
 

 

Mein Studentenmädchen  

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer 

 

Ezt a szerelmes dalt Hamer doktor a feleségének, Sigridnek írta és komponálta 1976-ban, 

huszadik házassági évfordulójuk alkalmával. 1956-ban lobbant fel a diákkori szerelem, ezért 

viseli a „Mein Studentenmädchen” (az Én diákleánykám) címet. Sigrid Oldenburg ugyanis 

gyönyörű és nagyon okos kolléganő volt, nem csoda, hogy a még egyetemista Ryke Geerd 

Hamer azonnal beleszeretett. 

A következő történet már 1964-ben a Tübingeni Egyetemi Bőrklinikán játszódik rögtön a 

klinikán való munka megkezdését követően. Idézet a könyvből: 

A feleségem a bőrklinikán egy évig kötelező segédorvosi gyakorlaton volt. Nagyon bájos és 

okos volt. Jordan professzor már a harmadik napon az összes segédorvos előtt az egyik beteg 

esetében egy teljesen értelmetlen, rossz diagnózist rebegett el. Az én Sigridem a maga 

tapintatos, ám nagyon bölcs módján beleavatkozott a szituációba, hogy a professzort 

megkímélje egy kellemetlenségtől: Egészen pontosan így van professzor úr, Ön azt akarta 

mondani, hogy ez esetben egy a reumatikus formációba tartozó betegségről van szó. Ez 

esetben csupán két lehetőség jöhet szóba: az egyik az, amire már Ön is utalt, és a másik …….. 

Schönfeld, ….. oldal. (Walther Schönfeld bőrgyógyász tankönyvére utal – a ford. megj.) 

A professzor meghökkent. Még soha senki nem merészelte őt így kijavítani. De ezt Sigrid 

olyan bájosan és kedvesen tette, hogy a professzor hiteles tudott maradni és nem hozta magát 

kellemetlen helyzetbe.   

Ettől a pillanattól kezdve a főnök és az összes főorvos a szívébe zárta Sigridet, nem múlt el 

nagyvizit a doktor asszony nélkül. Ha a főnök diagnózist akart felállítani, kérdőleg 

rápillantott az én Sigridemre, aki mindig úgy tett, mintha a helyes diagnózist a doktor állította 

volna fel. A (mindig helyes) diagnózist a főnővér azonnal ráírta a beteglapra és a lázlapra a 

Schönfeldnél található oldalszámmal együtt. Ha a főorvos az előző napon „tévedésből” már 

felállított egy diagnózist (természetesen rosszat), és azt a kórlapra rá is vezették, most, hogy 

egy új diagnózis is született, odalépett a főnővér, a tegnapi rossz diagnózist könyörtelenül 

kitörölte, majd beírta az új diagnózist – a Schönfeldnél található oldalszámmal együtt. 

Doctora locuta – causa finita (mint a vatikáni a Sacra Rota-nál): Roma locuta, causa finita: 

Róma szólt, a vitatott kérdés le van zárva. 

Ez a dalocska 2006-ig, vagyis harminc évig Csipkerózsika álmát aludta, amikor is Prof. 

Giovanna Conti olasz zongoraművésznő betegként kereste fel Hamer doktort és megismerve a 

Germán Gyógytudományt rájött, hogy az összes klasszikus zenemű a 2. Biológiai 

Természettörvény kétfázisú törvényének megfelelően épül fel. Vagyis a klasszikus 

zeneszerzők ösztönösen a saját biológiai konfliktusaikat írták meg a szerzeményeikben. Ekkor 

Hamer doktor megkérte, hogy elemezze ki az ő szerzeményét is és kiderült, hogy a dal nem 

csupán a 2. Biológiai Természettörvény szerint épül fel, hanem egyszerűsége és tisztasága 

mellett tökéletes kétfázisú szerkezetének köszönhetően prototípusa a régi nagy mesterek 



 

 

klasszikus szerzeményeinek. Hamer doktor számára világossá vált, hogy ő is biológiai 

konfliktusát írta meg (hörgőprogramot vagyis birtok-féltését) és mivel a szövegben és a 

dallamban egyaránt jelen van a kétfázisúság és a szerzője is ugyanaz, így „Archaikus dallam”-

nak nevezte el. A „Mein Studentenmädchen” a legegyszerűbb archaikus dallam és ebből ered 

a mágikus ereje is: a klasszikus nagy zeneszerzők kétfázisú szerzeményeiben ez a varázslatos 

hatás nem található meg. A mágikus hatás létrejöttéhez ugyanis kell az emberi hang is, 

ahogyan őseink is dalokat énekeltek a beteg gyermeknek ezzel segítve a gyógyulásukat. 

A germánok már évezredek óta ismerték Odin Isten mágikus zenéjét. Hamer doktor szerint az 

a zene is ugyanazt a dallamot kellett kövesse, mint a „Mein Studentenmädchen”. Vagyis isteni 

ajándéknak tekinti a szerzeményét és az emberiség történetének leghatalmasabb terápiás 

felfedezésének. Több száz esettörténet elemzése révén bebizonyította a „Mein 

Studentenmädchen” eredeti verziójának elképesztő hatását, ezért ezt az isteni ajándékot 

Hamer doktor minden rászoruló beteg ember számára rendelkezésére bocsátotta. „Die 

Archaischen Melodien®, die Musik mit dem Verständnis der Germanischen Heilkunde” című 

könyvében (Amici di Dirk kiadó 2012 február) erről ír Hamer doktor. 

1976-ban ünnepeltük Tübingen Rotbad városrészében található panelházban eltöltött első 

szerelmes éjszakánk 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból komponáltam egy szerelmes dalt, 

melyhez szöveget is írtam az én Sigridemnek, a dal az utolsó húsz évünket tartalmazza. Sigrid 

köszönettel vette át, Dirk pedig elkészített egy falapocskát, melynek elülső oldalán a „Mein 

Studentenmädchen” állt, a hátoldalán pedig a kotta és a dal szövege. Rómában a Via 

Margutte-ban függesztettük fel ezt a falapot. 

Mein Studentenmädchen 

Húsz éve szeretek egy lányt 

amióta ajka ajkamra simult: 

Akkoriban mindketten diákok voltunk 

egy éjjel a kis kápolna minket köszöntött. 

Leánykám, édes leánykám - egy éjjel a kis kápolna minket köszöntött. 

Húsz éve szeretek egy lányt 

minden nap jobban és jobban 

égkék szemét és éjfekete haját, 

azóta elvarázsolva álomban élek 

Leánykám, édes leánykám - elvarázsolva álomban élek. 

Húsz éve szeretek egy lányt, 

az ég is rám nevet. 

Arcod ötféle mosolyt küld rám 

mit zálogként adtál nekem az te vagy, egyetlenem. 

Leánykám, édes leánykám mit zálogként adtál nekem, az te vagy, egyetlenem. 

Húsz éve már leánykám, hogy téged szeretlek 

Leánykám, életem társa 



 

 

örömben, bánatban, boldogságban és veszélyben 

Leánykám, életem társa 

Leánykám, édes leánykám, diáklánykám – édes asszonyom. 

Húsz éve szeretlek téged, kedvesem 

amióta ajkad először ajkamra simult 

Mindketten diákok voltunk 

s egy éjjel a kis kápolna minket köszöntött. 

-Lánykám, édes lánykám – amióta egy éjjel a kis kápolna minket köszöntött. 

...Lázas kutatás kezdődött, esettanulmányok születtek és megszületett a „Mein 

Studentenmädchen, die urarchaische Zaubermelodie – stoppt Panik, Krebs und Psychosen” 

(Amici di Dirk kiadó 2015-ben, 2097-es sz. könyve.) 

                                    

Ebben a könyvben dokumentált 39 esettanulmány igazolja, hogy ennek a varázsdallamnak a 

folyamatos hallgatása emberekre és állatokra egyaránt gyógyító hatással van. (YouTube 

csatornánkon külön mappában találhatóak ezek az anyagok. A varázsdallam bemutatásáról két 

webkonferencia is készült és élő előadásokon rendszeresen szóba kerül.) 

Nem mindegy, hogy milyen forrásból származik a dallam. A YouTube-on megtalálható 

hamisítványnak köze nincs az EREDETI dallamhoz, amit Hamer doktor szerzett! 

             



 

 

A kórus 440 Hz-en szól az eredeti CD-n. 

Hamer doktor csellóval kísért éneke 432 Hz-en szól. 

A vonósnégyes kísérettel előadott dal 441 Hz-en szól. 

Egyik tanfolyam után egy hangmérnök készítette a fenti képeket és ezt fűzte hozzá:  

„Igazatok volt a zenével kapcsolatban. A szerkesztő program szerint teljesen át van szabva a 

neten levő, a bpm értéktől kezdve... Elkezdtük hallgatni a tőled kapott dallamot, nagyon erős 

hatások kezdődtek.” 

Mind az állatok, mind pedig a csecsemők az anyaméhben megnyugodnak, ha a „Mein 

Studentenmädchen”-t hallgatják. A bölcs várandós asszonyok terhességük és a szülés ideje 

alatt hallgatják a dalt. 

A csirkék 8 óra helyett már 5 vagy 6 órakor bemennek abba csirkeólba, ahol a „Mein 

Studentenmädchen” szól, mert örülnek a dalnak! Erről számolt be egy csirkéket tartó nő (35. 

eset). Korábban 8 óra előtt nem lehetett a csirkéket az ólba beterelni. 

A „Mein Studentenmädchen” hatása KA-fázisban: 

     

 

A „Mein Studentenmädchen”-nel el lehet érni ún. "kis oldást", illetve "nagy oldást". A "kis 

oldás" az, amikor a KA-fázis hatását lecsökkenti. Ez látható az ábrán is. 

A "nagy oldás" pedig az, amikor a "kis oldás" hatására már érdektelenné válik a konfliktus és 

könnyen megoldódik és így az MK-fázis minimális tünetekkel zajlik le. 

KA-fázisban minden kortikális (agykéregbe csapódó) konfliktust letranszformál, vagyis 

csökkenti a konfliktustömeget, ami ennek köszönhetően az MK-fázisban már nem fog 

jelentős tünetet kiváltani. Ide tartoznak a premotoros-, motoros-, szenzoros-, postszenzoros-, 

látókérgi-, hallás-, birtok-konfliktusok. 

Az entodermális és mezodermális konstellációkat, ill. konfliktusokat nem transzformálja le, 

de leállítja az ÉBK-t a KA-fázisban, a szöveti sejtszaporulatot a falat-, támadás- és gondozás-

konfliktusoknál és a további sorvadást is leállítja az önleértékelési konfliktusok esetében. 

A „Mein Studentenmädchen” hatása a MK–fázisban: 

Ha csak a konfliktus megoldása után kezdjük hallgatni a dallamot, akkor áttolja az MK-

fázisban az exsudatív szakaszt az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisba. 

A dal megakadályozza a konfliktus-recidívák becsapódását (kivétel: optikai sín!). 



 

 

                  

Mágikus képességek: 

A dal mágikus hatással van emberre, állatra. Hamer doktor a könyvében képességet sorol fel, 

viszont a könyv elolvasása után kiderül, hogy 10 mágikus képességről beszélhetünk az 

Archaikus varázsdallam esetén. A “Mein Studentenmädchen”: 

• 1. Mindenfajta pánik átkát megtöri, a beteget megnyugtatja, ámbár az ÉBK 

biológiai konfliktusaktivitását nem szünteti meg, de megállítja a konfliktustömeg 

további növekedését. 

• 2. Megakadályozza, hogy a meghallgatása alatt konfliktusrecidívák csapódjanak 

be a lélekbe. – kivétel: OPTIKAI SÍN! – ne feledjük, hogy a külvilágról az 

információk túlnyomó része optikai, vagyis az, amit látunk. 

• 3. Nem oldja meg, de gátat vet az aktív rákos folyamatoknak – MISSING LINK 

(hiányzó láncszem), vagyis nem a dallam fogja helyettünk tisztázni és érzelmileg 

lezárni a konfliktust, ezt a hiányzó láncszemet nekünk kell beletennünk ahhoz, hogy 

az Értelmes Biológiai Konfliktus megoldódjon. 

• 4. Minden aktív kortikális konfliktust letranszformál (premotorikus-, motorikus-, 

szenzoros-, posztszenzoros-, látókéreg-, hallókéreg-, birtok-konfliktusok stb.), ez azt 

jelenti, hogy a kortikális konstellációkat is, pl. a birtok-pszichózisokat is a dal 

meghallgatásának idejére letranszformálja (kis megoldások). Így ugyan a 

konfliktus még nincs megoldva, de a viselkedésbeli szélsőségek kiegyenlítődnek, csak 

az optikai sínek képesek ebből kibillenteni. 

A további mágikus hatások a könyv egészének a megismerése után derülnek ki: 

•  5. Megszünteti a kapott morfium utáni elvonási tüneteket, emellett rezgései kioltják 

a morfium rezgéseit és a betegben levő pánikot. 

•  6. A fájdalomcsökkentés új módja – morfium nélkül. 

•  7. Képes gyorsan csökkenteni a kortikális reuma-fájdalmakat (KA-fázisban levő 

csonthártya- idegháló-fájdalmat). 

• 8. a kortikális konfliktusok letranszformálásával (4. mágikus képessége) olyan hatás is 

fellép, ami kitolja az öregedést: képes a Morbus Alzheimer-t, demenciát, agyvérzést, 



 

 

a Parkinson kórt, és a különböző bénulásokat jelentős mértékben javítani, sőt teljesen 

meg is szüntetni. 

•   9. Az agyi ödémát jobban megoldja, mint a cortizon. 

• 10. Minden ún. csont-fájdalom ellen segítséget nyújt. 

Az ismertetett esetek kapcsán újabb felfedezések születtek, ami az egész orvostudomány 

számára újat jelent: 

1. A szegmenseken belüli csontinnerváció felfedezése, ami korábban nem volt ismert, 

korábban csak a bőrdermatómát és az izominnervációt ismerték. (1. eset) 

2. Az egész szegmentum egy pszichikai, cerebrális és organikus funkcionális egység és 

ekként is reagál pl. a bal hüvelykujjtól a második és harmadik háti csigolya bal feléig. (1.eset) 

3. Egy MK-fázisban levő csigolya oszteolízisből gyógyulva a kifolyó callus által okozott 

mediastinalis-osteoszarkóma felfedezése. (1.eset). Ezt a mediastinalis-osteoszarkomát 

korábban „kissejtes” (peribronchialis)- hörgő karcinómának hívták. 

4. A „Mein Studentenmädchen” éjjel-nappal történő hallgatásának köszönhetően további 

akusztikai és mentális (álmok), vagyis konfliktusrecidívák nem tudnak behatolni a beteg 

lelkébe. De ez a nappali optikai és vizuális sínekre nézve nem érvényes. 

5. Hét nap alatt a Mein Studentenmädchen egésznapos hallgatásával az ún. sejtosztódással és 

sejtszaporulattal rendelkező „rosszindulatú” sejtekből „jóindulatú” sejtosztódás és 

sejtszaporulat nélküli sejtek lettek. 

 

A funkcionális egységről 

• Ha egy beteg elszenved valamelyik végtagján egy konfliktív törést vagy egy súlyos 

önleértékeléshez kötődő DHS-t oszteolízissel (KA-fázis), akkor az egész szegmentum 

funkcionális egységként érintett! Vagyis a súlyos önleértékelés nemcsak a csontot 

érinti, kihat a lágy szövetekre is. 

•  „az a jó a „Mein Studentenmädchen”-ben, hogy - némi türelemmel – mindig te leszel 

a győztes.” írja Dr. Ryke Geerd Hamer 

• „Ezenkívül kétféle gyógyulás van, ahogy ezt is meg kellett tanulnom. Az egyik a 

rekalcifikáció, illetve a csont vápa, vagy csont-corticalis restitúciója, a másik pedig a 

csontvelő restitúciója” – Dr. Ryke Geerd Hamer. Mindezek A felső végtag 

biológiai programjai előadásban ismerhetőek meg 

• Az Archaikus dallam megvédte az anyát a terhességi- és gyermekágyi 

pszichózistól, és – micsoda szenzáció! – az anyát megajándékozta a fájdalmak 

nélküli szülés örömével (7. eset). 



 

 

Birtok pszichózisokra vonatkozó szabályok összefoglalása a 7. eset ismertetése kapcsán: 

1. szabály: a „Mein Studentenmädchen” nem képes a két aktív konstellációt alkotó 

konfliktust megoldani, nem is szabad megoldania, mert a konstellációnak speciális biológiai 

értelme van. 

2. szabály: a „Mein Studentenmädchen” mindkét konfliktusnál megakadályozza (a KA-

fázisban), hogy új konfliktus-recidívák csapódjanak be. Ezáltal egy konstellációt mindkét 

oldalról többé-kevésbé azonos mértékben letranszformál (=kis megoldás). 

3.szabály: A „Mein Studentenmädchen” képes arra, hogy egy egész konstellációt 

letranszformáljon, csak azért, mert a konfliktusrecidíva-utánpótlás elmarad (= kis megoldás) – 

természetesen visszamaradhat egy kis mánia, vagy depresszió, mert valójában a konfliktus 

nem oldódott meg (7. eset) 

Az itt következők egy-egy webkonferenciára utalnak: 

- Ezen kívül megismerjük a csontszindrómát és a Mein Studentenmädchen hatását erre 

A csontok és a vérképzés előadásból. 

- Megértjük mi az az Epileptoid duplakrízis és hogy milyen döbbenetes javulás követi. 

A csontok és a vérképzés előadásból. 

- Megtudjuk azt, hogy az éberkómából is képes volt a beteg felébredni csupán a 

„Mein Studentenmädchen”-t hallgatva és ebben már saját tapasztalatom is van! 

(Éberkóma és az Archaikus varázsdallam 15. eset) 

- A gyermekek szellemi fejlődésére történő hatásról a Mentőöv szülőknek és 

gyerekeknek előadásból a 24. eset feldolgozásából értesülhetünk. 

- Az agyvérzésben megismert hatásáról a 9. eset feldolgozásából tudjuk meg az 

Archaikus varázsdallam hatását: Az agyvérzésekről és egyéb agyi történésekről 

előadásban 

- Az alsó végtag biológiai programjai előadásban a 21. esetismertetésből az erekre 

való hatást ismerhetjük meg. 

- Mellet érintő biológiai programok-2/2 a könyv 8. esetbemutatását is tartalmazza  

- A Parkinson kór előadásban a 19. eset kerül bemutatásra 

 

Lényeges, hogy nagyon halkan és folyamatosan hallgassuk az EREDETI dallamot, amit 

Hamer doktor akarata szerint minden betegnek díjmentesen kell hozzájutnia: 

 

 



 

 

Hamer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozata: 

 

„Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek: a „Mein Studentenmädchen” -t, ezt 

az ősi, archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt 

az isteni ajándékot „Az archaikus melódiák” című könyvből... 

A „Mein Studentenmädchen” szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át 

szeretném nyújtani ajándékként ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle 

megváltoztatását, amit szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű 

kereskedelmi értékesítését…” 


