asszony vezetett, 

az én Sigridem csak „tejesasszonyok” -nak nevezte őket (Kunigunde és Hete). Róluk lehetne 

mintázni az emberiesség szobrát. Mi akkor már egy éve a vevőik voltunk. Nekik szavazott bizalmat 

Sigrid mint nő a nőnek: bár mindkettőnk családja keresztény, egy márkával sem támogattak minket. 

Sigrid arra kérte a „tejesasszonyokat”, hogy a vizsgáig tartó utolsó négy hétben jegyezzék fel, ha 

valamit vásároltunk és vizsga után azonnal megadjuk nekik a tartozásunkat. 

Ezek a jóindulatú „tejesasszonyok” ebbe bele is egyeztek. 

Ez a megváltozott helyzet számunkra új alapokat teremtett, amelyre ettől kezdve a következő két 

vizsgánkig építeni lehetett: A vizsgák előtti végső hajrában volt tej, vaj, tojás, sajt, túró és tápszer a 

kislányunknak, bár Sigrid még fele-fele arányban szoptatott. Mindez hallatlan lendületet adott 

nekünk a vizsgákhoz. Erlangenben ebben a dinamikusnak nevezhető időszakban fogant meg Dirk 

fiunk. 

A mai emberek valószínűleg nem is tudják elképzelni, milyen megpróbáltatással teli idők voltak 

ezek. 

A „tejesasszonyok” -at imádtuk azokért az emberi gesztusokért, amelyek nélkül nem is tudtuk volna 

letenni a vizsgáinkat. A tartozásainkat (kb. 300 márka, ez nekik egy egész kis vagyont jelentett) a 

vizsgák után rögtön visszafizettük. Szégyelltük magunkat családjaink miatt, de ezek a kedves 

asszonyok megvigasztaltak minket. Természetesen hozzátartozóink könnyedén segíthettek volna 

rajtunk, de ők nem tették, mert a lányunk a „házasságkötés” előtt, szerelemgyerekként fogant meg. 

Ez igen nagy bűnnek számított akkoriban, a keresztény felfogás szerint legalább egy vizsgán való 

bukással illett megbüntetni. 

 

Hamer doktor és felesége, Sigrid asszony 1976-ban négy gyermekükkel Olaszországban telepedtek 

le. A díjmentes gyógyítást választották és praxist nyitottak Nápolyban, mert Hamer doktor a 

találmányai után kapott jogdíjakból már fedezni tudta családja megélhetését. Ebben az évben nem 

csupán egy költözésről hoztak döntést, ennél sokkal nagyobb horderejű dolgok történtek a Hamer 

házaspárral. Csodálatos, boldog élet várhatott volna rájuk… 

 

Azonban 1978. augusztus 18-án egy Korzika déli partja mentén fekvő Cavallo-szigeti 

hajókirándulás során történt tragédia mindent megváltoztatott. Hamer doktor fia, Dirk egy 

csónakban mélyen aludt, amikor két lövéssel halálosan megsebesítette a részeg Viktor Emánuel 

savoyai herceg egy, még a háborúból megmaradt fegyverrel. Dirk ezután 19 műtéten esett át. 

Az életéért folytatott 111 napig tartó küzdelem után 1978. december 7-én, 19 éves korában édesapja 

karjaiban hunyt el. 
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A történtek után két hónappal Hamer doktornál hererákot diagnosztizáltak. A hereamputáció és hasi 

műtét után kevesebb mint 1% túlélési esélyt jósoltak neki a kollégái, mondván, hogy a hasában 

egymást érik az „áttétek”. Pokoli kínok következnek. Hamer doktor kemoterápia és sugárterápia 

nélküli gyógyulása után úgy érezte, hogy a betegsége fia elvesztésével állhat összefüggésben. 

Hamer doktor 1981-ben belgyógyász főorvosként tevékenykedett Oberaudorfban (Németország), a 

Bad Thrissl nőgyógyászati rákklinikán. A megbetegedésével kapcsolatos válaszok után kutatva a 

betegeinek azt a kérdést tette fel, hogy betegségük előtt érte-e őket súlyos lelki megrázkódtatást. 

Mind a 200 megkérdezett páciens igenlő választ adott. Ez a kutatás állt a Rák Vastörvénye 

felfedezésének hátterében. 

 

Az 1. Biológiai Természettörvény, A rák vastörvénye (1981) megfogalmazza a DHS (Dirk 

Hamer Szindróma) kritériumait.  

Hamer doktor halott fiáról Dirk Hamerről nevezte el ezeket a feltételeket, melyek, ha fennállnak, a 

szervezetünk elindít egy Értelmes Biológiai Különprogramot, (ÉBK), amit eddig „betegségként” 

írtunk le. Ezek a kritériumok tehát: 

• drámai 

• váratlan, meglepetésszerű 

• nagyos súlyos érzelmi konfliktus 

• magányosan, elszigetelten éljük át 

• és benne maradunk a konfliktusban… 

 

Mindez a LÉLEK-AGY-SZERV szintjén egy biológiai választ indít el, amelynek Hamer doktor 

tehát az Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) elnevezést adta. 

A konfliktus pillanatában a külvilág minden apró mozzanata rögzül (illatok, ízek, környezet stb.), 

amelyeket síneknek nevezünk. Ezek a kísérő körülmények konfliktus nélkül is ÉBK-t indítanak el. 

A Rák Vastörvénye néven lett ismert az 1. Biológiai Természettörvény, mely tehát kimondja, hogy 

minden olyan váratlanul, meglepetésként ért, nagyon súlyos lelki megrázkódtatás, amiben benne 

ragadtunk és elszigetelten, magányosan éltük át, az a lélek-agy-szerv tengelyen egy Értelmes 

Biológiai Különprogramot indít el, amit eddig betegségként ismertünk.  

 

A Rák Vastörvénye tehát leírja számunkra azt, hogy hogyan indul egy ÉBK, majd azt is, hogy mit 

tehetünk azért, hogy leállítsuk a folyamatot. Hiszen az utolsó két tényezőről csak és kizárólag mi 

tehetünk, vagyis, hogy meddig maradunk benne magányosan egy konfliktusban. A konfliktus 

témája, vagyis az, hogy mi volt az a megrázó élmény ugyanis kihat arra, hogy mikor bocsájtunk 

meg valakinek és engedjük el a vele kapcsolatos fájó érzelmeket, illetve, hogy tudunk-e másképpen 

gondolkodni, érezni és viselkedni ezzel a dologgal kapcsolatban. 

 

 

A lélek-agy-szerv tengely felfedezése és ennek 

Tudományos Táblázatba való foglalása (Amici di Dirk 

kiadó 2011) paradigmaváltást jelent a medicinában!  

(A paradigmaváltásról külön bejegyzést találnak a 

Germán Gyógytudomány Tudástárban a weblapon). 

 

A lelki megrázkódtatás, mint kifejezés a magyar nyelv 

sajátossága. Valójában egy biológiai szintű félelemhez 

társul egy gondolat, amit szakszóval „pszichés 

konfliktusnak” nevezhetünk. Mivel minden, ami él élni 

akar, ezért a biológiai félelem alapja a haláltól és a faj 

kipusztulásától való félelem lesz. Ehhez a félelemhez az 

ember társít egy vagy több gondolatot és ez 

meghatározza azt is, hogy hány ÉBK-t indítunk be 

egyetlen megélt konfliktus során. 
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Ez agyi szinten a megfelelő relébe csapódik, ahol ún. Hameri Gócot (HG) képez, amely egy olyan 

elváltozás, mint amikor a víztükörbe egy követ dobunk: koncentrikus gyűrűket láthatunk. 

 

                        
 

Ezeket a Hameri Gócokat (HG) a kontrasztanyag nélkül készült agyi CT felvétel kimutatja. Az 

elváltozásokból az is meghatározható, hogy az ÉBK, vagyis a biológiai program mely stádiumban 

van. Hamer doktor csupán a koponya CT alapján is tudott diagnosztizálni, ugyanis, ha a lélek – agy 

– szerv tengely valamelyik részét ismerjük, abból a másik kettő megfejthető. Ez egy csodálatos 

rendszer, amely leegyszerűsíti, hatékonyabbá és olcsóbbá teszi a diagnosztikát. (További részleteket 

az agydaganatokról és az agyvérzésekről szóló előadásban találhatnak.) 

 

Az 1. Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

 

• Kiderül, hogy én betegítem meg magam, de meggyógyulok, ha megengedem, hogy fizikai 

testem rendbe hozza önmagát. 

• Vagyis, ha békében lezárom a napjaimat, megbocsájtok és elengedem a megoldhatatlannak 

tűnő nehézségeimet, nem alakulnak ki a krónikus betegségek, mert az ÉRZELMI 

megoldással a „sínek” is feloldódnak. 

• Ha megtanuljuk FELESLEGESSÉ tenni, vagyis rövid idő alatt tudatosítani és feloldani az 

érzelmi megrázkódtatást, ami a programot elindítaná, meg sem betegszünk (ennek 

megértése tanfolyamhoz kötött). 

• Minden tünet mögött egy aktív konfliktus van! 

Minden félelem egy újabb programot indít el! 

 

Az érzelmi feloldásra az állatok nem képesek, ők tehát kerülik a síneket a túlélésükért, de mi 

emberek képesek vagyunk az érzelmi megoldásra, ami viszont a síneket felszámolja és akkor nem 

alakulnak ki a krónikus betegségek. Tehát itt az első és legfontosabb megoldás, megelőzés a 

betegségek kialakulására. Pl., Ha érzelmileg bármikor lezárok egy bosszankodást, akkor 

megoldódik a hozzá kötődő étel allergia. Legjobb lenne hosszútávon a bosszankodást kiiktatni az 

életünkből…  

 

1981. október végén a Tübingeni Egyetem egykori tanára Prof. Erhard Bock, zárt ajtók mögött 100 

páciens esetén vizsgálta meg a Rák Vastörvényét. A rendszer minden esetben helytállónak 

bizonyult, ahogyan azt Tübingenben egy jogász, Schwarzkopf örömtől sugárzó arccal közölte 

Hamer doktorral: 

"Hamer doktor úr, gratulálok önnek, habilitációs munkájának tételei helytállóak. Tanáraink minden 

esetet 100 alkalommal zárt ajtók mögött felülvizsgáltak és igazoltak. 

Ha csak egyetlen esetet találtak volna, amelynek helyessége megkérdőjelezhető, már másnap 
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meghívták volna Önt Tübingenbe nyilvános meghallgatásra, de erre semmi szükség nem volt. " 

Tehát már akkoriban hivatalosan igazolták a Germán Gyógytudomány 1. Természettörvényének a 

helytállóságát. 

Két héttel azután, hogy Schwarzkopf úr közölte Hamer doktorral a jó hírt a Tübingeni Egyetem 

letagadta, hogy a felülvizsgálat pozitív eredménnyel zárult, és máig ragaszkodik álláspontjához. 

 
Hamer doktor a 2. Biológiai Természettörvényt nem sokkal az 1. után fedezte fel, hiszen 

belgyógyász főorvos volt és megfigyelte, hogy a „hideg tünetek” minden esetben a konfliktus 

becsapódása után, míg a „meleg tünetek” a konfliktus megoldása után jelentkeznek. Vagyis, ha 

megoldjuk a konfliktust, az ÉBK két fázisban zajlik le: az első a konfliktus aktív fázis (KA fázis), 

ezt követi a megoldást követő fázis (MK fázis), ha ezt nem akadályozzák meg külső, vagy belső 

tényezők. (lásd később) 

 

                  
 

 

A KA fázisban hidegek a végtagjaink és a konfliktus hatására feszült idegállapotban vagyunk. 

Ennek következtében alvászavarok lépnek fel, emelkedik a vérnyomás, szapora a pulzus, és az 

étvágytalanság miatt csökken a testsúly. Ezeket a jeleket a stressznek tulajdonítjuk. 

Ezzel szemben az MK fázist a meleg tünetek jellemzik. Ez azt jelenti, hogy megoldottuk a 

konfliktust és most a szervezetünk helyreállítja mindazt, amit a KA fázisban tett a túlélésünk 

érdekében. A gyulladás mellett fejfájás is jelentkezik, ugyanis a szöveti exsudatum (víz) az agyi 

relében is felhalmozódik. Ne feledjük, hogy az MK fázisban a folyamat szintén mindhárom szinten 

zajlik (lélek – agy – szerv)! Hamer doktor az MK fázis ezen, gyulladással járó szakaszát exsudatív 

fázisnak nevezte el. Jellemző tünetei a kipirult bőr, duzzanatok, melegség, fájdalmak és az érintett 

rész csökkent működése (rubor tumor, calor dolor, functio laesa). 

Ha tovább folytatódik az MK fázis, az epileptoid krízis következik.  Ebből akkor alakul ki 

epilepszia, ha a DHS a mozgással kapcsolatos. Az epileptoid krízisben szintén súlyos, életveszélyes 

állapotok alakulhatnak ki, de csak abban az esetben, ha sokáig elhúzódott a KA fázis, és nem 

békéltünk meg. Ebben a szakaszban az agyi relékből és a szövetekből egyaránt távozik a víz 

(megszűnik a fejfájás), tehát több vizelet ürül, mint amennyi folyadékot fogyasztottunk. Az MK 

fázis befejező része a hegesedési fázis, erre nagyfokú fáradtság jellemző, de már jó a hangulat és az 

étvágy. 
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A 2. Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

 

• Tudhatjuk, hogy a tüneteink alapján melyik szakaszban tart az  

Értelmes Biológiai Különprogramunk (ÉBK). 

• Így tüneteink miatt már nem kell aggódnunk és újabb felesleges programokat indítani, 

örülhetünk a gyógyulásnak. 

• Tudhatjuk, hogy ha a fájdalom nem múlik, akkor az MK fázisban elakadt a gyógyulási 

folyamat. 

• Megfejthető, hogy mikorra zárul le a program. Ehhez viszont bizalommal kell tekinteni 

gyógyulási tüneteinkre, ellenkező esetben a következmény-konfliktusok miatt félbeszakad 

a gyógyulásunk. Pl., ha nem bírom elviselni a csípőízületi fájdalmat, ez pont az a konfliktus, 

ami újra elindítja a biológiai programot, vagyis elakad a gyógyulás. De közben még mennyi 

mindent nem vagyunk képesek „elviselni”??? 

 

 

 
 

1986 Dr. Ryke Geerd Hamer működési engedélyét bevonják. Indokolás: a Rák Vastörvényét nem 

tagadta meg esküvel és nem fogadja el az akadémikus orvostudományt. Fellebbezést nyújtott be, és 

az Alkotmánybíróság később megállapította, hogy "soha nem kellett volna bevonni a működési 

engedélyét". 

 

A történtek ellenére Hamer doktor folytatja a kutatásait és felfedezi a 3. és vele együtt a 4. Biológiai 

Természettörvényeket. 

 

3. Biológiai Természettörvénynek köszönhetően fény derül arra, hogy a rák és a rákkal 

egyenértékű megbetegedések az egyedfejlődéssel (ontogenezis) állnak kapcsolatban, vagyis az 

élőlény egyéni fejlődésével a megtermékenyítéstől a teljes kifejlődésig.  Az összefüggések 

megértéséhez minden esetben le kell ásnunk az alapokig, Hamer doktor ezen az úton indult el. Az 

embriológiában megtanultuk, hogy a megtermékenyítés után hogyan alakulnak ki a 3 csíralemezből 

testünk sejtjei (ezek vitathatatlan biológiai, orvosi tények). 

A 3 csíralemezből származó sejtjeink az agyi parancsra csíralemez-hovatartozásuktól függően 

háromféle biológiai válasszal reagálnak a megbetegedés két szakasza (KA- és MK-fázis) során: 

sejtszaporítással, sejtsorvasztással, illetve a működés megváltoztatásával. 

 

1985-ben Hamer doktor drága felesége,  

Dr. Sigrid Hamer, aki szintén orvos és hűséges 

társa volt csaknem 30 éven át és 5 rákbetegséggel 

szemben aratott győzelmet, végül elhunyt Hamer 

doktor karjai között. Szenvedését szeretett Dirk 

fiúk halála okozta. 1985. április 12-én akut 

szívinfarktus végzett vele. 

 

1985-ben megalakul az ASAC - Associasion Stop 

Au Cancer Franciaországban és megtörténik az 

első francia nyelvű kiadvány közzététele: "a rák 

kialakulása". A Szövetség célja: A rák elleni 

küzdelem elősegítése a Dr. Ryke Geerd Hamer 

által felfedezett Rák Vastörvénye szerint. 
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Az agytörzs vezérli a túlélésben kulcsfontosságú szerepet játszó belső csíralemez (endoderma) 

sejtjeit. Mindazt, amit a túlélésünk érdekében meg kell szereznünk, biológiai szinten „falat” -ként 

azonosítjuk: táplálék-falat, levegő-falat, víz-falat, fény-, illetve hang-falat. Amennyiben ezekben 

hiányt szenvedünk, az az életet veszélyezteti. Ezért a szervezet a KA-fázisban minden esetben a 

sejtek szaporításával reagál, majd az MK-fázisban lebontja a feleslegessé vált sejteket.  

A létezés feltételeinek hiányából származó lét-konfliktus, vagy egzisztenciális konfliktus a víz 

begyűjtéséhez vezet, ami szervi szinten ödémát és veseelégtelenséget okoz a KA fázisban. A 

halálfélelem tüdőszövet szaporulatot indít el, amit pedig meg szeretnék kapni, azt táplálék falatként 

azonosítjuk és a tápcsatornában indít el sejtszaporulatot. 

(A falat-konfliktusokról és az ödémákról részleteket és összefoglaló előadást a YouTube 

csatornánkon találnak külön mappába szedve.) 

 

A középső csíralemez (mezoderma) sejtjeit két csoportra oszthatjuk: a régi mezoderma sejteket a 

kisagy, az új mezoderma sejteket pedig az agyvelő (vagyis a nagyagy-fehérállománya) vezérli. Ez a 

két idegi vezérlés sejtszinten más-más folyamatot indít el. 

 

A kisagy a vélt vagy valós támadások (bemocskoltság vagy elcsúfítottság érzése) és a túlzott 

aggódás, (gondozási konfliktus) becsapódásának idegi központja. A szervezet ezekre a félelmekre 

KA-fázisban szervi szinten az irhában, a burkokban (hashártya, mellhártya és szívburok) valamint a 

mell tejtermelő mirigyeiben indít be sejtszaporítást, majd az MK-fázisban lebontja a felesleges 

sejteket, épp úgy, mint a falat-konfliktusok esetében. Az agytörzs és a kisagy tehát ugyanolyan 

hatást gyakorolnak a hozzájuk tartozó sejtekre, ugyanis mindketten az ősagy részei. 

(A támadás-, bemocskoltság-, gondozási-konfliktusokról részleteket és összefoglaló előadást a 

YouTube csatornánkon találnak külön mappába szedve.) 

 

A fehérállomány (agyvelő) az agykéreggel együtt a nagyagy részét képezi. 

A KA-fázisban és mindkét agyi központhoz tartozó sejtekben minden esetben először sejtszintű 

sorvadás indul be, majd az MK-fázisban a hiányzó sejtek visszapótlódnak. A fehérállományba az 

önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink csapódnak be és ennek hatására a mozgáshoz kötött 

sejtjeinkben (csont, ízület, vázizomzat, erek, kötőszövet és zsírszövet) sorvadás indul el. Szintén 

önleértékelés-konfliktusok hatnak a mellékvesék kérgi részének a sejtjeire, az ivarmirigyek 

hormontermelésére és a szívizomzatra, ha a megfelelő DHS ezekbe az idegi központokba csapódik 

be. 
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(Az önleértékelés-konfliktusokról részleteket és összefoglaló előadást a YouTube csatornánkon 

találnak külön mappába szedve.) 

 

A külső csíralamez (ektoderma) sejtjeit az agykéreg vezérli. Elválasztás- vagy birtok-konfliktusok 

esetén KA-fázisban itt is sorvadás, majd az MK-fázisban visszaépítés következik be. Minden 

konfliktus, mely egy élőlénytől való elszakadásról szól (akár szeretném, vagy nem szeretném) 

elválasztási konfliktusként a bőrfelszínen fog megnyilvánulni. Azok a konfliktusok, melyekben a 

hozzánk tartozó „birtokkal” kapcsolatos konfliktusokat éljük meg adott szervek sejtjein indít el 

sorvadást, majd a megoldás után sejtszintű visszaépítés következik be. 

Az agykéreg ugyanakkor olyan túlélő programokat is képes elindítani, melyekben nem a sejtek 

száma, hanem a működésük változik meg.   

(Ezekről a konfliktusokról részleteket és összefoglaló előadást YouTube csatornánkon találnak külön 

mappába szedve.) 

 

A 3. Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

 

- Kiderül, hogy minden logikusan zajlik a szervezetünkben, ahogyan évmilliók óta minden 

élőlényben: szervezetünk egy konfliktus hatására a sejtek szaporításával, sorvasztásával, 

illetve az életműködések megváltoztatásával reagál. 

- A három csíralemez meghatározza, hogy a belőle származó sejtek hogyan működnek majd 

egy életen át. 

- Kiderül, hogy „áttétek, metasztázisok” nem létezhetnek, ugyanis az adott csíralemezből 

származó sejt már képtelen átalakulni egy másik feladatot betöltő sejtté. Az áttétek 

feltételezése tehát egy biológiai képtelenség! 

- Magyarázat híján találták ki a diagnózis sokk következtében beindult halálfélelem okozta 

tüdőszövet szaporulat esetén, illetve a beteg többi félelmére beindított ÉBK-ra. 

- A szervezetünkben nincsenek értelmetlen folyamatok, egyedül az nem értelmes, hogy 

végsőkig ragaszkodunk a hibás elképzeléseinkhez. 

 
 

A 4. Biológiai Természettörvényben Hamer doktor megismerteti velünk a mikrobák ontogenetikai 

rendszerét: a bennünk élő mikroorganizmusoknak az a szerepük, hogy a sejtszám helyreállításában 

segítsenek nekünk. Természetesen a megfelelő csíralemezből való származás szerint fog ez 

megtörténni. 

 

A gombák és gombabaktériumok (TBC) szaporodása a KA-fázisban az agy parancsára veszi 

kezdetét és a konfliktus megoldásáig folytatódik. Így az ősagy programjainak esetében az MK-

fázisban épp annyi gomba és TBC- baktérium lesz a szervezetünkben, amennyi a feleslegessé vált 

sejtek lebontásához szükséges. Ezután a nyirokrendszer hasznosítja újra ezeket a sejteket. 

A nagyagy programjainak esetében az MK-fázisban baktériumok és vírusok állnak rendelkezésre a 

sejtek visszaépítésére – de természetesen csak akkor, ha ezt gyógyszeres kezeléssel nem 

akadályozzuk meg. 

 

Ne feledjük, hogy „segítőink” túlzott elszaporodása a KA-fázis időtartamától függ (ezt a folyamatot 

jelentősen befolyásolják az oltások és a gyógyszerek). A túlélő programok, vagyis Értelmes 

Biológiai Különprogramok (ÉBK) viszont nem azért vannak, hogy benne maradjunk egy 

konfliktusban, hanem azért, hogy képesek legyünk egy váratlan helyzetet biológiai segítséggel, 

tehát biológiai szinten (lélek – agy- szerv szinten) megoldani. Ha a gyógyulási folyamat 

megszakad, akkor kimutathatóak lesznek a bennünk élő immár jelentős mennyiségű 

mikroorganizmusok, de el is tűnnek minden kezelés nélkül, ha érzelmileg megoldjuk a konfliktust. 
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A 4. Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

 

- Rámutat arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok nem az ellenségeink, ellenkezőleg, 

jelentős szerepük van a gyógyulásunkban. 

- Különbséget tudunk tenni a hasznos és az ártalmas mikroorganizmusok között. 

- Kiderül, hogy ha a gombák, baktériumok és vírusok túlzott mértékben elszaporodtak, akkor 

csak a biológiai programot kell ÉRZELMILEG megoldanunk és meggyógyulnak a krónikus 

betegségeink (HPV „fertőzés”, vírusos hepatitis, nem gyógyuló sebek, gombás „fertőzések” 

stb.) 

- Mindez olcsóbb és egészségesebb eljárás, sőt, a megbetegedés többé nem tér vissza, csak ha 

ismét elindítjuk az ÉBK-t. 
 

1987 Könyv kiadása Németországban: az "Új Medicina hagyatéka" VERMÄCHTNIS EINER 

NEUEN MEDIZIN® Ezt a könyvet francia nyelvre is lefordítják. 

 

1988 Petíció az -Asociation Stop au Cancer (ASAC) kezdeményezésére, kérve a Dr. Ryke Geerd 

Hamer védelmét. 1988. július 21-én, a francia kormány beavatkozása (Claude Evin levele), 

mentesíti Hamer doktort a bírósági pszichiátriai vizsgálattól. A tudományos felfedezés 

franciaországi ellenőrzésére irányuló kérelmet az INSERM-nek küldik. Nem kapnak választ rá… 

 

1988 december 9-én, a Bécsi Orvosi Egyetemen a tumormarkerek feltalálója által ellenőrzik Dr. 

Ryke Geerd Hamer munkáját, aki elismeri annak hitelességét. 

 

1989 A német folyóirat egy teljes cikket publikál az AIDS-ről Dr. Ryke Geerd Hamer könyvével 

kapcsolatosan. A DIRK FRIENDS (ASAC) francia nyelvre fordította és kiadta ezt a könyvet az 

AIDS- egy nem létező betegség. 

 

1991-1992: BURGAU (Új Orvostudományi Központ), Ausztriában számos ellenőrzést készítettek, 

filmeztek, sok orvos, köztük az osztrák Orvosi Társaság elnöke jelenlétében. 

 

1993. februárjában Németországban megpróbálták Dr. Ryke Geerd Hamert elítélni. A 

törvényszéken a pszichiáter a páciensek tiltakozásával szembesülve kijelenti, hogy semmi sem 

indokolja, és az alsóausztriai tisztiorvos bizonyítékot szolgáltatott a páciensein végzett 230 végleges 

ellenőrzésről. Ez mentette meg a pszichiátriai internálás veszélyétől. Minden osztrák és német 

egyetemet tájékoztattak. 

 

1992-1993 Bekövetkezik az ASAC két alapítójának váratlan halála. Az egyesület folytatja munkáját, 

Andrée Sixt asszony elnöklete alatt az egyesület neve: „A DIRK FRIENDS (ASAC)” lesz. 
 

1994 Hamer doktor új tézise, az 5. Biológiai természettörvény. 

 

 

Az 5. Biológiai Természettörvény a megértés törvénye, amit a természetben bárki megfigyelhet és 

megtapasztalhat. Azt fogjuk látni, hogy minden, ami él, élni akar. Minden élőlény a túlélésért és a 

faj fenntartásáért küzd egy életen át. A DHS sarkalatos pontja az ÉBK-nak, ugyanis itt mindenkinek 

a saját megélése dönt arról, hogy milyen biológiai programot indít el. Szervezetünkben tehát 

tökéletes rend uralkodik és nem indulnak el ismeretlen, gyógyíthatatlan, vagy rosszindulatú 

folyamatok. Ha idáig eljutunk a megértésben, képessé válunk arra, hogy meghaladjuk a pánikot, 

mert tüneteinket értelmezve rájövünk, hogy a „betegségek” -nek is értelme van, hiszen épp a 

megoldást követő MK-fázisban jelentkeznek. Tehát a Természet az ember megalkotásakor nem 

hibázott; a mi tudásunk hiányos, ezért nem értettük meg a lényeget! 
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Az 5. Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

 

- Ha minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, akkor végre megnyugodhatunk! Aki ezt 

megérti, nem esik pánikba, nem kelthető benne félelem, illetve nem fog a gyógyulása ellen 

ható terápiákat alkalmazni! 

- Nincsenek ismeretlen, gyógyíthatatlan, rosszindulatú betegségek - a természetben nincs 

rosszindulat! 

- A Tudományos Táblázatból fény derül arra, hogy hol kell még javulnom az ELFOGADÁS 

TERÉN! 

- Ezt megértve pedig már tudom FELESLEGESSÉ TENNI az Értelmes Biológiai 

Különprogramok aktiválását és lefolyását a DHS rövidre zárásával. 

 

A leghatékonyabb betegséget megelőző program a Germán Gyógytudomány ismerete! 

Hamer doktor téziseit a pozsonyi Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben, a Nagyszombati Egyetemi 

Kórház onkológiai osztályán, valamint más felülvizsgálati eljárások során már 1998-ban elismerték 

és igazolták, mégsem az 5 Biológiai Természettörvény határozza meg az orvosi gondolkodást. 

Vajon miért? 

 

Hogyan történhetett meg az, hogy a Tübingeni Egyetem bírósági végzésre sem volt hajlandó 

elvégezni Hamer doktor téziseinek a felülvizsgálatát? Miért kellett Hamer doktornak hónapokat 

börtönben tölteni mindössze azért, mert tanácsadással segített a betegeknek? Miért vonták vissza a 

praktizálási engedélyét? Miért akadályozták őt minden lehetséges eszközzel? Miért járatta le a sajtó 

mindenféle hazug állításokkal? Miért nem az 5 Természettörvény szerint folyik az oktatás az orvosi 

egyetemeken, hiszen senki nem tudta tudományosan megcáfolni mindazt, amit Dr. Ryke Geerd 

Hamer feltárt az emberiség számára.  

(A szkeptikusoknak ajánlom, hogy olvassák el Hamer doktor EREDETI munkáit!) 

 

Az 5 Biológiai Természettörvény gyakorlati jelentősége: 

• Kihat az egészségi állapotunkra, hiszen ez a leghatékonyabb megelőzés! – főleg, 

ha/bárcsak már az iskolában is tanítanák az összefüggéseket! 

• Az orvostudományban a logikus biológiai gondolkodás mentén hasznos összefüggésekre 

derülhetne fény. 

• A gazdaság működésére gyakorolt hatása abban állna, hogy az emberek egészségesen 

megőrizhetik a munkaképességüket, csökken a táppénzes napok és a rokkantak száma. 

• Az orvos munkája gyógyulás-orientált lesz! 

• Előnye a pontos diagnózis, a valódi ok tisztázása költséghatékonyan, felesleges 

kivizsgálások nélkül. 

• A megoldás is költséghatékony, hiszen a terapeuta segítségével feltárt konfliktust a páciens 

fogja megoldani, ugyanis a BETEGSÉG A BETEG NÉLKÜL NEM GYÓGYÍTHATÓ! – 

de ez jelenti az egyetlen nehézséget is!  

• Tehát a lehetőség a gyógyulásra mindenki számára adott. Természetesen az orvos segít az 

okok tisztázásában, és ha szükséges, akkor erre a területre specializálódott pszichológusok 

segítenek a konfliktusok feltárásában és megoldásában 

•  Amint azt Hamer doktor megfogalmazta a Germán Gyógytudományról: „orvosoknak és 

betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van” … 

 

A Germán Gyógytudomány rámutat arra, hogy a betegségek nem függenek nemtől, kortól, etnikai 

hovatartozástól, az iskolázottság fokától, családi állapottól és általában azoktól a „kockázati 

tényezőktől”, melyekre az akadémikus orvoslás hivatkozik 
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Az un. betegségek függenek viszont a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a 

konfliktus-aktív fázis hosszától, a sínek pedig meghatározzák a betegségek, azaz az Értelmes 

Biológiai Különprogramok lefolyását. A különböző lefolyásoknak más-más nevük lesz a 

medicinában. Ezenkívül a konfliktusok halmozódása befolyásolja a személyiségünket, a 

viselkedésünket és a hangulatingadozásainkat. 

 

Tehát a fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában a 

megbetegedés kiváltó okait szüntetjük meg és nem a következményeket kezeljük. 

 

A Germán Gyógytudomány tényleg TUDOMÁNY! mert REPRODUKÁLHATÓ, 

ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, ELŐRE JELEZHETŐ!  

 

Nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik, hanem az embriológiára és az 5 biológiai 

természettörvényre épül. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható és 

alkalmazható tudás. 

 

1995 és 1996 elején média kampányok indulnak Dr. Ryke Geerd Hamer ellen, (Olivia Pilhar ügy) 

egész Európa-szerte. a Szövetség A DIRK FRIENDS (ASAC) levélben tiltakozik az osztrák elnöknél 

és a francia elnöknél (Jacques Chirac) és egyben támogatta Hamer doktort. Kérelmet adnak be az 

Egészségügyi Minisztériumba, melyben kihallgatást kérnek. A megígért találkozót törlik majd 

Madame Andrée Sixt vizsgálati fogságba kerül 1996 szeptember 18-án. 

 

1997 február végétől március végéig a csendőrök a vizsgálati bírónak összegyűjtik és hivatalosan 

eljuttatják az orvosokat és azokat a személyeket, akik kapcsolatba léptek a szövetséggel és az új 

orvostudománnyal, valamint Dr. Hamerrel, annak érdekében, hogy kikérdezzék őket, hogy 

tanúskodjanak Andrée Sixt asszony ellen. 

 

1997 május 22-én Dr. Ryke Geerd Hamer börtönbe kerül Köln városában, mert nem tagadja meg a 

felfedezését, amelynek 17 éve kéri az ellenőrzését a Tübingeni Egyetemtől. Több pszichiátriai 

internálási kísérletet szenvedett el. 1998. május 26.-án 370 napos bebörtönzés után Hamer doktor 

kiszabadul a börtönéből. 

 

1998. június 13.  AZ IGAZSÁG MENETÉNEK sikere. Franciaországban a betiltott Dr. Ryke Geerd  

Hamer szabadságának támogatására és Andrée Sixt asszony és képviselőjének kiszabadításáért 

tüntetnek, akik szigorú vizsgálati fogság alatt álltak 1996. szeptember 17- óta CHAMBERY-ban. 

 

1998 szept.11 Az Új Orvostudomány hivatalos megerősítése a Trnava-Pozsonyi Egyetemen. 

 

2004 szeptember és 2006 februárja között Franciaországban ismét börtönben van Hamer doktor 

bűnrészesség miatt, ugyanis Andrée Sixt asszonyt is bebörtönzik csalás és illegális orvosi gyakorlat 

folytatásának vádjával. A csalás lényege, hogy a Stop Cancer Association (az alapszabályának 

megfelelően) és Andrée Sixt segítette Dr. Hamer Új Orvosi Központját Burgauban, Ausztriában. Az 

osztrák ügyész 1997. évi vizsgálata után ugyan kénytelen volt elismerni, hogy a központban ellátott 

6 500 beteg közül 6 000 több mint 5 év elteltével él és meggyógyult!!! Ugyanakkor már 1997. 

szeptember 11-én a Trnava-i (Szlovákia) nyilatkozat is már elismerte Hamer doktor téziseit…  

 

 

Dr. Budai László Károly 

orvos-természetgyógyász 

Germán Gyógytudomány terapeuta 
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A Trnavai Egyetem igazolása 

 
 

Bár az évek során számos orvos 26 nyilvános vizsgálati konferencián már publikálta Dr. Ryke 

Geerd Hamer természeti törvényeinek valódiságát, melynek során minden esetben, kivétel nélkül 

hajszálpontosan igazolást nyertek, ezek a dokumentumok mégsem lettek elismerve, pedig még 

közjegyző is hitelesítette őket. Mindig és mindenhol azzal „érveltek”, hogy ameddig ezt a 

felülvizsgálatot egy egyetem hivatalosan el nem végzi, addig ez nem lesz elismerve az akadémikus 

orvoslás által. Természetesen ez azért történt így, mert nem volt rá meg a szándék sem, hogy 

kiderüljön az igazság. A Tübingeni Egyetem 9 alkalommal NEM TETTE MEG, pedig bírósági 

végzés kötelezte rá. Mindig csak azt ismételgetik, hogy nem akarjuk megvizsgálni a kérdést, nincs 

köze az akadémikus orvosláshoz. 

A Pozsonyi Szent Erzsébet Onkológiai Intézet és a Trnavai (Nagyszombat) Kórház Onkológiai 

Osztályának a felülvizsgálata ezért olyan fontos. Korrekt, előírás szerint lett lefolytatva és minden a 

legnagyobb rendben zajlott a vizsgálat során. Ebben a felülvizsgálatban 7 pácienst kérdeztek ki és 

vizsgáltak meg 20 különböző betegséggel, azaz kb. 1500 célzott, a különprogramokra jellemző 

kérdéssel és az 5 biológiai természettörvény alapján vizsgálódtak. 

 

 

 

IGAZOLÁS 
 

    1998. szeptember 8-án és 9-én a Bratislavai Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és a Trnavai 

Kórház Onkológiai Osztályán a Trnavai Egyetem rektorhelyettese, valamint az Egyetem Ápolástani 

és Szociális Tanszékének dékánja és további 10 egyetemi docens és professzor jelenlétében közösen 

megvizsgáltunk hét beteget, összességében több, mint húsz különböző megbetegedést (ezen esetek 

orvosi protokolljai, amelyek alapján Dr. Hamer a vizsgálatokat lefolytatta ezen okirat mellékletében 

megtalálhatóak). Azt kellett megállapítani, hogy természettudományos alapokon a 

reprodukálhatóság ténye valóban fent áll-e.  

És valóban ez volt a helyzet.  

    Minden egyes betegség kapcsán betegségenként legalább 100, az Új Medicina által definiált 

konfliktusra vonatkozóan (tény)kérdést lehetett feltenni, ugyan az összes vizsgálatra fordítható idő 

nem tette lehetővé az összes lehetséges (tény)kérdés feltevését, de az egyébként összes feltett kérdés 

kivétel nélkül azt bizonyította, hogy az Új Medicina minden természeti biológiai törvénye sikeresen 

alkalmazható volt a vizsgálatok során. 

    Az igazolást aláírók így nagy valószínűséggel és bizonyossággal állapítják meg, hogy (Dr. 

Hamer) a két vizsgálati konferencia során tartott előadásaival bizonyította a rendszer működését és 

azt a legnagyobb valószínűsége szerint. Nagyra értékeljük Dr. Hamer emberi, etikus és türelmes 

elkötelezettségét, valamint a pácienseihez való új odaadó hozzáállását. Az összes tény vizsgálata 

során arra a következtetésre jutottunk, hogy az Új Medicina minél előbbi alkalmazásának kérdése 

sürgősen megvitatásra kellene, hogy kerüljön. 

 

Trnava, 1998. szeptember 11. 

1998. szeptember 11. óta hivatalosan is megerősítést nyert az 1998. szeptember 8-9-én az Új 

Medicina valódiságát igazoló felülvizsgálat eredménye. Ezt a dokumentumot a Prorektor 

(matematikus), a dékán (onkológus) és a tudományos bizottság elnöke, a pszichiátria professzora 

együttesen írták alá. 

Fentiek okán az aláírók kompetenciája az ügyben semmiképpen nem vonható kétségbe. 
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