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Dr. Hamer megjegyzése az Új Germán Medicina névhez: „Az ember újabban egyre több Új Orvostudománnyal 
kapcsolatos fogalommal találkozik. Ezeknek az általam felfedezett, tulajdonképpeni Új Orvostudományhoz semmi 
közük, éppen ellenkezőleg, nyilvánvalóan éppen erről kell eltereljék a figyelmet. Ebből kifolyólag, hogy a jövőben az 
Új Orvostudományt további összetévesztésektől, meggyalázásoktól és meghamisításoktól védjem, ezek után  
ÚJ GERMÁN MEDICINÁNAK nevezem, akkor is, ha könyveimben és (fel)iratokon még Új Orvostudomány látható.” 

 
 
Tulajdonképpen mi az Új Germán Medicina? 
 
 Az ÚJ GERMÁN MEDICINA, amelyet 1981-ben fedeztem fel, egy szigorú természettudomány, 
amelynek csupán öt biológiai természettörvénye van és egyetlen tudományos feltételezése sincsen. Pontosan 
leírja az élő szervezet orvosi-biológiai összefüggéseit,  
 

a lélek – agy – szerv egységeként. 
 
 Az Új Germán Medicinában abszurd a gondolat, hogy feltételezzük, a lelki folyamatok „kiválthatnak” 
testi folyamatokat. Az Új Germán Medicinában egy lelki folyamat egyet jelent egy párhuzamosan és 
szinkronban lezajló agyi folyamattal, és egy úgyszintén azonos ütemben lezajló testi-szervi folyamattal. Minden 
folyamat az agy által kapcsolódik össze a lélektől a szervig, és minden koordináció onnan történik.  
 
Az agy voltaképpen szervezetünk nagy számítógépe, a lélekből programozó válik, a test és a lélek megint csak a 
számítógép két hatáskifejtési területe, úgy optimális programozásnál, mint a program valamilyen zavaránál is. 
Mert nem csak arról van szó, hogy a lélek agyat és szervet programoz, hanem a szerv is képes sérüléseknél az 
agy és a lélek automatikus programozását elindítani. 
 
 Alapvetően ebben különbözik az Új Germán Medicina minden eddigi orvostudományi irányzattól, 
beleértve az akadémikus orvoslást, az ún. iskolában oktatott orvostudományt. Az orvostudomány történelmében 
először, végre van egy természettudományos orvostudomány, amelyet bármely tetszőleges páciens esetén 
szigorúan természettudományosan reprodukálni lehet.  
 
 Ezt 1998. szeptember 8-án és 9-én a Trnava Egyetemen (Szlovákiában) demonstrálták és hatóságilag 
meg is erősítették! (www.ujmedicina.com/letoltes/TrnavaEgyetemHatosagiIgazolas.pdf) 
 
Egészen a mai napig az orvostudományt messzemenően világnézeti-teológiai, méghozzá zsidó-keresztény 
módon, a Gonosz és a Jó, a megbetegítő és a gyógyító harcának tekintettük. Az ún. betegségeket a természet 
hibáinak, a szervek működési elégtelenségének, és Isten büntetésének tartottuk. Ezért beszéltünk „jóindulatú” és 
„rosszindulatú” sejtnövekedésről. Úgy képzeltük el, mint a rákos sejtek és a mikróbák gonosz hadseregét, 
amelyet egy jóindulatú hadsereggel, (pl. immunrendszer) le kell küzdeni, jó orvosok, jó gyógyszerek, jóságos 
műtétek, sugarazás stb. segítségével. Még azt is elhittük, hogy az Ördögöt Belzebubbal kell kiűzni, exorcizálni, 
vagyis a csúnya rákot a legdurvább sejtméreggel kell kipusztítani (kemoterápia). A modern orvostudomány 
zátonyra futott egy hatalmas tévedéssel, ezért soha nem volt rá mód korábban, hogy rendszert találjanak benne.  
 
 Az Új Orvostudomány egy empirikus (megfigyeléssel, tapasztalati úton feltárt) természettudomány, 
amely érvényes az emberre, az állatokra és a növényekre, még az egysejtű élőlényre is, - érvényes az egész 
világegyetemre.   
 
 Érvényes minden ún. megbetegedésre, amelyek nem baleset, mérgezés vagy genetikai rendellenességek 
következtében alakultak ki, mert azok mindenkor a természetnek csupán egy normál esetben két szakaszból álló 
Értelmes Biológiai Különprogramjának (ÉBK) részei. Ezért nevezik az Új Germán Medicinát a Szent 
Orvostudománynak: La Medicina Sagrada®.  
 
Eme 5 biológiai természettörvény ismeretének hiánya orvosklinikai értelemben megakadályozott bennünket 
abban, hogy az orvoslást helyesen értelmezzük vagy csak egyetlen megbetegedést is helyesen láthassunk, ill. 
ítélhessünk meg.  
 
Sem a rákot, sem a vele kapcsolatos összefüggéseket nem tudtuk felismerni, mert eleve gyógyíthatatlannak 
tartottuk, és nekiveselkedtünk, hogy a rákos megbetegedés tüneteit a szervek szintjén megszüntessük. Az ún. 
fertőző betegségek megértésére sem volt egyáltalán lehetőségünk, mivel ezeket nem gyógyulási szakaszoknak 
tartottuk, hanem agresszív betegségi szakaszoknak, melynek során a mikróbák meg akarnak minket semmisíteni. 
 
 Az összefüggések ismeretének hiányában ugyanúgy figyelmen kívül maradt a törvényszerűség is, hogy 
a megbetegedések két szakaszból állnak, mint ahogyan figyelmen kívül maradt a lelki sík és az agyi sík, 
valamint a jobb- és balkezesség jelentősége is. Az epileptoid krízisről, ami az ún. „szindrómával” együtt a 
leggyakoribb halálok, már nem is beszélve.  
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 A felismerés és a gyógyítani tudás ezen új lehetőségei a Rák Vastörvényének, és az ún. DHS (=Dirk-
Hamer-Szindróma) megértéséből erednek, amelyek időközben az Új Germán Medicina szilárd orvosi 
szakkifejezéseivé váltak. Azért vastörvény a neve, mert ez egy kérlelhetetlen biológiai törvényszerűség. Mint 
ahogy biológiai törvényszerűség az is, hogy egy kisbabának mindig van apja és anyja; tehát ketten kellenek 
ahhoz, hogy egy új gyermek létrejöhessen. Így az Új Germán Medicinában 5 biológiai természettörvény van, 
amelyek kvázi vastörvények:  
 

1.  A Rák Vastörvénye (a konfliktus, mint kiváltó ok) 
2.  A törvény, mely szerint minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) két szakaszból áll,  
     már amennyiben sor kerül a konfliktus feloldására.  
3.  Az Értelmes Biológiai Különprogramok (a rák és rákkal egyenértékű megbetegedések)     
     ontogenetikus (egyedfejlődéstől függő) rendszere  
4.  A mikróbák ontogenetikus (egyedfejlődéstől függő) rendszere 
5.  A kvintesszencia, a megértés törvénye, mely szerint minden ún. betegség a természet egy  
     fejlődéstörténeti szempontból érthető, Értelmes Biológiai Különprogramjának része (ÉBK). 

 
 Akárcsak a Rák Vastörvénye, ezek mind vastörvények, és mindegyik reprodukálható (megismételhető) 
szigorúan természettudományos értelemben. Ez azt jelenti, ellenőrizhető bármely soron következő első eseten. 
Ha az embernek egy biológiai törvényszerűséggel van dolga, ez csak azt jelenti, hogy van valamilyen szabály, 
ami szerint valami lezajlik. A törvényszerűség nem írja elő azt, amit az ember magának beleprogramoz. Ez a 
matematikában azt jelenti, ugyanazon szabályok szerint számítjuk ki a tartozást és a követelést. Az a döntő, amit 
az organizmus beleprogramoz. Ha a konfliktusfeloldást programozza be, azaz feloldja a konfliktust, akkor a 
terápia szinte automatikus lefutású.  
 
 Ha viszont nem tudja beleprogramozni a konfliktusfeloldást, azaz megoldatlan marad a konfliktus, 
akkor ugyanazon biológiai törvényszerűségek szerint az egyén abba bele is halhat. Előfordulhat azonban, hogy 
az Anyatermészet éppen hogy nem akarja (pl. birtokkonfliktus) feloldását, mert csak ezáltal válik lehetségessé, 
hogy pl. a farkasok falkákban éljenek. Ezért nevezik biológiai törvényszerűségnek ezeket, „vaskos biológiai 
törvényszerűségeknek” ill. biológiai természettörvényeknek.   
 
A RÁK VASTÖRVÉNYE – amelynek 3 kritériuma (ismérve) van - csupán a legelső lépés volt az  
Új Germán Medicina felé vezető úton. Az első kritérium a DHS, (Dirk-Hamer-Szindróma), a konfliktus-sokk, 
ami azóta az egész orvostudomány forduló- és fordítópontja lett. Így neveztem el, mert a DIRK fiam halála által 
elszenvedett sokkélménynél (veszteségi konfliktus) én magam is hererákban betegedtem meg.  
 
 Minden egyes megbetegedésnél lelkiismeretesen meg kell próbálnunk rekonstruálni a DHS-t és minden 
velejáróját. Meg kell kísérelni beleélni magunkat az akkori egészen különleges szituációba. Csak az akkori 
szituációból érthetjük meg aztán,  
- miért ért ez valakit biológiai konfliktusként,  
- miért volt ez olyan dramatikus, 
- miért volt az érintett akkor elszigetelt, ill. miért nem volt senki, akivel beszélni tudott volna róla, 
- és miért okozott a probléma megütközést.  

 
 Ez azt jelenti, hogy az érintett személy vagy nem tudott két lehetőség közül választani, vagy egyáltalán 
nem is volt lehetősége, hogy a problémára reagáljon. Minden ún. megbetegedés kiváltója egy Biológiai 
Konfliktus, egy igen heves, dramatikus sokkélmény – amit DHS-nek neveznek.  
 
 Egy tartós lelki konfliktus alatt olyan konfliktus értendő, amely bár nem mindig azonos erősségű, 
viszont nem is tud soha egészen lecsillapodni, tehát folyamatosan tart. Tapasztalataim alapján a páciens szinte 
minden éjjel konfliktusáról álmodik, a legtöbb esetben anélkül, hogy ennek tudatára ébredne. 
 
 A DHS egy - a lélek, az agy és a testi szerv közötti - szigorú törvényszerűség kezdetének útjelző köve. 
Ez egy forradalom, nem csak az orvostudományban, hanem a lélektudományban is, amely a lelket, pszichét, v. 
szellemet eddig az anyagtól messzemenően különállónak, anyagként nem megnyilvánulónak tartotta, a testet 
pedig csak „a lélek hordozójának” akarta értelmezni. Itt is gyökeresen meg kell változtassuk meglátásunkat.  
 
 A lélek, az agy és a test összetett értelemben EGY ÉS UGYANAZ! Hogyha lelkünk konfliktusait  
- DHS-t értve ez alatt - az agyunkban láthatóvá tudjuk tenni, és az érintett szerveken érezni és látni tudjuk a rákot 
vagy rákkal egyenértékű megbetegedést, akkor a jövőben nincs jogunk többé ezeket a vélt létezési formákat 
elkülöníteni egymástól. A DIRK-HAMER-SZINDRÓMA, a RÁK VASTÖRVÉNYE, valamint a további 4 
biológiai természettörvény válik elsősorban orvostudománnyá, és azután forradalmasítja az egész világot!  


