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Gondoljunk csak arra, hogy milyen elképesztő az a „verseny”, ami a sper-
miumok között zajlik. Emberi léptékre fordítva, képzeljen el egy olyan futó-
versenyt, ahol Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, 
Szerbia és Románia összes lakosa rajthoz áll, az újszülöttektől az aggastyáno-
kig szó szerint MINDENKI, de ebből a több mint 50 millió emberből csak 
egy, csak egyetlenegy jut el a célba. Ezen a futóversenyen szigorú szabályok 
vannak, bekötött szemmel „vakon”, meredek, ismeretlen pályán gravitációval 
ellentétes irányban, felfelé kell futni, a legjobban, a leggyorsabban. Ezen a 
versenyen csak egy győztes lehet, nincs második, harmadik díj vagy futottak 
még, „részt vett a versenyen” emléklap. Aki nem elsőként ér célba és jut be, 
az elpusztul. El sem tudjuk ezt képzelni, mekkora dicsőség lenne ez annak az 
EGY-nek, aki a célba ért. 

Ön szívesen részt venne egy ilyen versenyen?
Mi, emberek, az életünk során megtapasztalt kellemetlenségeink árnyékában 

gyakran megfeledkezünk arról, hogy mekkora csoda az ÉLET, az, hogy élünk! 
Gyakran szoktam arra rávilágítani, hogy életünk első és valójában az egyetlen 

igazán lényeges versenyét már megnyertük! Élünk!  
Engedje meg, hogy gratuláljak Önnek kedves Olvasó, egy bekezdéssel ezelőtt 

megkérdeztem Öntől, hogy Ön szívesen részt venne-e egy ilyen élet-halál futó-
versenyen? Szinte biztos vagyok abban, hogy nemmel válaszolt. Pedig Ön már 
nemcsak hogy részt vett ezen a versenyen, hanem ÖN NYERTE MEG!  

Az életét, a szerveit nem a véletlennek köszönheti; a teste minden sejtjét egy 
óriási, tudatos és előre beprogramozott fejlődési folyamat irányítja. Mindenki, 
aki ezen a bolygón él, átment ezeken a szakaszokon, ugyanazok voltak embrio-
nális állapotai, és a szervei ugyanolyan csíralemezekből alakultak ki, mint bárme-
lyikünknek. Így, ennek tudatában (nem) kissé dőre az a kijelentés, hogy valakire 
nem vonatkozik az öt biológiai természettörvény.

Ha jobban megnézi a 9. ábrát, feltűnik Önnek valami? 
Az életben minden igazi és tartós változás belülről kifelé történik.  
Megfogalmazódott-e Önben valami, amin változtatni szeretne?

Harmadik biológiai természettörvény
A harmadik biológiai természettörvény tehát rámutat arra, hogy az értelmes 

biológiai különprogramok („betegségek”) kialakulása embriológiai, méhen belüli 
fejlődésünkkel áll kapcsolatban, ennek ismeretében pedig egy logikus és termé-
szettudományos rendszert ismerhetünk meg:

A belső csíralemezt (endoderma) és a 10. ábra jobb oldalán az agytörzsnek a ké-
pét sárga színnel jelölve láthatjuk, ami a legősibb agyi részünk. Az agytörzs az 
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9. ábra: Az egyedfejlődés „iránya”

életben maradásunk szempontjából az életfeltételek biztosításával foglalkozik, 
a Germán Gyógytudomány szerint ez a FALAT-KONFLIKTUSOK színtere. 

Szeretném, ha a logikus gondolkodásunkat (józan paraszti eszünket) használ-
nánk a megértéshez. 

Mi kell az életben maradáshoz egyáltalán? Levegő, táplálék, víz, fény és ide 
tartozik még a pontosság kedvéért a hang-falat is.

Azt senkinek sem kell taglalnom, hogy milyen fontos a levegő, bár én még nem 
próbáltam, de állítólag az első öt perc a víz alatt a mérvadó. Levegő nélkül bírjuk 
ki a legkevesebb ideig. A Germán Gyógytudomány szerint a biológiánk falatként 
kezeli a levegőt, vagyis a levegő hiányát is falatkonfliktusként kell értelmezni. Mi-
lyen érdekes, hogy ez a köztudatban is benne van, hiszen még mondjuk is, hogy 
a hegyek tetején olyan tiszta a levegő, hogy szinte harapni lehet! (A levegőben 
terjedő illatokat is gyakran a nyelvünkkel érezhető ízekkel társítjuk: édes, sós, 
keserű, csípős illat – a szerk.).

A táplálék- és vízfalat is teljesen egyértelmű, ám a fény szerepét a modern ember 
már kissé alábecsüli azzal, hogy csak a jó látási viszonyokra összpontosít, viszont 
a természetes fontossága sem elhanyagolható, mert ez hat a  bioritmusunkra. 
A nappalok/éjszakák váltakozása irányítja a hormontermelést, hatással van a kö-
zérzetünkre, a kedélyállapotunkra és a teljesítőképességünkre is.
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Agytörzs

Kisagy

Agyvelő
Agykéreg

10. ábra: A három csíralemez és az agy összefüggései

A hang, mint „falat”, amit megkapunk (vagy nem), nagyon fontos szerepet 
tölt be az életünkben. Hallás útján alakulnak ki a kapcsolataink a külvilággal, 
a környezetünkkel, gondoljunk akár gyermekkorunkra (a kisbaba sír, ha éhes, az 
édesanyja megeteti, a veszély elhárult), akár a közlekedésre. A hangok segítségével 
tudunk a térben tájékozódni (kint-bent, közel-távol). 

A falatkonfliktus témakörébe tartozik minden, amit nagyon szeretnék vagy na-
gyon nem szeretnék MEGKAPNI. Ebből a perspektívából már tisztán látható, 
hogy falatként kezeljük a levegőt (a vízben fuldokló sem az orrán, hanem a  szá-
ján keresztül próbál falatnyi levegőhöz jutni), falatként kezeljük a táplálékot és 
a vizet, de a fényt és a hangokat is, ha nagyon meg akarjuk vagy nagyon nem 
akarjuk megkapni; például anyám dicsérő szavát vágyakozom meghallani (úgy 
kell nekem, mint egy falat kenyér – a szerk. megj.).

A túlélésünk akkor biztosított, ha a vágyott falatot meg is kapjuk. A biológiánk 
abban segít bennünket, hogy ha a falatból nem áll rendelkezésünkre elegendő, 
akkor azt a cél érdekében biztosan megkapjam; KA fázisban sejteket szaporít.

Mivel levegő nélkül bírjuk ki legkevésbé, ezért a halálfélelem, mint konflik-
tus, mindig tüdőszöveti szaporulatot fog elindítani. (Ehhez elegendő egy vég-
zetes diagnózis közlése.)

Mindezeket a konfliktusaktív szakaszban felszaporított sejteket a megoldási fá-
zisban le is fogja a biológiánk bontani, de erre még később visszatérek.

A középső csíralemez vagy mezoderma sejtjeit (narancssárga szín) két idegi köz-
pont irányítja:  a) a kisagy az ősi, archaikus mezoderma sejteket; b) a fehérállo-
mány (vagy agyvelő) az újmezoderma sejteket.



Hogyan segít a Germán Gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni?

32

a) A kisagy 
Az ősi (archaikus) mezoderma sejtjeit irányítja: ez a támadással, bemocskolással 

kapcsolatos konfliktusra szintén szövet szaporítással reagál a hozzá tartozó sejtek
ben, szövetekben, mint azt a falat konfliktusnál is tettük.

A kisagy irányítása alá tartozó sejtek az irha sejtjei és ennek függelékei. Az em
lőmirigy módosult verejtékmirigy, ami az irhához tartozik, és az emlőmirigyre 
a gondozási konfliktus hat. A gondozási konfliktus nem más, mint a túlzásba vitt 
aggódás, amely mindig a tejtermelő mirigy túlszaporodását fogja okozni, ma
gyarán emlődaganat keletkezik.  

A kezűség, vagy kezesség innen már eldönti, hogy a jobb vagy a bal emlő lesz 
érintve, annak függvényében, hogy az aggódásunk kire vonatkozik. A kezűség 
kérdését később taglalom. 

A vélt vagy valós támadásra nemcsak az irha szövetei, sejtjei szaporodnak fel, hanem 
felszaporodhatnak a burkok sejtjei is, ezek: a hashártya, mellhártya és szívburok. 

b) A fehérállomány vagy agyvelő. 
Ide azok a konfliktusok fognak becsapódni, amelyek az önleértékelésről szól

nak. Amikor önleértékelésről beszélünk, akkor ez biológiailag azt jelenti, hogy az, 
ami van, nem elég jó, tehát azt le kell bontani, hogy jobbat, erősebbet építsünk 
a helyére. Az önleértékelési konfliktusban, a konfliktus aktív szakaszában önpusz
tításként a saját sejtjeinket kezdjük sorvasztani, vagyis innentől kezdve a konflik
tus aktív fázisában sejteket sorvasztunk és nem szaporítunk, mint eddig történt 
a kisagy (támadás, bemocskoltság, gondozás konfliktusok) vagy az agytörzs által 
(falatkonfliktusok) vezérelt sejtekben. A konfliktus megoldása után viszont több 
sejtet építünk vissza, mint amennyit lebontottunk, mert épp ez a biológiai értel
me a programnak. Lebontani azt, ami nem biztosítja a túlélést, és helyette jobbat, 
erősebbet, többet visszaépíteni. Ezért az ismétlődő önleértékelés az adott szövetek 
túlszaporodásához fog vezetni

Az önleértékelés témája meghatározza, hogy testem melyik részét kezdem el 
sorvasztani, az önleértékelés erőssége pedig eldönti azt, hogy az adott testrészen 
milyen szöveteket fogunk bontani.  

Vajon milyen szöveteket? Azokat, amelyek a mozgással kapcsolatos szövetek; 
ezek az új mezoderma sejtjei. Tehát a csont, az ízület, a csontokat mozgató izmok, 
az izmokat ellátó erek (osztógyűjtő és nyirokerek) és a kötőszövet, zsírszövet, ami 
ugye a plusz energiát biztosítja a mozdulathoz. Ez az öt szövet mindig először 
sorvad, és a visszaépülés kapcsán bizony fájni fognak a csontjaink, az ízülete
ink, rángatózni fognak az izmaink, és sajnos a hízás nem jár fájdalommal, mert, 
ha fájdalommal járna, akkor biztos kevesebb ember írná le magát olyan gyak
ran visszatérő érzésként. A legsúlyosabb önleértékelés a csontokat fogja érinteni, 
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a  legenyhébb ilyen érzés a zsírszövetet. Kérdés az, hogy ez egy folyamatos érzés 
(meg nem oldott konfliktus miatt), vagy visszatérő (policiklikus lefolyással).

A biológiában, így az állatok világban a dundi a szép és nem a vékony nőstény! 
Régi festményeken nem látunk mai szépségideálokat! 

Mielőtt a ma embere pálcát törne a múlt szépségideáljai fölött, mert a ma em
berének ez már a kövér kategóriának számít, gondoljuk át, hogy miért volt szebb
nek, jobbnak, kívánatosabbnak tartva a gömbölyű, teltebb idom? Mert a túlélést 
ez biztosította! Evolúciós szempontból nagyobb eséllyel túlélt egy ínséges időt az, 
akinek voltak tartalékai. A múlt embere azt tapasztalta, hogy a szélesebb csípőjű 
nők könnyebben tudtak szülni, és bőséges volt a tejük, tudták táplálni a csecse
mőiket, így ezek gyermekei is erősebbek voltak. A teltebb, robusztus alkatúak 
erősebbnek bizonyultak, jobban bírták a kétkezi munkát, és biztosabbnak lát
ták a túlélésüket, ha éhínség köszöntött be, mint azok, akik csontsovány alkattal 
rendelkeztek. Így ez az alak volt kívánatos, ez befolyásolta a párválasztást. A telt 
idomok akkor büszkeséggel töltötték el a családot, mert ez a külvilág felé is jel
zésértékkel bírt, hogy nekünk van mit ennünk, nem éhezünk, jól élünk. Régen 
a kövérség a jól lét, és a jólét, a gazdagság szimbólumává vált, míg a soványság a 
szegénység és betegség jelképe lett. 

Ez kissé sarkított nézőpont, mert például egy 160 cmes hölgy nem biztos, hogy 
makkegészséges, ha 149 kgos, és nem feltétlenül beteg, ha csak 49 kilogrammot 
nyom. Szeretném, ha nem az extrém irányokba kalandozna el a figyelmünk, ma
radjunk az arany középúton, főleg, ha az egészségünkről van szó! 

A mai modern szépségideálok képeit nézegetve azt látjuk, hogy szinte elérhetet
lenül karcsú alakkal rendelkeznek, tökéletes, hibátlan bőrrel, vakító fogsorral pó
zolnak a kamerák előtt. Ez a mesterségesen megalkotott kép a legnagyobb optikai 
csalódás színtere is, hiszen sok fotómodell „kicsi átszabáson” esett át, fájdalmas 
plasztikai műtétek során. Gyakran előfordul persze az is, hogy az elkészült fotó
kat modern képszerkesztő programokkal „feljavították”. Azt hiszem 2012ben 
került a kezembe egy cikk arról, hogy az egyik legsikeresebb női modell, aki 
törékeny alkatával, kislányos mosolyával, nők millióinak mutatta be, hogy mi
lyen a modern szép nő, valójában egy 16 éves fiú volt!!! Erre azért is szerettem 
volna az olvasó figyelmét felhívni, hogy még mielőtt elindítana egy önleértékelési 
konfliktust, gondoljon arra, hogy az óriásplakátokon látható ideális képek nem 
természetesek. A szép valójában az, ami természetes!

Az elhízás egyik tényezője az önleértékelés visszatérő érzése a kinézetünkkel kap
csolatban, a másik tényezője a magányosság, a létfeltételek hiányából származó lét
konfliktus, az egzisztenciális konfliktus, így amikor a mérlegre állunk, a begyűjtött 
víz tömege fogja elmozdítani a mérleg mutatóját az egyre magasabb értékek felé. 
Tehát önleértékelés =  önpusztítás, és a mozgással kapcsolatos szöveteink érintettek.
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Manci néni meggyógyult a gyomorfekélyből.

Kedves Réka és Karesz!
Réka azt kérte, hogy írjam meg neki, ha megoldottam a konflik-
tusomat. Megoldottam. A gyomorfekélyem, a refluxom már 
a múlté. Bármit meg tudok enni, még azt is, amit már több 
évtizede nem tudtam (krémes). Világéletemben rágódó típus 
voltam, évekig bennem maradt, ha megbántottak, nem tudtam 
túltenni magam a sérelmeimen. Mert rengeteg sérelmet éltem 

meg az anyósom mellett. Nem fogadott el, lépten-nyomon veszekedett velem, 
meg se tudnám mondani, hogy hány konfliktusom volt vele. A férjem meg nem 
mert az anyjának szólni, mert hát az édesanyám, sok helyzetet nem tudtam meg-
emészteni. Volt időszak, amikor még fiatalabb voltam, hogy meg akartam ezektől 
szabadulni, de az én koromban nem volt divat a válás. A tanfolyamra véletle-
nül mentem el, akkor még nem volt internetem, egyik ismerősöm az ingyenes 
előadásra ment, amikor találkoztunk, én meg vele mentem. Másnap meg majd 
leestem a székről, amikor megértettem, hogy a rágódásom, a bosszankodásom és 
a meg nem emésztésem okozott ennyi bajt nekem több, mint 40 évig!!! Istenem, 
miért nem tudtam én erről 40 évvel ezelőtt… Az anyósom bekeretezett fényképét 
még aznap levettem a falról (18 éve már meghalt) aztán vasárnap megbocsátot-
tam neki is meg a férjemnek is. Azóta teljesen elmúltak a fájdalmak, a puffadás, a 
savtúltengés, minden. Nagyon köszönöm, hogy rámutatott a bajom okára a dok-
tor úr! Réka Önnek meg azt köszönöm, hogy rávezetett, hogy élhetek bosszan-
kodás, harag, rágódás nélkül. Igen, valóban öreg vagyok ahhoz, hogy továbbra is 
ezt tegyem magammal, már voltam eleget beteg azelőtt! Most már nem rágódom 
semmin, elfogadom a világot és önmagamat úgy, ahogyan vagyok, úgy, ahogyan 
van! Köszönöm!

Manci 
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