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Végül itt van a magyarázat, hogy miért nem lesz annak a nőnek problémája, aki 
már nem szereti a férjét, és van barátja. Azért, mert nem okoz számára DHS-t az, 
amit látott, amikor hazament! 

Ha nincs konfliktus, nincs betegség, nincs szervi szintű válasz sem.
Hamer doktor fenti példái arra mutatnak rá, hogy AZ EGYETLEN VALÓ-

SÁG A BETEG MEGÉLÉSE! E példákon keresztül Hamer doktor nem azt ja-
vasolja, hogy minden nő szerezzen be magának tartalékba valakit, hogyha ilyen 
történik, akkor legyen hova futni, hanem azt szerette volna megmutatni, hogy a 
helyzetre adott válaszaink, megéléseink mennyire különbözőek lehetnek, de ha 
nincs DHS, akkor nincs konfliktus, és akkor nincs betegség. 

Megint csak a lényegre utalnék: a biológiai válasz csak érzelmi alapon indul 
el, tehát érzelmileg kell megoldani mindazt, ami érzelmileg indult el, és minden 
betegség kialakulása érzelmi megrázkódtatásra utal.

A Germán Gyógytudomány tárgykörébe csak annak az ÉBK-nak (és szándé-
kosan nem nevezem „betegségnek”) a lefolyása tartozik, amelyet egy DHS, azaz 
érzelmi megrázkódtatás indított el. 

Nem tartoznak a Germán Gyógytudomány tárgykörébe: a) a hiánybetegsé-
gek; b) az egyoldalú táplálkozásból származó betegségek; c) a mérgezések; d) 
a balesetek; e) a műhibák által okozott egészségkárosodások; f ) a sugárzások 
okozta egészségromlás.

Hogyan zajlik le az értelmes biológiai különprogram (ÉBK)?
Hamer doktor folytatta a kutatást, mert amikor első körben a rák vastörvényét 

1981-ben közölte, akkor az összefüggéseket látta meg a lélek–agy–szerv között. 
A tünetek azért voltak számára egyértelműek, mert belgyógyászatból, radiológi-
ából volt szakvizsgája, onkológiai osztályon és pszichiátrián is dolgozott, tehát 
nagyon-nagyon tájékozott volt a medicinán belül (is), nem csak egy szakágat 
ismert. Amúgy szemészetből írta az államvizsga-dolgozatát, és nagy öröm szá-
momra, hogy a többi között ezt is sikerült megszereznem.

Második biológiai természettörvény
A második biológiai természettörvény arról szól, hogy minden értelmes bioló-

giai különprogram (ÉBK) két szakaszból áll: konfliktus aktív (KA) és megoldást 
követő (MK) fázisból.

Ennek áttekintéséhez segít az 1. ábra.
A DHS után a kék színnel jelzett, konfliktusaktív (KA) fázisban a szimpatikus 

idegrendszer túlsúlya észlelhető. A belső szerveinket is egy izgató és egy gátló 
mecha nizmus tudja szabályozni: az izgató, serkentő mechanizmust a szimpatikus 
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 idegrendszer biztosítja, ami pedig visszaállítja mindazt, amit a szimpatikus ideg-
rendszer átalakított, azt paraszimpatikus idegrendszernek nevezzük. Ez utóbbi a 
bolygóideg hatását jelenti (N. vagus hatása = vagotónia). Tehát a szimpatikotó-
nia akkor jelentkezik, amikor „stresszesnek” érzi magát az ember. Feszült, ideges, 
konfliktusokkal küzd, semmi nem akar összejönni. „Fő a feje”, mert valami nem 
úgy történt, ahogyan azt elképzelte. Nem tud elaludni, de ha elalszik, akkor feléb-
red. Nincs étvágya, tehát nem eszik, lefogy. Izzad a keze, lába ezért hidegek a vég-
tagjai, és közben emelkedik a vérnyomása is. Ha sokáig benne él a stresszes állapot-
ban, emelkedik a stresszhormonok: a kortizol, a pajzsmirigyhormon stb. szintje is. 

Ne feledjük viszont, hogy a KA fázisban a megoldatlan érzelmi stresszre, 
biológiai választ kapunk, egy megoldást, biológiai szinten!

Például, ha felbosszantott az anyósom vagy a menyem, a násznagyom vagy 
bárki, akivel egy házban élek, vagy bosszankodást élek meg a munkahelyen, ezt 
a szervezetünk megemészthetetlen, zsíros falatnak fogja értékelni. Ezért az epe-
utak kitágításával (nyálkahártya-sorvadás útján az epevezetékekben) bőségesen 
rendelkezésre áll az epe az úgynevezett megemésztetlen bosszúság megemésztésé-
hez. Ezt jelzi némi fájdalom, de ha a gyomor kisgörbülete is sorvad, fekélyesedik, 
akkor még erősebben jelentkezik a fájdalom a gyomorszáj tájékán. 

Ezzel ugye nem foglalkozunk, mert arra fogjuk, hogy biztosan azért fáj a gyomrom, 
mert egész nap nem ettem, vagy „olyan” ételt ettem, és anyám is beteg volt tőle… 

Ha valamiért sz@rul érezzük magunkat, akkor a vastagbél nyálkahártyájában 
keletkezik sejtszaporulat, hogy a fokozott nyáktermeléssel sikerüljön megszaba-
dulnunk a kakitól. Ez a biológiai válasz a meg nem oldott konfliktusra. 

1. ábra: A hameri iránytű sematikus ábrázolása
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Az olvasó számára remélem nem meghökkentő, ha azt olvassa, hogy sz@rul 
érzi magát valaki, próbálhatnám finomabban körülírni, de mégsem teszem, mert 
amikor az embernek semmi sem jön össze és nagyon kellemetlenül érzi magát, 
akkor nem úgy fogalmaz, hogy: úgy érzem magam, mint a széklet, vagy széklettől 
bemocskolva éreztem magam, hanem egyszerűen annyit mond, ha a hogyléte 
felől érdeklődnek, hogy: sz@rul érzem magamat.

Sajnos az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió 
között. Ez utóbbi esetben, a vastagbélben viszont nincs semmilyen tünetünk a 
KA szakaszban a nyálkahártya-szaporulat alatt.

Amikor eljutunk a konfliktus megoldásához (KM), akkor beindul a szerveze-
tünknek az a mechanizmusa, amivel mindent visszarendez, a megoldást követő 
(MK) fázisban. 

Ennek három szakasza van, amint az a hameri iránytű ábráján is látható. Az 
MK fázis első jele az, hogy megjelennek a gyulladás tünetei, mert visszaépül 
mindaz, ami eddig lebomlott az epevezetékben. A másik esetben pedig lebomla-
nak a feleslegessé vált sejtek a vastagbélben, amelyeket a KA fázisban szaporított 
fel a szervezetünk a konfliktus megoldása végett. Biológiai szinten, természetesen 
ezt is gyulladás és fájdalom kíséri.

A gyulladás tüneteit jól ismerjük: pirosság (rubor), duzzanat (tumor), me-
legség (calor), fájdalom (dolor) és a működés visszafogottsága (functio laesa) is 
megjelenik. A pirosság nyilván csak akkor észlelhető, ha az a test felszínére törő 
gyulladásos folyamat.

Mivel mindig folyadék, azaz víz áramlik a gyógyuló szövetekbe, ezért is lesz ott 
duzzanat, és ezért exsudatív fázisnak nevezi Hamer doktor ezt a szakaszt. Ebben 
a szakaszban nemcsak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik a duzza-
nat, mely fejfájást fog okozni. 

Az ilyenkor készült agyi CT-felvételen ezeket az ödémás hameri gócokat „agy-
daganatnak” nevezik, de azt is annak nevezik, ha gliasejt-szaporulat miatt válto-
zott meg a kontrasztanyag elnyelő képessége. 

Tehát az MK fázis is lélek–agy–szerv szinten zajlik!
Az epileptoid krízisben jön egy „gyönyörű epegörcs”, és ugye ilyenkor szoktunk 

bekerülni az orvoshoz, esetleg be is sárgulhatunk, vagy a vastagbél szintjén erős 
bélgörcsök (kólikás fájdalom) jelentkeznek. De ilyenkor a konfliktusaktivitás tü-
neteit fokozottan, intenzívebben éljük meg, hiszen ismét a szimpatikus idegrend-
szer hatása alá kerülünk. A mélyvénás trombózis és a szívinfarktus is az epileptoid 
krízisben jelentkezik. Úgy tűnik, hogy ez talán nem hiányzik az életünkből, de 
ha biológiai szemmel nézzük a történteket, mindent megértünk, ugyanis az epi-
leptoid krízis az, ami biztosítja az agyi relé rendbetételét. Onnan is kipréselődik 
a víz, tehát megszűnik a fejfájás, és szervi szinten is távozik a felesleges folyadék. 
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Ezért tapasztaljuk azt, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot fo-
gyasztottunk. Az epilepsziás görcsroham is itt jelentkezik, az epileptoid krízisben, 
minden tünetével, mert ebben az esetben egy mozgással kapcsolatos konfliktus 
megoldására kerül sor. Ha érzelmileg megtörtént a megoldás, akkor a görcsro-
ham többé nem ismétlődik meg. Ha ismétlődik, akkor az igazi, érzelmi megoldás 
még nem történt meg.

A krízis után következik a hegesedési fázis, vagyis az a rész, amelyben a bio-
lógiánk helyre tesz és elrendez mindent. Természetesen hegek maradnak szervi 
szinten (kötőszövetes elváltozás, elmeszesedés stb.), amelyek egy lezárt történet 
„emlékművei” lesznek. Ezeket nem kellene szurkálni, piszkálni, bolygatni. A he-
gesedési fázis alatt extrém fáradságot érzünk, és innentől kezdve kellene megnyu-
godnunk, hogy a legnehezebb részen már túl vagyunk, már csak ki kellene várni 
a program kifutását, a teljes gyógyulást! De megint kezdődhet a program elölről, 
ha nem vagyunk tudatában annak, hogy miről szól a biológiai program, hogyan 
működik a szervezetünk.

Pont azért részletezem ennyire, mert a gyógyulás első feltétele a biológiai prog-
ramok kialakulásának és lefutásának ismerete.

Felmerülhet a kérdés, ha minden ilyen szépen két fázisban zajlik és zárul le, 
akkor miért vannak krónikus betegségek? Pontosan azért, mert, ha nem oldjuk 
meg a konfliktust –ÉRZELMILEG! –, akkor folyamatosan vagy szövetpusztítás, 
sorvadás lesz, vagy szövetszaporulat, vagy működésváltozás. A működésváltozásra 
példa a cukorbetegség; a szövetpusztítás azt jelenti, hogy egyre nagyobb lesz a 
méhszáj nyálkahártyáján az a bizonyos fekély vagy kráter, a szövetszaporulattal 
pedig egyre nagyobb tumort növesztünk pl. a prosztatán vagy a tüdőben.  

A 2. ábrán látható, hogy milyen a tartós konfliktusaktív szakasz, mely a biológiai 
test teljes kimerüléséhez vezet. 

A policiklikus lefolyás (3. ábra) az, amit újra meg újra elindítunk, de miért? Mert 
nem volt érzelmileg feloldva a konfliktus, és a sínek gondoskodnak arról, teszem 
azt, hogy minden hétfőn elkezdjen fájni a csípőízületem, mert nem bírom elvi-
selni a szomszédomnak a mosolyát vagy valamelyik családtagomat, aki minden 

2. ábra: A tartós konfliktusaktív szakasz sematikus ábrázolása – fel nem
oldott konfliktusok esete, függő konfliktus aktivitás
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3. ábra: A policiklikus lefolyás sematikus ábrázolása

vasárnap megjelenik. Nos, akkor minden vasárnap bontani fogom az adott, part-
ner oldali csípőízületem adott szöveteit, (KA fázis), majd hétfőn, mivel már nem 
ezzel foglalkozom, visszaépítem (MK fázis), és jön a hétfői csípőízületi fájdalom, 
ahogy arról a tanfolyamokon beszélni szoktam.  

A függő gyógyulás (4. ábra) azt jelenti, hogy a gyulladás folyamata szinte folya-
matosan jelen van; benne egy-egy rövid megszakítást az okoz, ha újra sínre kerül-
tem, újra elindítottam a programot, vagyis el sem jutottam az epileptoid krízisig, 
és újraindítottam a programot a gyógyulás első (exsudatív) fázisában. Ez pedig 
állandó gyulladásos folyamatot fog fenntartani, ami folyamatos fájdalommal jár.

Így tehát Hamer doktor Tudományos Táblázatát akár beszorozhatnánk há-
rommal, mert Ő a táblázatában az egyszer elindított és végigfutott programokat, 
vagyis az ALAPOKAT adja meg a megértéshez: 1) mi az, ami elindítja a „túlélő” 
programunkat (DHS)?; 2) mi az, amit a konfliktus aktív szakaszában és a megol-
dást követő szakaszban tapasztalunk?; 3) hol van a hameri góc az agyban? 

De mi van akkor, ha nem oldjuk fel a konfliktust? 
Mi van akkor, ha policiklikus a lefolyás?
Mi van akkor, ha függőgyógyulás zajlik?
Mi van akkor, ha a függő gyógyulásnak policiklikus lefolyása van?
Igen, ezek újabb és újabb „betegség-neveket” fognak jelenteni a medicinában. 

4. ábra: A függő gyógyulás sematikus ábrázolása
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Ezeknek a hátterében mindig valami ismeretlen, vagy autoimmun, vagy geneti-
kai, vagy környezeti tényezőt fognak feltételezni.

Az eddigi felfedezésére kereste Hamer doktor a tudományos választ. Folytatta a 
kutatást, és a harmadik biológiai természettörvényben meg is találta. Így ír er-
ről: „1987-ben az embriológia- és a magatartáskutatás alapján sikerült megtalálnom 
a harmadik és a negyedik biológiai természeti törvényt.”

Hamer doktor ahhoz, hogy konkrét bizonyítékokat tudjon szerezni, leásott az 
alapokig. Mert nem lehet a betegségek kialakulásának az okát megérteni, ha nem 
vesszük elő a szervek, szövetek kialakulását tanulmányozó tudományt, az embri-
ológiát, az egyedfejlődést. 

Az embriológia megmutatja számunkra, hogy miért úgy működnek egyes szö-
veteink, ahogyan működnek. 

Még mielőtt nagyon belemélyülnék a csíralemezek és idegi központok taglalá-
sába, szeretném pár mondatban összefoglalni az embriológiai alapokat. 

Az orvosi egyetemen minden orvostanhallgató vizsgázott belőle, bár bevallom, ak-
kor nem találtam annyira lényegesnek, mint amilyen fontosnak vélem most. Akkor 
arra gondoltam (és talán nem én vagyok az egyetlen), hogy ez nagyon szép, de a ren-
delőmbe „kész” hús-vér emberek fognak bejönni, akik már több évtizeddel ezelőtt 
átmentek ezeken az embriológiai állapotokon, és ezekkel a csíralemezekkel a későbbi 
orvosi munkám során sohasem fogok találkozni. (Sohase mondd, hogy soha!)

Egy kis embriológia
A megtermékenyülés az a csodálatos pillanat, amikor két különböző ivarsejt 

(gaméta) összeolvadva, egyesülve, létrehozza a biológiai alapot egy új ÉLET ki-
alakulásához. A megtermékenyülést megelőzően, a férfi ejakulációja során mi-
nimum 40-360 millió hímivarsejt, spermium indul útra, és csupán egyetlenegy 
(a kétpetéjű ikreket leszámítva) ér célba, és ez az egyetlenegy egyesül a petesejttel. 
Az egyesülés után pedig elkezdődik egy másik csoda, egy új Élet csodája.

Az 5. ábrán látható az a folyamat, amikor a spermiumok találkoznak a petesejt-
tel, majd egy spermium behatol a petesejtbe. A petesejt külső rétegében ekkor olyan 

5. ábra: A megtermékenyülés sematikus ábrázolása
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Laja bácsi meggyógyult a vastagbélrákból

Tisztelt Doktor Úr!
Megkövetem a megszólításért, de nekem Ön a nagybetűs 
Doktor és a nagybetűs Úr, még akkor is, ha a Kareszt jobban 
szereti. Kérte, hogy írjak  Önnek fél év múlva. Doktor Úr, 
minden pontosan úgy történt, ahogyan Ön mondta. 

2016-ban nyugdíjba  kellet vonulnom, de nem tudtam mit kezdeni az életem-
mel, négy évtizedig közigazgatásban dolgoztam, és mindig tevékeny, örökmozgó 
ember voltam. A volt munkahelyemen egyik napról a másikra délután 3-kor 
közölték velem, hogy holnaptól már nem kell bemennem dolgozni, nem kellek 
többé nekik. Persze tudtam, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni, de nagyon 
szarul esett, hogy mindezt délután háromkor mondják, el sem tudtam köszönni 
senkitől. Azt hittem, hogy majd másnap pár ember fel fog hívni, és megkérdezik, 
hogy mi történt, de senkinek sem hiányoztam, ez még szarabbul esett. Aztán fél 
évig sajnáltam magam otthon és dühöngtem, hogy milyen gaz módon ellátták 
a bajomat. Nem tudtam enni, aludni, lefogytam, a vérnyomásom ugrált, egyik 
nap rosszul lettem, és bevittek a kórházba, ott láttak valamit a vastagbelemben, 
tükrözés, jaj, nagy baj van mondták, azonnal műtét stb. Drága Doktor Úr nem 
voltam sosem ijedős, de akkor nagyon megijedtem. Abban a kórházban nem 
voltak velem emberségesek, úgy bántak velem mint egy vén trottyal, aki már 
úgyis a sír szélén áll. Ezért elmentem egy másik helyre, egy szakrendelésre. Ott 
találkoztam a druszámmal (Lajossal) és a fiával, akik nagyon boldogok voltak. El-
mondták, hogy Lajosnak is volt vastagbéldaganata, de most teljesen tiszta, sem-
mit sem találtak nála. Így jutottam el én is a Doktor Úrhoz, pontosan tudtam a 
konfliktusom dátumát – az utolsó munkanapom. A hogyan oldjam meg kérdésre 
a Doktor Úr tanfolyamán értettem meg a választ, tudtam mit kell tennem, meg-
tettem, megnyugodtam. A kiszámolt időben jött a krízis, de nem ijedtem meg 
nagyon, csak egy kicsit a rengeteg vértől, de tudtam, hogy ez lesz. Aztán napról 
napra egyre jobban lettem, és mára teljesen jól vagyok. A székletem normális, 
az étvágyam a régi. Külön köszönöm a lelki támogatásukat, Önök nélkül nem 
ment volna! A „trónt” is megvettem, még a krízis előtt, hogy ezzel is biztassam 
magam a gyógyulásra, ahányszor a bőr irodai fotelemre néztem, annyiszor jutot-
tak eszembe Önök, segített túljutni azon, hogy a napjaimat a vécén trónolással 
töltöm. Most már gond nélkül töltöm a napjaim, tudok ülni, enni, mozogni, ku-
tya bajom sincs! Meggyógyultam. Drága Doktor Úr, a jó Isten áldja meg Önöket 
erővel, egészséggel.

Laja 
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