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Figyelemfelhívás!  
 
 Ez a dokumentum nem Hamer doktor hivatalos kiadványa. Független önkéntesek, GNM-használók (alkalmazók), és oktatók 
összeállítása, melyet angol, német és olasz nyelvbıl fordítottunk magyarra. Különösen ügyeltünk az eredeti pontos visszaadására, 
világosan és közérthetıen fogalmazni, ahol lehet mellızni az orvosi latint és a mély szaktudást igénylı, nyelvtörı szakkifejezéseket.  
Ha valami nem teljesen világos vagy nem érthetı elsıre, kérjük a kérdést ne hagyja nyitva, tájékozódjon! Eredeti információkért, további 
részletekért mindenképpen keresse fel Hamer doktor hivatalos weblapját, vagy más forrást. Döntéshelyzetben egyeztessen megfelelı 
végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı hozzáértıvel. Ez elengedhetetlen pl. CT-képek hajszálpontos kiértékelésénél, amikor mélyebb 
ismeretekre, szakmai végzettségre és gyakorlati tapasztalatokra is szükség van.  
 Míg az Új Orvostudomány alkalmazása nem általános, a beteg ember nem lehet nyugodt afelıl, hogy súlyos, életveszélyes 
helyzetben GNM-nek megfelelı ellátást kap. Ezért még mindig legjobb a megelızés - de az sem hagyományos értelemben - hanem 
hogy mindenki tájékozódjon, készüljön fel az eshetıségekre, veszélyekre, komplikációkra. Tanuljunk meg úszni, mielıtt mély vízbe 
megyünk. Mindenkinek önmagának kell arról meggyızıdni, hogy adott esetben megfelelı döntést hoz. Ez a kérdés és felelıssége 
meglátásunk szerint sem átruházható: Az Új Orvostudomány ismeretének hiányából, vagy éppen annak hiányos, téves megértésébıl, 
pontatlan értelmezésébıl eredı következményekért a közremőködık nem tudnak felelısséget vállalni.  
 
          Az Új Orvostudományban (is) mindenki önmagáért felel. Ha Ön sem szeretné mások felelısségét átvállalni, vagy dönteni mások 
helyett, kérjük jelezzen Szeretteinek és azoknak, akik fontosak az Ön számára, akiket megajándékozna egy egész-séges élettel.  
A közremőködık is ilyen indíttatásból munkálkodnak, és tiszteletben tartják mindenki jogait. Ajánlott weboldalak: 
www.neue-medizin.de (Hamer doktor lapja) www.pilhar.com, www.neuemedizin.com www.neue-medizin-niederbayern.de (német) 
www.germannewmedicine.ca, www.newmedicine.ca (angol nyelven)  
www.ujmedicina.hu, www.goc.hu (magyar oldal) 
 
Az Új Orvostudományt Dr. Hamer 1981-ben publikálta habilitációs (elfogadtatási, közalkalmazási) beadványában. Hírének terjedése után 
több beadványt jegyeztek be „Új Orvostudomány…” címszóval. Hamer doktor, hogy az összetévesztéstıl, meghamisítástól védje 
felismeréseit, azokat Új Germán Medicina (Germanische Neue Medizin – GNM®) néven védjegyezte. Ettıl függetlenül, egyes ábrákon 
képeken változatlanul Új Orvostudomány szerepel. Eredeti anyagokat, információkat, hivatkozásokat a fenti forrásokban talál.  
 
 
Előszó 
 
 Az Új Orvostudomány mérföldkő az emberiség történelmében. Először van lehetőségünk arra, hogy 
intellektuálisan is megértsük a betegségi mechanizmust: hogyan, mitől alakul ki egy betegség, milyen 
tüneteket tapasztalhatunk, miért éppen azt, mi meddig tartott, és mikor érhet véget – ha mi is úgy akarjuk.  
 Az Új Orvostudományban az ÉLET-ről van szó, nem elvont hipotézisekről, feltételezésekről. Nem kell 
lexikont betanulni ahhoz, hogy valaki megértse, egy élőlénynek érzelmei vannak. Érzékel dolgokat. Ettől élő. 
Mivel mi emberek is azok vagyunk, különböző érzelmeink vannak, és ezek közül egyes érzelmek (megütközés 
jelleggel) túlsúlyba kerülhetnek (kétségbeesés, düh, harag, félelem, ijedelem kapcsán). Konfliktus nem létezik 
önmagában, mindig van egy meghatározott tartalma. A „biológiai konfliktus” érzettartalma (hogy hogyan élte 
meg az adott szituációt az érintett egyén) határozza meg, hogy hol lesz becsapódás az agyban, és milyen 
elváltozás fog megnyilvánulni. Hogy egy betegséget beindító konfliktus létrejöjjön, konkrét feltételeknek kell 
teljesülni. Ez ennyire egyszerű. Az elváltozásnak tehát van konkrét kiváltó oka, aminek a felismerése, érthetővé 
teszi a fizikai, testi folyamatokat. Nem harcolunk többé a tünetekkel, lehetőségünk nyílt tudatosan befolyásolni 
azokat. Az Új Orvostudomány tudományos táblázata részletesen taglalja az összefüggéseket és a folyamatok 
biológiai értelmét. A jelen szemináriumon csak az ötven leggyakoribb szervi megbetegedésre térünk ki. A 
szervi elváltozások és az érintett szervek biológiai funkcióinak ismerete oda vezet, hogy a Résztvevő magától 
jön rá, az érzettartalomra, érzettársításra, és a dolog logikájára. Ezáltal módja nyílik hétköznapi életében 
megfigyelni saját magát, megfigyelni az érzelmeit, és a betegségeit. Ismerve az ok-okozati összefüggéseket, 
segíthet saját magán, szerettein, barátain és embertársain.  
 Egy kézzelfogható álomvilág megvalósulásának hajnala ez, amikor a birtokunkba kerül a napvilágos és 
megcáfolhatatlan tudás, hogy hogyan hozhatunk létre magunknak kifogástalan testi egészséget, hogyan 
szabadulhatunk meg sok-sok félelemtől, kíntól, fájdalomtól, szenvedéstől és évente – csak Magyarországon – 
több mint százezer teljesen felesleges halálesettől. Az Új Medicina azonban nem csak az orvostudományt 
forradalmasítja, hanem a lélek- és társadalomtudományt is, rövid idő múlva megváltozik az egész élet-
szemléletünk. „Ezután már nem tudunk ugyanúgy tekinteni a katicabogárra sem…”. Eljött a fellélegzés 
pillanata az „egészségükért aggódók” és a „két-elkedők” számára. Hiszen az Új Orvostudomány attól 
természettudományos, hogy megismételhető! Mit jelent ez? Ha a vizet száz fokra melegítjük, felforr. Ez 
akaratlagosan könnyen reprodukálható. A megbetegedést beindító biológiai konfliktusokat azonban váratlan, 
meglepetésszerű sokkélmények (érzelmi megrázkódtatások) váltják ki, és reflexszerűen jönnek létre. Ezért 
ezeket elég nehéz magunknak akaratlagosan (re)produkálni. A múltban elszenvedett konfliktusoknál azonban 
mérnöki pontossággal ki lehet mutatni (reprodukálni), hogy a megbetegedés a természettörvényeknek 
megfelelően zajlott le. Ebből okulva legalább tudjuk, hogyan alakul ki egy megbetegedés, és ha a jövőben 
bekövetkezne egy ilyen jellegzetes sokkélmény, akkor időben kapcsolhatunk, mielőtt még komoly elváltozás 
lenne belőle… A jelek arra utalnak, a konfliktus a fejlődésünk egy lépcsőfoka. Tanulhatunk belőle, ha nem, 
akkor bele is halhatunk. Ha élünk, a konfliktusokat nem tudjuk elkerülni, de mostmár felkészülhetünk rájuk! 
Ha tudjuk azt, hogy miből lehet bajunk, az is kiderül, mitől kell félni és mitől nem. Ezután az egészségünkkel 
kapcsolatos hírek sem érnek már sokkszerűen (a rák természetessége, diagnózisok és tünetek hétköznapisága), 
nem is lesz belőle se következmény-konfliktus, se súlyos következmény-megbetegedés. A félelmeink - mint 
árnyékok - a megértés fényében szertefoszlanak, mély megnyugvás vesz rajtunk erőt, belépünk az evolúciós 
különprogram gyógyulási, helyreállítási szakaszába. Úgy egyéni, mint társadalmi szinten.  
 
 A szeminárium célja a megértés elősegítése, a gyakorlati alkalmazás előkészítése, a szemináriumon 
Résztvevő és családja, környezete - és azon át az egész emberiség - jóléte érdekében.  
                  (Barnai Roberto) 
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Bevezető 
 
 Dr. Ryke Geerd Hamer (ríke gérd hámer), 1935-ben született Frízföldön 
(Németország), orvostudományt és teológiát tanult a Tübingeni Egyetemen.  
22 évesen letette a teológiai doktorátust, és orvostudományból is ledoktorál,  
26 évesen megkapta az orvosi hivatásgyakorlási engedélyt is. Az elkövetkező 
években különböző egyetemi klinikákon dolgozott orvosként.  
 1972-ben Hamer doktor letette a belgyógyász szakvizsgát, és a Tübingeni 
Egyetemhez tartozó klinikán belgyógyász szakorvosként dolgozott és rákos 
betegekkel foglalkozott. Ezzel egyidejűleg feleségével Dr. Sigrid Hamerrel 
megnyitotta saját praxisát. Feleségét a tübingeni egyetemi tanulmányai idején 
ismerte meg. Hamer doktor különleges tehetsége az orvos-technológiai eszközök 
fejlesztése területén is megmutatkozott. 
 

Több más szabadalom mellett, ő fejlesztette ki a róla elnevezett speciális Hamer-szikét, egy olyan 
vágóeszközt, amely ún. atraumatikus vágást tesz lehetővé, egy borotvapengénél hússzor élesebb, és 
a finom bemetszések miatt a szövet könnyebben összeforr (hegmentesen). Ezen túl egy speciális 
csontfűrészt, mellyel hosszanti igazítást lehet végezni, és tbk. egy különleges fekvőpadot, mely 
automatikusan illeszkedik a test vonalaihoz. A fejlesztései, szabadalmai jogdíja lehetővé tette 
számára hogy édesanyja hazájába, Olaszországba költözzön feleségével, és megvalósította álmát, 

hogy a fizetésképtelen rászorulók számára ingyenes orvosi ellátást biztosítson. 1978. augusztus 18-án kapta 
Hamer doktor a sokkoló hírt, hogy nyaraló fiát egy feltehetőleg részeg ember (akaratlanul) fegyverrel meglőtte. 
111 nap haláltusa és 19 operáció után 1978. december 7-én Hamer doktor 19 éves nagyfia Dirk, édesapja 
karjaiban meghal.  
  1979 tavaszán Hamer doktornál hererákot diagnosztizálnak. Mivel egészséges életmódot folytatott, és 
soha nem volt komoly beteg, arra gyanakodott, hogy a fia drámai és hirtelen elvesztése indíthatta be nála ezt a 
folyamatot. Fia emlékére - és mert ez volt az első ilyen megfigyelt folyamat - a váratlan sokkélményt (érzelmi 
sokkot) DHS-nek, Dirk-Hamer-Szindrómának (D-H-tünetegyüttes) nevezte el. Dirk halála, és a saját rákos 
megbetegedése különleges tudományos felfedezőútra terelte Hamer doktort.   
 Ebben az időben egy, a Müncheni Egyetemhez tartozó klinikán dolgozott belgyógyász főorvosként, és 
rákos betegeinek történetét kezdte kutatni. Rájött, hogy ahogyan ő maga is, más rákos betegek is elszenvedtek 
egy igen súlyos érzelmi megrázkódtatást a rák megjelenését megelőzően, megbetegedésenként sajátos 
érzettartalommal. Úgy tűnt, a betegségeknél az érzettartalom a „közös nevező”. Belevetette magát a 
kutatásokba. Amikor még nem is alkalmaztak CT-gépet Hamer doktor előre megjósolta, ha az agy testünk 
vezérlőközpontja, akkor a megbetegedéseknek ott is nyoma kell legyen…  
 Abból kiindulva, hogy minden testi esemény vezérlése az agyból történik, a páciensekről agyi CT-t 
készíttetett, és összevetette azokat az eddigi szervi és pszichológiai ismeretanyaggal. Legnagyobb 
megdöbbenésére tiszta, egyértelmű összefüggést talált a „konfliktus-sokkélmények” és azok szervi 
megnyilvánulása között, és hogy hogyan kapcsolódnak ezek az egyes agyi részekhez. Egészen addig ugyanis 
egyetlen tanulmány vagy vizsgálat sem kereste a megbetegedés eredetét, nyomait az agyban, nem vizsgálták 
az agy vezérlő(egység) szerepét, mint összekötő kapocs a lelki folyamatok és a megbetegedett szervek között.   
 
 Hamer doktor felfedezte, hogy minden megbetegedés egy súlyos érzelmi megrázkódtatással keletkezik, 
olyan élménysokkal, mely váratlanul, meglepetésszerűen éri az embert. A váratlan sokkélmény pillanatában a 
konfliktus egy előre meghatározott helyen csapódik be, és ún. léziót (sejtleválást) okoz, melyet később Hámeri-
gócnak (HG) neveztek el. A góc a CT-felvételen céltáblaszerű, éles határvonalú gyűrűk formájában jelenik meg. 
Az agysejtek, melyeket a becsapódás ér, elektronikus impulzust és biokémiai jelzéseket adnak a hozzájuk 
tartozó szervi sejteknek, mely daganat-növekedést, szövetcsökkenést vagy funkció-kimaradást okoz. Hogy 
éppen mit, az attól függ, melyik agyi részben van a becsapódás középpontja. Az evolúció, a fejlődéstörténet 
során az agyi területek arra lettek beprogramozva, hogy reagáljanak bizonyos konfliktusokra, melyek 
veszélyeztetnék a túlélésünket. Ez az indítéka annak, hogy egyes konfliktusok összefüggésben vannak konkrét 
agyterületekkel.  
 Míg az agytörzs (agyunk legősibb vezérlőközpontja) arra van beprogramozva, hogy a legalapvetőbb 
életfunkciókat működtesse (légzés, táplálkozás „a falat”, szaporodás) a kéregállomány (az agy fejlődéstörténeti 
szempontból legújabb része) magasabb fejlettséggel járó funkciókat működteti (szociális, elválasztási, nemi és 
birtoklás-jellegű) konfliktusokra van programozva. Dr. Hamer azt is felfedezte, hogy minden megbetegedés 
két szakaszban zajlik le: Első a konfliktus-aktív (alkalmazkodási, ráknövekedési) szakasz, jellegzetes érzelmi 
feszültséggel. (Hideg végtagok, nincs étvágy, fogyás, szokatlan stressz konkrétum miatt, „nem tudok aludni, ha 
egyáltalán akkor is csak hajnalban”, visszatérő álmokkal). Második a konfliktusmegoldás utáni, helyreállítási 
szakasz, ami gyakran kellemetlen, együtt jár túlzott fáradtsággal, hőemelkedéssel, lázzal, fertőzésszerű 
tünetekkel, jó étvággyal, gyulladással, fájdalmakkal, levertséggel, „amikor egész nap csak feküdnék”.)  
 

Dr. Hamer felfedezéseit elnevezte „Az Új Orvostudomány öt biológiai természettörvényének”. Mivel 
az öt törvényszerűség kimeríti a természettörvény fogalmát. Kutatási eredményei teljes összhangban vannak 
az embrionális és evolucionális (fejlődéstörténeti) értelemmel, biológiai logikával. Az elmúlt 27 évben Hamer 
doktor felfedezéseit több mint 40.000 önkéntes esettörténettel igazolták. Tudományos kutatásainak 
eredménye a „Lélek-Agy-Szerv” táblázat, feltérképezi a betegségeket, a biológiai konfliktus-tartalmat, hogy hol 
található az agyban adott esetben a Hámeri-góc, hogyan nyilvánul meg a megbetegedés (=szervi elváltozás) a 
konfliktus aktív szakaszban és milyen tüneteket várhatunk a megoldás utáni, gyógyulási szakaszban.  
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        Dr. Hamer felfedezése radikális előrelépés az orvostudományban, mely a korábbi orvostudomány számos 
tudományos feltételezését megdönti. Végre megérthetjük a megbetegedést, amely jelentőségteljes összjáték az 
lélek és az agy, valamint az agyi relé által vezérelt szerv között. Megcáfolja az eddigi szemléletmódot, mely 
szerint a betegség a természet tökéletlenségéből ered, vagy hibájának eredményeképpen jön létre. Éppen 
ellenkezőleg! Tudományos kritériumokra alapozva az Új Germán Medicina® leleplezi a rosszindulatú rákos 
sejt, vagy romboló mikroorganizmusok mítoszát, azonosítja a „fertőzőbetegségeket”. A kiegészítő információk 
birtokában beigazolódik, hogy a rákos daganatok, a természet értelmes biológiai különprogramjai, mely 
évmilliók óta működnek. A rendeltetésük pedig az, hogy megmentsék az életünket, hozzáigazítsák, alkalmassá 
tegyék testünket a túlélésre. Az esetenként kellemetlen és veszélyes tünetek gyakran a gyógyulási 
folyamat tünetei, és nem a szervezet tönkremenetele, elromlása, meghibásodása. A rákos 
daganat nem azért jön létre, hogy belehaljunk, hanem hogy túléljünk általa. Az elváltozás célja, 
biológiai értelme a túlélés, élet megmentése és fenntartása egy komolynak érzett helyzetben.  
A rák és a betegségek elveszítik rémítő látszatukat, és jelentőségteljes, értelmes biológiai különprogramoknak 
bizonyulnak, melyek az ember veleszületett adottságai (képességei). Párhuzamosan három szinten igazolva. 
 
 1981 októberében, Hamer doktor prezentálta a kutatásai eredményét a Tübingeni Egyetemen, és 
benyújtotta habilitációs (engedélyezési-közalkalmazási) eljárásra. Ennek célja az volt, hogy hivatalosan 
ellenőrizzék felismeréseit más hasonló eseteken, mert ha ez valóban mindenkinél így van, akkor az Új Germán 
Medicinát tanítani kell az orvostanhallgatóknak, és a betegeknek tudni kell róla, hogy amilyen gyorsan csak 
lehet, hasznára váljon az egész emberiségnek. De Hamer doktor legnagyobb meglepetésére az egyetem 
bizottsága visszautasította a munkáját, elutasította felfedezései felülvizsgálatát. A beadvány a mellékletekkel, 
kórlapokkal együtt eltűnik. Ilyen még nem volt az egyetemek történelmében! Következett a másik meglepetés.   
 Röviddel azután, hogy átadta felismeréseit, ultimátumot kapott az egyetemi klinika vezetésétől, hogy 
vagy letagadja felismeréseit, vagy záros határidőn belül kirúgják. Dr. Hamer egyszerűen nem bírta megérteni, 
hogyan lehet az, hogy menesztik a klinikáról, részletesen kidolgozott, és maradéktalanul megalapozott 
tudományos felismerései miatt. Hamer doktor emelte kalapját, és magánrendelésével párhuzamosan folytatta 
kutatásait. Többször megkísérelt kórházat nyitni, de ezt ellehetetlenítették számára. Hamer doktor egykori 
páciensei leveleket írtak az egészségügyi hatóságoknak, amelyeket megválaszolatlanul visszaküldtek „címzett 
nem ismert” megjegyzéssel.  
  Dr. Hamer hátráltatása akkor érte el a csúcspontját, amikor bírósági úton megvonták tőle az orvosi 
praktizálás jogát. A hatóságok a tudományos tények által igazolt felismeréseit soha nem ellenőrizték, és 
ráadásul 51 évesen megtiltják neki, hogy betegekkel foglalkozzon, mert „Nem tagadja le esküvel a rák 
vastörvényét, és nem tér meg az akadémikus orvostudományhoz” – szó szerint (!!!) az ítélet. Engedélyétől 
megfosztva, Hamer doktor barátaira, pácienseire és más orvosokra volt utalva, hogy további kutatási 
forrásanyaghoz jusson. Rendíthetetlenül folytatta munkáját.  
1987-ig ő maga több mint 10.000 esetet elemzett, és leírta az ötödik természettörvényt, ezzel lett kerek az  
Új Medicina. Felfedezésének érvényessége így már kiterjedt az összes orvostudományban ismert betegségre. 
Ezzel egyidejűleg Hamer doktort – az addig nagyra becsült és nemzetközileg elismert fejlesztőt, újítót – a sajtó 
szapulni kezdte, méghozzá kórusban és szinkronban – egész érdekesen – kivétel nélkül. Újságírók és 
„egészségügyi szakértők” Hamer doktort sarlatánnak, öndicsőítő csodagyógyítónak, szektavezérnek, majd 
elvetemült bűnözőnek, majd nacionalistának titulálták, aki „megtiltotta” a rákbetegeknek az „életmentő” 
hagyományos (kimérgezés-kiégetés-kivágás) jellegű beavatkozásokat. Bírósági elmeszakértői vizsgálatra 
citálták, és több mint hatvan alkalommal kísérelték meg „kényszer-elmegyógykezelni”.  
1997-ben Hamer doktort letartóztatták és 19 hónapra börtönbe zárták. Ugyanis három álbeteg kereste fel, 
akikkel az egészségi állapotukról - és az új orvostudományról - beszélgetett, bármi ellenszolgáltatás nélkül!  
A bíróság a beszélgetéseket kezelésnek nyilvánította (mondván orvosi információt adott), kezelni, gyógyítani 
pedig – hatósági engedély nélkül – nem szabad. Összehasonlításképpen, 1991-ben egy bíróság Hamer doktor 
fiának gyilkosát „engedély nélküli fegyvertartás” címén 6 hónap próbaidőre ítélte, és szabadon engedte. Hamer 
doktor letartóztatása idején, az ausztriai Burgauban létesített GNM-kórházból a rendőrség a betegeket 
hazazavarta, a páciensek kórlapjait, adatait, számítógépeket elkobozták.  
 A Wiener Neustadti Bíróság az ügy tárgyalásán nyilvánosan elismerte, hogy öt év elmúltával 6500 
rákbetegből közel 6000 életben van, (90% túlélés!!!) pedig sokan azért mentek Hamer doktorhoz, 
mert a hagyományos orvoslás szerint menthetetlen rákbetegek voltak, és lemondtak róluk. Az eset iróniája, 
hogy a hatóság „csak mellékesen” de így hivatalosan is elismerte az Új Germán Medicina alkalmazásának 
rendkívüli túlélési arányát (eredményességét).   
 

A Tübingeni egyetem mind a mai napig nem végezte el a két nap alatt elvégezhető felülvizsgálatot, annak 
ellenére, hogy mostmár két bírósági végzés is kötelezi rá (1986, 1994) hogy ellenőrizzék, igaz-e amit Hamer 
doktor állít vagy sem. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi rendszer visszautasítja az Új Orvostudomány 
ellenőrzését, „nem vesz róla tudomást” az orvosi és professzori szakértői bizottságok igazolásai, és a 
nyilvános felülvizsgálatok ellenére sem. 
 

Hamer doktor Spanyolországba menekül, ahol 2004. szeptember 9-én letartóztatják és a franciaországi 
Fleury-Merogis börtönbe hurcolják, ahonnan személyi változások és nemzetközi demonstrációk hatására 2006 
februárjában szabadon engedik. 
 

2007. márciusában a hatóságok nyomása és az állandó bebörtönzés-fenyegetés miatt Hamer doktor elhagyta  
Európát, tartózkodási helye ismeretlen.  
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Az Új Orvostudomány  
 

Mitől „új” ez? Miben különbözik az eddigi orvostudománytól? 
 

Az eddigi orvostudomány az ember megbetegedésénél, elváltozásoknál kizárólag a testi tüneteket vette 
figyelembe. Vélhetően az egyes tünetek kellemetlensége, veszélyessége miatt abból indult ki, hogy ezek a 
testünk meghibásodásai, elkopása, tönkremenetele, amit gyengéd vagy erőszakos módon korrigálni kell.  
 Az agyunkat (mint szervet) egy lapon említi a többi szervünkkel, és figyelmen kívül hagyja annak 
különleges vezérlő szerepét. Az orvostudományban, a megbetegedéseknél, nem keresték az elváltozások 
értelmét. Nem foglalkoztak az agy kutatásával – legalábbis a megbetegedések vonatkozásában.  
 

A testben utazó (létező) lélekkel – mint élő, érző lénnyel – pedig egyenesen nem is foglalkoztak. A megbetegedésben érintett ember lelki 
baját, érzelemvilágát, sokkélményeit nem vizsgálták a szervi elváltozásokkal összfüggésben. ”Ha belerúgok egy kőbe, az fáj… Ezt azonban 
csak én érzem valósnak, mások ezt nem tudják érzékelni, legfeljebb elképzelik...” Tudományosan bizonyára ezért nem vettük elég 
komolyan a megélések egyéni módját, úgy voltunk vele, „…az csak egyéni szubjektív élménybeszámoló” és „nem is biztos, hogy úgy volt, 
szerintem ezt csak ő vette ki belőle…” A megbetegedésekkel együtt járó lelki eseményeket így nem dokumentálták, még statisztikai célból 
sem! Belevesztünk a mikroszkópba és megfeledkeztünk arról, hogy a vizsgálat tárgya EGYETLEN ÉLŐ szervezet – és nem egy lelketlen, 
élettelen tárgy. A szervekkel foglalkozó orvosok (egyéni érdeklődéstől eltekintve) nem foglalkoztak a lelki folyamatokkal, a pszichiátrián 
pedig nem foglalkoztak a szervi megbetegedésekkel. A nyolcvanas évek közepéig, a CT megjelenéséig nem is volt eszköz, hogy roncsolás 
nélkül belenézzenek egy élő ember fejébe. Amit azonban ott találtak, az nem csak az agy vezérlő szerepét bizonyítja, hanem azt is, hogy  
a lelki események is kiváltanak testi elváltozásokat: a lelki konfliktus megelőzi a szervi elváltozást! Ez azt jelenti, hogy a lélek (érzelmi 
kilengése) is képes az agyon keresztül testi folyamatokat beindítani. Az emberi lényt orvostudományi tekintetben, elemzés és bizonyítás 
céljából három szintre (síkra, vetületre) tudjuk osztani, ahol külön-külön is megfigyelhetjük a szinkronban lefolyást. Ez a három  szint 
azonban csak papíron, vagy gondolatban három, a valóságban egy: „Nem tudok úgy kirándulni menni, hogy otthon hagyom a szerveimet 
vagy az agyamat.”  
 

Az Új Orvostudományban kiterjesztjük a vizsgálódást, az eddigi részinformációk új, bizonyított adatokkal 
kerülnek kiegészítésre. Megváltozik az eddigi szemlélet, a téves feltételezések lelepleződnek. A GNM az eddigi 
orvostudomány minden valós, tényszerű adatára támaszkodik, de az adatokból levont logikus következtetés 
más, méghozzá pont a korábbi ellenkezője. A megbetegedés bizonyítottan a túlélés és a fajfenntartás 
érdekében jön létre. Értelmes dolog, akkor is, ha fájdalmas vagy veszélyes. Az ok-okozat ismeretével tévedések, 
veszteségek, és maradandó károsodások nélkül gyógyulhatunk ki szinte minden megbetegedésünkből.  
 Az Új Germán Medicina természettudományos kritériumok alapján, a soron következő páciensen 
ellenőrizhető, reprodukálható orvostudomány. Egy minden élőlényt magába foglaló, élettani működést leíró 
rendszer. Felfedi az összefüggéseket, és megérthetővé teszi a megbetegedéseket. A megbetegedés kiváltó 
okának és lefolyásának ismerete lehetővé teszi az oki terápiát – ezáltal garantáltan hasznavehető, végérvényes 
megoldás. Az Új Orvostudomány nem vonatkozik:  
 - baleset (sérülés, művi behatás) esetén, 
 - mérgezés (vegyi, kémiai behatás), 
 - besugárzás (sejtroncsoló sugárzás), és 
 - fejlődési rendellenességek (pl. alkohol- v. kábítószerhatás) következtében kialakuló elváltozásokra. 
Ezekre nincsen minden esetre előre beprogramozott biológiai különprogramunk. (Ugyanakkor egy csonttörés 
összeforrasztásához a szervezet helyileg alkalmazza a csontráknál használatos újjáépítő különprogramot.) 
 Az Új Orvostudomány nem helyettesíti az életmentő beavatkozásokat, de ismeretével számos  
(akaratlanul, tudatlanságból előidézett) életveszélyes állapot elkerülhető, megelőzhető.  
Az Új Orvostudomány (GNM) természettudomány, mint a fizika vagy a kémia. Biológiai (bio-logikus) rendszer 
az élettani folyamatokhoz és elváltozásokhoz, megbetegedésekhez. A GNM csupán öt természettörvényt ír le, 
és nincsen benne egyetlen tudományos feltételezés sem. Érvényessége kiterjed az összes földi élőlényre, 
beleértve az embert, állatokat, növényeket. A véletlen valószínűsége ki van zárva! Párhuzamosan három 
szinten igazolt. Ha kétsége van, javasoljuk Ön se hagyatkozzon másokra, ellenőrizze önmagán! 
 
Az Új Orvostudományban használatos kifejezések 
 
Egyén: Általában az emberre értik. Latinul individum – oszthatatlan kettősség. A lélek és a test kettőssége.  
(„A lélek az én vagyok részem, a test a nekem van részem.” Talán így tudjuk legegyszerűbben megérteni.) 
 
Lélek: Az Új Orvostudományban a lélek a testben utazó élő lény, aki/ami megtapasztalja az „utazást”.  
A lélek az, aki/ami érzékeli a környezetét, akiben/amiben az érzet kialakul. Attól, hogy egy papucsállatka nem 
tud beszélni, attól még érzékel, mozog, szaporodik és ingerelhető. Nála is ki lehet váltani biológiai 
konfliktusokat és elváltozásokat. „A lélek nem az a negyven-hatvan-nyolcvan kiló hús, ami a székben csücsül, 
hanem az, aki elolvassa, felfogja, megérti szavaimat. A lélek a megfigyelő, a szellem a gépezetben.” A lélek 
nem anyagi természetű (nem anyag-szerű). Korábban, a részinformációkból arra következtettünk, hogy a test 
a lélek hordozója, és a lélek az anyag kémiai és mechanikai folyamatainak következménye. A lelki konfliktus 
azonban MEGELŐZI a szervi elváltozást, ez indítja be. Szigorúan tudományosan vizsgálva ez a lélek vezérlő, 
programozó, meghatározó voltára utal: a lélek tartja életben az anyagot, a testet.   
 
Test: Az egyén teste (anyagi része) funkcionálisan két fő részből áll, agyból és szervekből. Az agy vezérlő 
egység, a szervek az agy által vezérelt egységek. Az agy egy ítélőképességgel nem rendelkező, biomechanikus 
szerkezet, önfenntartó biológiai programokkal beprogramozva. A szervek (és a lélek egyaránt) a bioszámítógép 
hatáskifejtési területe. Az agy a lélekre is kihat/visszahat. Ennek primitív formája a fájdalomérzet. Egy súlyos 
elválasztási konfliktusnál „hiányzik nekem a gyermekem” kísérő tünet az átmeneti feledékenység (rövid idejű 
emlékezetkiesés). Az állatvilágban a nőstény ilyenkor nem ismeri fel kölykét. (Hiányérzet enyhítés?) 



GNM Szeminárium 6/33 Jegyzetek 

 

„Az Új Orvostudomány öt biológiai természettörvénye” 
 
1.  A Rák Vastörvénye   
 

a) Minden rák vagy rákkal egyenértékű megbetegedés egy ún. DHS-sel (érzelmi sokkal) kezdődik.  
b) A konfliktustartalom a DHS pillanatában meghatározza az agyba becsapódó Hámeri-góc helyét és  
     a rákos vagy rákkal egyenértékű megbetegedés szervi elhelyezkedését. (Lélek-Agy-Szerv összefüggés) 
c) A konfliktus alakulása határozza meg az agyi Hámeri-góc állapotának alakulását és a rákos vagy rákkal     
    egyenértékű elváltozás érintette szerv állapotának alakulását: a lélek elsődlegessége és a szinkronban lefutás.  
 
2. A két szakasz törvénye: Minden megbetegedés két szakaszból áll, ha sor kerül a konfliktus 
feloldására 

 
 
3. A rákos és rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikus* rendszere 
(*ontogenetikus: egyedfejlődést figyelembe vevő, csíralemez központú) 

 

 
 
4. A mikróbák ontogenetikus rendszere (a mikroorganizmusok részvétele a betegség-lefolyásban) 
 
 

 
 
 
5. A természet biológiai különprogramjainak (megbetegedésnek) célja, értelme, rendeltetése van  



GNM Szeminárium 7/33 Jegyzetek 

 

 Dr. Hamer felfedezései ún. „biológiai természettörvények”, mert univerzális biológiai alapelvek 
megfigyelésén alapul, ahelyett hogy elméleti vagy tudományos feltételezésekből indulna ki. Az öt biológiai 
természettörvény (egy normál intelligenciával rendelkező ember számára) világosan érthető tudományos 
rendszer. Azért tanuljuk meg, hogy megértsük a megbetegedések eredetét, működését és lefolyását. Mind az öt 
természettörvény ellenőrizhető és reprodukálható* bármely tetszőleges eseten.           
 (* a leírt jelenségek, események, állapotok bekövetkeztek/bekövetkeznek, ami ellenőrizhető, kikérdezhető, igazolható leletekkel, 
CT-képpel, és a személyes beszámolóból. Az eset újra felállítható és a várható események előre megjósolhatók.) 
 

A biológiai konfliktus, DHS (Dirk-Hamer-Szindróma): Hamer doktor fiáról kapta nevét a tünetegyüttes, 
akinek a hirtelen tragikus halála kiváltotta Hamer doktor saját rákos megbetegedését. A DHS egy „konfliktus-
sokk”, ami az egyént teljesen felkészületlenül éri, érzelmileg nagyon megviseli, minden eddiginél súlyosabbnak 
és drámainak érzi, huzamosabb ideig kibillenti lelki nyugalmából, egyensúlyából. A DHS nagyban különbözik 
egy „pszichológiai problémától”. A DHS egy (komolynak érzett) biológiai esemény, ami egy biológiai vész-
programot indít be. Az ÉBK lefutása a lélekben, agyban, szerven párhuzamos és tökéletes szinkronban van.  
 

Biológiai konfliktustartalom: A konfliktus érzettartalma az érzelmi sokk/DHS pillanatában kerül 
meghatározásra. Az érzettársítás az egyén korábbi információiból (tapasztalataiból) jön létre, mielőtt még 
egyáltalán gondolkozni kezdene. A társítás függ az egyén neveltetésétől, iskolázottságától, beállítottságától, 
hiedelmeitől (elő-programozásától!) és pillanatnyi lelkiállapotától. Ugyanazt a sokkoló szituációt mindenki 
más és másképp éli meg. Nem a külső tényezők, hanem a konfliktus megélésének egyéni módja határozza 
meg, hogy milyen tünet vagy elváltozás (megbetegedés) jön létre.   
 

Konfliktustömeg: a konfliktus-aktív szakasz 
időtartama és a megélt konfliktus intenzitása adja meg 
a konfliktustömeget. A konfliktustömeg határozza meg 
a vegetatív, pszichológiai, agyi és fizikai tünetek 
mértékét, kiterjedését úgy a konfliktus-aktív, mint a 
konfliktusmegoldás utáni, gyógyulási szakaszban. A két 
szakasz általában egyforma hosszú, hasonló intenzitású.  
 

Sínek: amikor váratlan érzelmi megrázkódtatást élünk meg, az agyunk felfokozott üzemállapotban van, 
minden körülményt rögzít. Különösen jól megjegyzi a konfliktus egyéni szempontból fontos összetevőit, kísérő 
tényezőit. Képeket (látszatot), hangokat, zajokat, illatokat, ízeket, étel-összetevőket, polleneket, stb. A DHS-sel 
érkező benyomásokat eltárolja („de nem túl mélyre”) míg a konfliktus teljes mértékben megoldódik („utána már nem 

jön olyan könnyen elő…”). Az Új Orvostudományban ezeket a lenyomatokat (imprint, engram, stb.) melyek a DHS-
hez társulnak síneknek nevezik. Sín lehet tulajdonképpen bármi, ami a konfliktusra emlékeztet ill. érzelmi 
visszaesést okoz. „Amikor a DHS becsapódik, akkor kerülnek lefektetésre azok a sínek, amelyen a 
megbetegedés tovább fut.” (Dr. Hamer) A sín elnevezés igen találó, mert jelképezi, hogy a fővágányról 
felderíthetjük a melléksíneket, és a melléksínekről (előbb-utóbb) rátalálunk a fővágányra. 
   
Ha rákerülünk egy ilyen sínre (érzelmileg) – legyen az valós sín megjelenés („megint kirúgtak”) vagy társítás  
(„ez az eset is olyan, mint az volt”) – konfliktusba való visszaesés történik, ami a szervezetet azonnal visszakapcsolja 
a konfliktus-aktivitásba (a különprogramba). Ettől leszünk allergiásak színre, szagra, ízre, melódiára, stb. 
(„Mert az akkor volt jelen, amikor az eredeti DHS bekövetkezett… Emlékeztet és rákattanok”). Az allergiás 
tünet biológiai figyelmeztetőjelzés. (Konfliktus-allergia, élethelyzet-allergia.) 
 
A síneket mindig figyelembe kell venni, főleg, ha ismétlődő, visszatérő jelenségek vannak, mint pl. daganat-
vagy fekély-kiújulás, migrének, epilepsziás rohamok, stb. A sínek fontos szerepet játszanak az ún. „krónikus” 
betegségeknél, mint pl. ízületi gyulladás, érszűkület, szklerózis multiplex vagy Parkinson-kór.  
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AZ AGY:    
 

Ősagy:  agytörzs (hypothalamus, pons, köztiagy) 
  kisagy (cerebellum) 
Nagyagy:   velőállomány (a kéregállomány alatt) 
         kéregállomány: homloklebeny, halántéklebeny, motorikus kéreg,  
   érző kéreg, utóérzet kéreg, látókéreg 
 

Az agy biológiai funkciója: Testünk elektronikus-biokémiai vezérlőegysége. Bioszámítógép. 
Összekötő kapocs (konverter, adat-átalakító) a lélek (az érző lény) és a szervek (hatáskifejtési egységek) között.  
Az agy nem közönséges szerv. Érzékeli, koordinálja, és „üzemelteti” a testünk szerveit, s az azokat felépítő 
sejteket. Az agy kizárólag érzelmeinkből dolgozik. Érzelmi információkat a szervtől és a lélektől is kap. Egy 
emészthetetlen táplálékfalat és egy emészthetetlen konfliktus között azonban nem tud különbséget tenni.  

 
 A szervektől csak valós, reális, fizikai világból származó adatot kap, amit feltétel nélkül komolyan vesz. Az egyén 
intellektuális fejlődésével kiterjesztette érzékelését a külvilágra, s már nem csak a testen belüli dolgokra terjed ki a 
figyelme. Az agyunknak azonban csak a testünk üzemeltetésére vannak programjai. Ha a külvilágban bekövetkezett 
konfliktus-élménynek biológiai érzettartalma van, és a tudat felmondja a szolgálatot „nem tudok mit tenni”, az agy 
beavatkozik a test egyensúlyi állapotába. Ha az egyén az élményt drámainak, súlyosnak, megoldatlannak, elszigetelten 
(magába fojtva) éli meg, és egyidejűleg nincs is megoldása a szituációra, ez elegendő ahhoz, hogy az agyunk - jobb híján - 
beindítson egy ősrégi biológiai különprogramot. A belső elváltozás nem megfelelő megoldás a külvilágban bekövetkezett 
konfliktusra. (Az tudat-program-fejlesztést kíván: „nem az ujjamat ütöm a kalapáccsal, hanem a szeget.”) Mégis, ha az 
esemény az egyént komolyan sokkolja (az egyén a lelkében, saját valóságában komolyan veszi azt, beleéli, beleérzi 
magát) és egyben nincs is rá megoldása, az agy a túlélés érdekében kiválaszt egy érzettársításnak megfelelő biológiai 
(bio-logikus, élet-értelmű) különprogramot. Mivel neki csak erre van programja, ezzel próbál meg hozzásegíteni, a 
konfliktusoldáshoz. 

 
 Fontos, hogy az agy csak vészhelyzetben (konkrét feltételek esetén) kapcsol be különprogramot.  
A külvilági konfliktus érzettársítása az egyén lelkében jön létre, és ha azt érzi, úgy érzi, és huzamosabb ideig 
jellegzetes tartalmú érzelmi kilengése van, az agy ezt feltétel nélkül komolyan veszi. A külvilágra 
vonatkozólag nincs önálló ítélőképessége. Az érzékelésen túl megítélni valamit, eldönteni, hogy valami igaz 
vagy sem, hogy vészhelyzet van – vagy sem, a lélek (a tudat, az élőlény) dolga. Az agyunk nem tesz különbséget 
valós és elképzelt esemény között! (citrom-teszt) Az agy egy igen fejlett, élő sejtekből álló vezérlőközpont, 
kapcsolóközpont. Élő sejtekből áll, viselkedése mégis gépies. Programokkal dolgozik, és becsapható! 
 

Elképesztő teljesítményű, kutatások szerint másodpercenként kb. 40GB adatot dolgoz fel a szervek irányából, és az öt 
érzékszerven keresztül. Miután feldolgozta, továbbítja az érző lény számára, érezhetővé teszi. Létrejön az érzet vagy 
érzés. A hiányos szemléletmód miatt eddig abból indultunk ki, hogy csak abból az adatból dolgozik - csak arra reagál, 
amit a szervtől kap. Hamer doktor kimutatta, hogy a sokkélménynek előbb be kell következni ahhoz, hogy az agyban 
láthatóvá váljon a becsapódás, és szervi különprogram legyen belőle. Ez viszont azt jelenti, hogy a lélektől származik az 
adat. Vagyis amikor egyes érzelmek (valamilyen sokkélmény kapcsán) túlsúlyba kerülnek, ez hatást gyakorol a testre, 
kibillenti normál egyensúlyi állapotából. Tulajdonképpen ez az értelmes és vezérelt folyamat a biológiai különprogram, 
ami be van programozva az agyunkba. Ez mindenkinél (minden földi élőlénynél) ugyanúgy működik, ez „veleszületett” 
adottságunk, tulajdonságunk. Természetes. A hétköznapi életünkben - normál üzemmódban - nincs ezekre szükség, nem 
is tapasztaljuk őket. Annál inkább egy különleges sokkélmény esetén, ami megviseli az embert. Egy súlyosnak érzett 
esetet – ha teljesülnek konkrét feltételek – az agyunk túlélést veszélyeztető vészhelyzetnek vesz, és beindít egy 
érzettársításnak megfelelő különprogramot. Mert nem akármilyen konfliktus az, ami elváltozást vált ki.  
 

Eltekintve attól, hogy az agy igen bonyolult és összetett (biokémiai, elektronikus vezérlési) folyamatokat 
érzékel, felügyel és szabályoz, egy biológiai különprogramnál csak kétféle hatást tud kifejteni a szervekre 
(kétféle parancsot tud kiadni): a szerv funkciójára rásegíteni vagy visszavenni belőle: 
 

 1. tömeget csökkenteni (sejtek számát csökkenteni, szövetet elvékonyítani, sejteket egybeolvasztani) 
     funkciót csökkenteni vagy kiiktatni (érzéstelenítés, lebénítás – kábelek megbontása)  
 2. tömeget megnövelni (sejtek számát, szövetmennyiséget növelni, funkció-fokozás) 
     funkciót újraindítani (szövetek, működés, mozgás visszaállítása – kábelek összekötése) 
 

Szövetcsökkenés, szövetek elhalása: többféleképpen nevezik, lízis (sejtek egybeolvadása), nekrózis (elhalása), 
fekély (ulcera) ami nem feltétlenül kilyukadást, hanem többnyire laposan elterülő szövet-vékonyodást jelent.  
A szövetgyarapodást nevezik daganatnak, tumornak, és ráknak úgy általában.  

 
A rák azonban összefoglaló név, mely ráadásul nem tesz különbséget két szakasz között, ezért a régi megnevezés gyakran 
félreérthető. Az Új Orvostudományban a szervi megnevezést együtt említik a pontos szervi érintettséggel, azon belül is az 
aktív szakasz érintettségével, pl. szívkoszorúér-fekély-rák, tejmirigyrák, hasnyál-vezeték-rák, hasnyálmirigy-rák. A 
daganat nem összetévesztendő a duzzanattal (amikor pl. vizenyő tölti fel a szövetet, ödémás lesz, ezáltal megnövekszik 
térfogata). Daganat a sejtek számának emelkedése. Sejtszaporulat előfordul a gyógyulási szakaszban is – helyreállítás 
céljából. Akárhogy is nevezzük, végső soron vagy szaporodnak a sejtek, vagy elhalnak (egybeolvadnak), attól 
függően, hogy az agy milyen impulzust, parancsot ad nekik. (Az idegi „bekábelezés” sorrendjéről, folyamatáról van külön 
tudományos táblázat „A 12+1 agyideg”, ami tulajdonképpen „az emberi test kapcsolási rajza”).  
 

Testünk vezérlő egységének, az egyes agyi részeknek is van kialakulási sorrendje: ősagy (1. agytörzs, 2. kisagy), 
aztán újagy (3. nagyagy velőállománya, 4. kéregállomány). A négy különböző agyi rész alapvetően négyféle fő 
konfliktus-típusra (érzettartalomra) reagál. Az általuk vezérelt szövetek azonban csak kétféle módon 
viselkednek, vagy sejtszaporulattal (funkciófokozás), vagy szövetcsökkenéssel (funkciócsökkenés, -kimaradás). 
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      Az ősi agyi rész (agytörzs + kisagy) által vezérelt szervek először „alkalmazkodási daganatot”, aztán 
daganat-elbontást produkálnak a megoldás utáni szakaszban. A daganatot az illetékes mikroorganizmusok 
elbontják. Egyes esetekben a kiegészítőleg létrejött szövet megmarad – jól jöhet később is. A különprogram 
biológiai értelme (mindkét agyi résznél) a konfliktus-aktív szakaszban mutatkozik meg.   
 
      Az új agyi rész (a nagyagy velő és kéregállománya) által vezérelt szervek először szövetcsökkenést, 
aztán az érintett terület újbóli felépítését produkálják. A megoldás utáni szakaszban a szövetcsökkenés helye 
az illetékes mikróbák segítségével (vagy nélkülük de) feltöltésre kerül: gyógyulási daganat - a MU-szakaszban.  
 A velőállomány által vezérelt szervek elváltozásainak biológiai értelme a gyógyulási szakasz végén 
mutatkozik meg. A KA-szakasz itt „előkészíti” a második szakaszt – konfliktusmegoldás után az újbóli felépítés 
során a szövet több, erősebb, vastagabb lesz, mint előtte volt - funkcionális megerősítés, funkció fokozása 
céljából. A kéregállomány által vezérelt szervek elváltozásainak biológiai értelme ismét a KA-szakaszban 
nyilvánul meg, átmeneti alkalmazkodás jelleggel.  
 

Konfliktus típusok: Fejlődéstörténeti szempontból a lehetséges konfliktusok négy fő csoportba tömörülnek:   
 

                      A szerveken: 
Agyi részek Konfliktus típusok: 

a KA-szakaszban a MU-szakaszban 

1. Agytörzs túlélés, ún. falat-konfliktusok (létfontosságú szervek) Alkalmazkodási daganat Elbontás Kiiktatás 
2. Kisagy (ön)védelmi konfliktusok (hártyák és ısi bır) Alkalmazkodási daganat Elbontás Kiiktatás 

3. Nagyagy-velı 
(ön)értékelési konfliktusok (kötıszövetek, porcok, inak, 
        ízületek, vér és nyirokerek, - csomók, stb.) 

a MU-szakasz elıkészítése, 
szövetcsökkentés 

Újjáépítés, sejtszaporulat 
szövet megerısítése 

4. Nagyagy-kéreg  elválasztási, nemi és birtokkonfliktusok (…) Alkalmazkodási szövetcsökk. Helyreállítás-sejtszaporulat 
 

(Az elváltozás biológiai értelme a zölddel jelölt szakaszban nyilvánul meg.) 
 
Hámeri-góc (HG): körgyűrűk, jellegzetes céltábla formáció a CT-képen, mely egy 
biológiai konfliktus-sokk, ún. DHS becsapódását jelzi. Az becsapódás helye, középpontja 
(konfliktustípusnak megfelelően) előre meg van határozva: az a relé, amelyik a 
konfliktusnál érzettársításba kerül(t). A góc a becsapódás pillanatában válik láthatóvá.  
A becsapódás megzavarja az érintett idegsejteket (neuronokat) és ún. léziót vált ki 
(szétkapcsolódás, leválás). Ez a kontrasztanyag nélkül készített CT-képen is tisztán kivehető 
éles határvonalú körgyűrűk formájában.  

A konfliktus feloldásával megváltozik a góc képe, az érintett agyi terület 
ödémás lesz, a körök elmosódnak. A gyógyulási szakaszban készített 
kontrasztanyagos felvételen a góc látványos folt, amit eddig abnormálisnak tartottak.  
A góc a gyógyulási szakasz végére már csak egy ártalmatlan sebhely az agyban,  
mely az esettörténetünkről, lelki világunkról tanúskodik.  

Lapos szerveken, pl. bőr felhámján is feltűnik a formáció laposan,  
három dimenziós felvételen, (agyban és tömör szerveken) gömb alakú. 

 

Lélek-Agy-Szerv összefüggés: minden agyi terület vagy agyi relé, egy szerv adott részét, meghatározott 
szövetét vezérli. Hogy a szerv hogyan reagál egy adott konfliktusra (szövetgyarapodással - tumor, daganat; 
szövetcsökkenéssel (nekrózis, fekély) funkciócsökkenéssel – cukorbetegség, bénulás, érzéketlenség, látás-, 
halláscsökkenés, szklerózis multiplex) attól függ, hogy az agynak melyik részéből történik a vezérlés.  

 
A DHS-konfliktustartalom, az agyi elváltozás helye (HG) és a szervi elváltozás helye közötti kapcsolat felfedezése után, Hamer doktor 
képes volt feltérképezni egyes agyi területeket, azt is, hogy melyik szervnek honnan történik a vezérlése. Az emberi evolúcióval 
kapcsolatos minden tudást figyelembe véve Hamer doktor felfedezte, hogy az evolúció során minden agyi terület biológiai 
válaszreakciókkal (különprogramokkal) lett beprogramozva olyan konfliktusokra, melyek veszélyeztethetik az egyén/egyed és a faj 
túlélését. (lásd biológiai evolúció – biológiai konfliktusok) Minden emberi élőlény veleszületett tulajdonsága, hogy rendelkezik 
ezekkel az ősrégi túlélő programokkal. Az Új Medicinában ezeket Értelmes Biológiai Különprogramoknak nevezik, szemben  
a „betegség” kifejezéssel, mely alatt a szervezet rendellenes, hibás működését, a természet hibáját, tökéletlenségét értettük. A valóság 
részletesebb (több vetületet, több információt figyelembe vevő) vizsgálata azonban épp az ellenkezőjét igazolja: a megbetegedés 
értelmes dolog, akkor is, ha kellemetlen vagy fájdalmas.  

 

Ödéma: Mint bármely más (pl. zúzódási vagy égési) sérülésnél, ahol beindul a helyreállítás, vizet és vérnedvet 
tartalmazó folyadék önti fel az érintett szövetet. Ödéma (vizenyő) keletkezik, mert ez az optimális környezet a 
helyreállítási folyamatokhoz. Agyi ödéma: Egy biológiai különprogram megoldási szakaszában vizenyő 
keletkezik az agyban és az érintett szerven is. Beindul a helyreállítás azon a területen, ahol a konfliktus-sokk 
becsapódott. Az agyi CT-felvételen látható a változás, a konfliktus-aktív szakaszban látott éles körgyűrűk 
elmosódnak az ödémában, és a felvételeken homályosak, sötét árnyalatúak. Az ödéma mérete mindig a KA-
szakasz konfliktustömegétől függ. Az ödéma duzzanata jellegzetes agyi gyógyulási tüneteket produkál, mint pl. 
fejfájás, szédülés, hányinger, érzékelési, egyensúlyi zavarok, stb.  
 

Glia: az agy nagy részét gliaszövet teszi ki, funkciója: idegsejteket tápláló agyi kötő- és támasztószövet.  
Gliasejtek mindig vannak az agyban, eltárolva helyreállítás esetére. Amint az ödéma megjelenik (lásd még 
epikrízis) a gliasejtek összegyűlnek (glia-beraktározódás) hogy megjavítsák az agyszövetet, amelyet a 
becsapódás érintett. Ez az a glia-felgyülemlés, amit a radiológusok agydaganatak, agytumornak tekintettek (pl. 
glioma, glio-blastoma elnevezés arra utal, hogy a „daganat” gliaszövetből alakul ki). Dr. Hamer már 1982-ben 
felfedezett összefüggést az ún. agydaganatok és párhuzamosan lezajló szervi megbetegedések között.  
          Több, mint tízezer CT-felvétel elemzésével, és az agyi glia beraktározódás és szervi tünetek összevetésével 
Hamer doktor világosan beigazolta, hogy semmi „rosszindulatú” nincs ezekben a glia-felgyülemlésekben. Azt 
találta, hogy a gyógyulási szakasz befejeztével ez a felgyülemlés szétoszlik, és az érintett agyi terület funkciója 
teljes mértékben helyreáll. Rosszindulatról nem beszélhetünk, mert annak ott helye, ideje, értelme van. 
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Az idegrendszer testünk elektronikus kábelhálózata, mely szomatikus és vegetatív részből áll. Különböző 
típusú idegsejtek építik fel, rendeltetése végső soron érzékelés (adatfelvétel, input) ingerülettovábbítás 
(adattovábbítás), és a vezérlés (hatáskifejtés, programvégrehajtás, output). 
A szomatikus idegrendszer: Az akaratlagosan mozgatható szerveket idegezi be, funkciója a mozgatás.  
A vegetatív idegrendszer: szimpatikus és paraszimpatikus részből áll. Funkciója a test biológiai 
folyamatainak vezérlése, egyensúlyban tartása. A szimpatikus idegrendszer túlsúlya (nappali üzemmód)  
a szervezet aktivitását, a teljesítőképességet szolgálja. A paraszimpatikus, más néven vagoton idegrendszer a 
fenntartásért, regenerációért, kiegyensúlyozásért, helyreállításért felelős (éjjeli üzemmód). Az állatvilágban  
a szimpatikus idegrendszer akkor kerül jelentősen túlsúlyba, ha élőlény harcolni kényszerül vagy menekülni próbál.  
Szimpatikotónia: tartós stressz-szakasz, konfliktus-aktív, alkalmazkodási, ráknövekedési szakasz (KA). 
Vagotónia: tartós kiheverési, daganat-elbontási v. elhalás-újjáépítési, gyógyulási, helyreállítási szakasz (MU). 
Eutónia/normotónia: a zavartalan normál éjjel-nappal ritmus, egyensúlyi állapot.  
 

KÉTSZAKASZÚ betegséglefolyás: minden megbetegedés két szakaszban zajlik le, ha sor kerül a 
konfliktus feloldására. A két szakasz lefolyása szinkronban van a lélek-agy-szerv szinteken. (2. term.törv.) 
 

“Függő konfliktus” = megoldatlan, vagy huzamosabb időre visszaeső 
konfliktus aktivitás. Veszélye biológiai kimerülés, szervi elégtelenség vagy 
túlműködés, komplikációk. Második konfliktus ún. skizofrén konstellációt 
(elmezavart, tbk. mániát vagy depressziót) válthat ki! 
 

“Függő gyógyulás”: a gyógyulási szakasz nem tud kifutni, mert 
folyton félbeszakítja konfliktusba való visszaesés. Ezért pl. a szervi 
felépülés nem tud végbemenni, ami végső soron szövetcsökkenéshez, 
szervi elégtelenséghez, vagy helytelen működéshez vezethet.  
 

Konfliktus-aktív szakasz (KA-szakasz): A) vegetatív/lelki vetület: hideg-szakasz, hideg végtagok, maximum 
stressz, kényszeres gondolkozás adott témában, alvási zavarok, étvágytalanság, súlyvesztés; fázás, hideg veríték. (Más 
jellegzetes tünetek: gyors szívverés, alacsony vércukor, alacsony gyomorsav, hányinger) B) Agyi szint: A Hámeri-góc az 
agyban éles határvonalú köröket (gyűrűket) mutat. A gyűrűk élesek maradnak a KA-szakasz időtartama alatt. A góc 
méretét a konfliktustömeg határozza meg. C) Szervi szint: A szervi megnyilvánulást, és annak helyét a konfliktustartalom 
határozza meg és hogy melyik agyi relé érintett (lásd még ontogenetikus rendszer). Az aktív szakaszban alig tapasztalunk 
kellemetlen tüneteket, ha mégis, az figyelmeztető jellegű. A legtöbb megbetegedést a gyógyulási szakaszban észlelik.  
 

Konfliktus megoldás (konfliktolízis, KM): A konfliktus megoldása a gyógyulási szakasz kezdetét jelöli.  
 

A konfliktusfeloldásban nincsen semmi ezoterika. Ez biológia. A konfliktus feloldása történhet tudatosan vagy nem tudatosan.  
A természetben, az állatvilágban is megtörténik a konfliktus feloldása. Mégis, itt aligha beszélhetünk tudatos konfliktus feloldásról  
– mert a megoldás reflexek, beprogramozott biológiai válaszreakciók által valósul meg. A konfliktus az élőlényt egyszerűen zavarja, 
bántja, stresszeli, az állat rosszul érzi magát és ösztönösen elmenekül vagy elkerüli a konfliktusforrást. Ilyen nem tudatos feloldás az 
embernél is történik - javarészt ez történik. Tudatos konfliktus feloldásról akkor beszélhetünk, ha szándékosan szüntetjük meg a 
konfliktus okát: „Otthagytam a munkahelyet, ahol állandóan mocskoskodtak velem…” Nem beszélhetünk tudatos konfliktus-
feloldásról (de ugyanúgy gyógyuláshoz vezet!) ha pl. „Megszűnt a munkahelyem, ahol állandóan mocskoskodtak velem…” Ez utóbbinál 
azonban egyáltalán nem biztos, hogy az egyén tudatára ébred, mi történt vele, nem biztos, hogy észreveszi, lelki megnyugvásának 
egyenes következménye a testi gyógyulása. Nem biztos, hogy tanul belőle, és fennáll a veszélye, hogy egy másik hasonló eset visszaesést 
okoz. Egy másik szemszögből nézve, a konfliktus feloldása történhet lelki szinten „Nem izgatom magam a munkahely miatt, ahol 
mocskoskodnak velem, mert eldöntöttem, hamarosan kilépek…” és történhet a valós életben „Nem izgatom magam a munkahely 
miatt, ahol mocskoskodtak velem, kiléptem találtam nekem valót…”. Értelemszerűen a valós megoldás, az ok-megszűnés vagy  
ok-megszüntetés a legbiztosabb, maradandó megoldás. Másra törekedni értelmetlen, és végső soron csak időhúzás. 

 

Konfliktusmegoldás utáni, gyógyulási, helyreállítási szakasz (MU-szakasz):  
A) Vegetatív/lelki vetület: meleg-szakasz, meleg végtagok; megnyugvás, visszatér az étvágy, fáradtság, levertség,  
B) Agyi szint: az A-utószakaszban kialakul az agyi ödéma, a B-utószakaszban a glia-beraktározódás, felgyülemlés.  
C) Szervi szint: hőemelkedés, láz, fertőzésszerű tünetek, váladékozás, fájdalmak. A konfliktustartalom határozza meg, 
hogy melyik agyi relé lesz érintett, és ezzel egyidejűleg szervi megnyilvánulás helyét és jellegét is.  
 
Epileptikus vagy epileptoid krízis (Epikrízis, EK): a gyógyulási szakasz mélypontján következik be.  
A krízis párhuzamosan fut mind a három szinten, ennek megfelelő tünetekkel. A gyógyulási szakasz közepén 
az agy (élettani okból) rövid időre visszakapcsol az aktív szakaszba.  
 

Lelki szinten az egyénnél napirendre kerül a konfliktusa (előtérbe kerül a konfliktus témája). 
Gyorsítottan átéli a konfliktust még egyszer, ami fizikai (testi) szinten is tüneteket produkál: 
hideg végtagok, hideg veríték, izzadás, remegés, hányinger. A MU-szakasz közepén, gyógyulási 
szakasz mélypontján éri el az agyi ödéma a méretének maximumát. Közvetlenül az epikrízis után 
következik az ún. pisiszakasz, amikor a szervezet kiüríti az immáron fölösleges folyadékot. 
Jellegzetes események, melyek a krízisben következnek be: szívinfarktus, tüdőembólia, stroke, 
epilepsziás roham, vérző gyomorfekély, asztmaroham, pneumotikus lízis, májkóma, aranyér-
vérzés, hányási roham, hasmenés, vérző daganatok, migrénes rohamok, stb. Az epikrízis jellegét 
és tüneteit a) a konfliktus típusa, b) az érintett szerv/szövet, és c) az agyi elhelyezkedés határozza 
meg. Ha nem történik újbóli visszaesés, az epikrízis után már nem történik aggasztó dolog, a 
szervezet visszatér a normál egyensúlyi állapotba.  
 

ÉBK: A Természet egy Értelmes Biológiai Különprogramja.  
Minden megbetegedésnek vagy tünetnek biológiai értelme, célja, rendeltetése van. 
Minden ún. megbetegedés egy jelentőségteljes dolog, amit csak fejlődéstörténeti, 
embriológiai és viselkedéstani kutatások, tények figyelembevételével tudunk megérteni.    
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Megismételhetőség, reprodukálhatóság:  
A tudományokban akkor vesznek valamit igaznak, ha azt kísérlettel, ellenőrzéssel egyértelműen igazolni 
tudják. Amíg nincsen bizonyíték, az állítás legfeljebb tudományos feltételezésnek minősül.  
           Egy tudományos feltételezést nem lehet minden esetben megismételni, kísérlettel igazolni. 
Egy természettörvényt azonban bármikor, ellenőrizhetünk, (eszközök nélkül is megfigyelés, információgyűjtés 
által).  A természettörvénynél a megállapítás ráadásul minden esetre igaz kell legyen.  
 
 Az Új Orvostudomány érvényes minden 
„önmagától kialakuló” megbetegedésre, ami nem 
baleset, mérgezés, sugárzás, vagy fejlődési 
rendellenességek következtében alakul ki.  
 
Szövettan (hisztológia): a szövetek kialakulásával, 
származásával, és jellegzetes elváltozásaival foglalkozik. 
Pl. daganatok, ciszták, fekélyek és nekrózisok. 
 
Mitózis: a sejtosztódás egyik típusa, amikor az osztódás 
során továbbosztódásra képes sejtek jönnek létre. Amikor 
osztódás-képtelen sejtek jönnek létre, az az ún. „nem-
mitotikus” sejtosztódás. Az egyetlen dolog, ami alapján 
egy elváltozást rosszindulatúnak vagy jóindulatúnak 
tituláltak az volt, hogy milyen fajta sejtosztódást mutatott 
(mitotikust vagy nem mitotikust). Vannak sejtek, amelyek 
nagyobb konfliktus után olyan lendülettel indulnak meg 
szaporodni, hogy még szövetkimetszés, mintavétel után is 
osztódnak egy ideig a mikroszkóp alatt! Az öt biológiai 
természettörvénynek megfelelően a sejtosztódás fokát, a 
szövetgyarapodás mértékét a konfliktus-sokk intenzitása 
határozza meg. Mitózis történhet bármelyik szakaszban, 

attól függően, melyik agyi 
relé és következésképpen, 
melyik szerv vagy szövet 
érintett.  

 

 

Metasztázis (áttét): A hagyományos orvostudomány 
álláspontja merő feltételezés, mármint hogy a rákos sejt 
az elsődleges daganatról leválik, a vér- vagy nyirok-
keringéssel elúszik, elsodródik másféle szövetbe, ahol 
letelepedve daganatot vagy sejtpusztulást okoz.  
       Hamer doktor felfedezései leleplezik és megdöntik ezt a sokkoló feltételezés-mítoszt. Kutatásai egyértelműen igazolják, 
hogy minden sejtszaporulat, „rákos növekedés” vezérelt folyamat, sajátos biológiai konfliktushoz kapcsolódik, azzal az agyi 
relével összeköttetésben, ahol a góc megjelent. Az agyi lokalizáció (elhelyezkedés) határozza meg, hogy a sejtszaporulat a 
konfliktus-aktív vagy helyreállítási szakaszban fog jelentkezni. A testünkben semmi sem történik véletlenül. Ha régebbi 
áttét-elképzelés igaz lenne, hogy az elvándorló rákos sejt átalakul más sejttípusba, ez azt jelentené, hogy a „gonosz ráksejt” 
útközben még a csíralemez származását (eredetét!) is megváltoztatja. Ez pedig egyenesen lehetetlen. Szövettani és 
embriológiai kutatások megmutatják, hogy egy sejt átalakulhat ugyan, de semmilyen körülmények között nem tudja a 
csíralemez-határt átlépni. Egy sejt, ami egy adott csíralemezhez tartozik, nem változtatja meg szövettani formációját, 
szerkezetét: rákos májsejtből soha nem lesz rákos csontsejt. A hagyományos orvostudomány állatkísérletekkel (melyre az 
Új Orvostudományban már nincs többé szükség!) igazolta, hogy ha az agy és szerv közötti idegpályát elvágják, az élőlény 
tovább él, de már nem tud rák kifejlődni. Ez alátámasztja Hamer doktor felismeréseit: 1. a rákos folyamat vezérlése az 
agyból történik, 2. rákos megbetegedést nem tudnak „megbolondult ráksejtek” kiváltani. Az Új Orvostudomány nem 
vitatja, hogy valakinek lehet egyszerre több rákos megbetegedése. Az GNM szerint a másodlagos rákot csakis második vagy 
másodlagos konfliktus indíthat be, mely gyakran az első megbetegedésből fakad, pl. egy diagnózis-közlés-sokk, egy halálos 
előrejelzés-sokk. (A leggyakoribb áttét-következmény konfliktusok: halálfélelem: tüdőrák, önértékelés: kötőszövet-, 
nyirok-, csontrák, vérrák; ínségkonfliktus - májrák stb.) 
 

Lateralitás: a kezűség = biológiai oldalúság vonatkozást és 
sorrendet határoz meg. Egyszerű mód az oldalúság megállapítására a 
tapsteszt vagy a babateszt. A tapstesztnél az a kéz a mérvadó, amelyik 
felül van, ez határozza meg, hogy a személy jobb- vagy balkezes.  
A babatesztnél az egyik kéz átkarolja, a másikkal alátart a babának. Itt az 
alátartó kéz a mérvadó.  
       Az agytörzs vezérelte szervek esetében az oldalúságnak (hogy valaki jobb vagy balkezes) nincs különösebb jelentősége. A testben 
jobb oldali elváltozás a jobb és balkezes embereknél egyformán a beérkező/bekebelezendő falatra, a bal oldali a kiadandó/túladandó 
falatra vonatkozik. A kisagytól kezdődően válik meghatározóvá a kezűség. Ettől függ ugyanis, hogy:  
1. az adott konfliktus az agynak melyik oldalán fog becsapódni, és 2. a testnek melyik oldala lesz érintett.  
       A kisagy és velőállomány vezérelte szerveknél (nemtől és hormonális állapottól függetlenül) egy jobbkezes személy egy 
anya/gyermek vonatkozású konfliktusra az agyban jobb, a testben bal oldalon reagál. Ugyanez a JK egyén egy partner vonatkozású 
konfliktusra az agyban bal, a testben jobb oldalon. A biológiailag balkezes/baloldalú embereknél fordítva.  
       A halántéklebenynél az egyed/egyén nemét, és hormonális állapotát is figyelembe kell venni. Pl. A JK-férfi normál hormonális 
állapotban az első (birtok)konfliktusára a jobb agyféltekén reagál, és a test bal oldala lesz érintett. A JK-nő (n.h.áll.) az első (nemi/birtok) 
konfliktusára agyban bal oldalon, a testben jobb oldalon reagál, akárcsak a balkezes férfi (n.h.áll.) első birtok-konfliktusára. A balkezes nő 
első nemi konfliktusára (akárcsak a JK férfi a birtokkonfliktusára) az agyban a jobb, a testben a bal oldalon válik láthatóvá. Tudni kell, 
hogy a kisagy és nagyagy minden vezérlő reléjének összeköttetése az agytól a szervig átfordul, kereszteződik (jobb relé - bal szerv).  
Csak néhány szervi kivétel van, ahol nincs kereszteződés (az agy és a szerv között), de ennek is fejlődéstörténeti oka van!  
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Ontogenezis: a faj egy egyedének kifejlődése.  
A folyamat a petesejt megtermékenyülésétől a 
teljes kifejlettség állapotáig.  

 
 Az anyaméhen belül történik az 

embrionális fejlődés, miközben az egyes szervek 
meghatározott sorrendben, bizonyos 

törvényszerűségek alapján alakulnak ki.  
Dr. Hamer felfedezte, hogy a megbetegedésnek 

vélt folyamatok is ezeket törvényszerűségeket 
követik, ehhez igazodnak. Lehetőségünk nyílt 

értelmezni, megérteni az elváltozásokat. Innen 
ered a 3. természettörvény megnevezése: a rákos 

és rákkal egyenértékű megbetegedések 
ontogenetikus (egyedfejlődéstől, 

csíralemezektől függő) rendszere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filogenezis: a fajok kialakulása, különböző élőlények fejlődéstörténete. 
A fajok evolúciós kialakulásáról alkotott képünk részben feltételezésekre 
alapul. A legújabb kutatások és vizsgálatok szerint Charles Darwin 
elmélete sem stimmel. (ajánlott film: Az Élet Rejtélyének Megfejtése)  
 

        Mégis az eddigi ismeretek (a biztos adatok) kísérteties párhuzamot 
mutatnak a Földi Élet (filogenezis) és az Emberi Egyed (ontogenezis) 
kialakulása között, amin talán érdemes mélyebben elgondolkodni...  
 
Egyes szerzők szerint:  
 
„És teremtette Isten a világot saját képére és hasonlatosságára…” 
„Az ontogenezisben letükröződik a filogenezis…”  
 „A tenger a vízcseppben…”  
 
„Az emberi lény egyedfejlődése, kifejlődése során végigmegy az összes 
evolúciós lépcsőfokon - minden túlzás nélkül - lezajlik bennünk az 
evolúció: mialatt megtermékenyült petesejtből kifejlett egyedekké 
válunk. Az evolúció tehát nem valami múltbéli homályos dolog, hanem 
nagyon is élő. Mi magunk megyünk végig az evolúción, embrionális, 
magzati korunkban, személyesen. Az összes többi élőlény és mi emberek 
vagyunk maga az evolúció - a megtestesült élet.” 
 
„Az igazán elképesztő az, hogy minden földi élőlény biológiai programja belénk van programozva. Ez az 
orvostudomány szempontjából azt jelenti, ugyanarra a konfliktusra ugyanazt az elváltozást produkáljuk.  
A CT-gép grafikus fordítógéppé válik, mert minden élőlénynél – ha van agya – megmutatja az elszenvedett 
konfliktusokat, a fennálló helyzetet, állapotukat. A külsőleg megállapítható elváltozásoknál még erre sincs 
szükség - közös nyelv! A CT-gép bepillantást enged az állatok lelki világába, amiről eddig azt feltételeztük, 
hogy nincs is. Ha az állatoknál ugyanazokat az agyi gócokat, fizikai tüneteket, természettörvényeket (!!!) 
tapasztaljuk, mint az embernél, ez azt jelenti nagyon is éreznek, és ugyanolyan konfliktusaik lehetnek, mint 
nekünk embereknek…” 
 
(Embrionális) csíralemezek: Az embrionális (méhen belüli) fejlődés első 17 napján az osztódó sejtek 
három csoportba rendeződnek, ún. csíralemezeket hoznak létre: belső csíralemez (entoderma), középső 
(mezoderma) és külső (ektoderma). A három csíralemez közül mindegyik részt vesz a testünk szerveinek és 
szöveteinek kialakításában. Egy adott szerv felépülhet többféle csíralemez-származású szövetből, és mindegyik 

szövetnek van saját vezérlőközpontja az agyban. Hamer doktor felfedezte, hogy a különböző 
csíralemez származású szövetek különböző módon reagálnak és viselkednek a konfliktus-
aktív és a megoldási szakaszban. Az Új Germán Medicina (GNM) csíralemez származás 
szerint osztályozza és rendezi a daganatokat és betegségeket.   

 

ontogenezis     és     filogenezis 
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Entoderma (belső csíralemez): Az embrionális fejlődés szakaszának első csíralemeze. Ebből  
a csíralemezből fejlődnek ki az első és legősibb szervek, mint a bélnyálkahártya, mirigyek, 
petevezeték-, anyaméh-nyálkahártya, vese-gyűjtőcsatornák, stb. A szervek vezérlése – melyek  
a legősibb csíralemezből származnak – az agytörzsből történik, és következésképpen a legősibb 
túlélési, ún. falat-konfliktusokra reagálnak.  
 
Mezoderma (középső csíralemez): a középső csíralemezből származó szervek két részre oszlanak. Az 
ősagyi mezodermára, melynek vezérlése a kisagyból történik, és a nagyagyi mezodermára, melynek vezérlése a 
nagyagy velőállományából történik. (Az agytörzs és a kisagy alkotja az agy ősagyi részét, a nagyagy velő- és 
kéreg-állománya az ún. újagyi részét.) 
 

- ősagyi (kisagy vezérelte) mezoderma:  
annak az embrionális/evolúciós fejlődési fokozatnak felel meg, amikor az élőlény elhagyta a víz-
környezetet. Ősagyi, kisagy vezérelte szövetek és szervek: corium bőr, pleura (mellhártya, a tüdő 
bőre) peritoneum (hashártya, hasüregi szerveket borító bőr) szívburok (a szív védőrétege) és a 
tejmirigyek (tejtermelő módosult bőr). A konfliktus tematika, mely a kisagyba lett beprogramozva 
ún. (ön- és faj) „védelmi” konfliktusok, támadás érzet, melyre védelmi célból az „ősi bőrök” (fenti 
lista) megvastagításával, megerősítésével reagál. A tejmirigy elváltozása azonban már nem az 
egyed, hanem a faj túlélését szolgálja: utódgondozás, utód életének védelme – táplálás által.  
 

- nagyagyi (velőállomány vezérelte) mezoderma:       annak az evolúciós/embrionális 
fejlődési fokozatnak felel meg, amikor a mozgás szervrendszere, csontok, izmok stb. kifejlődtek. 
Újagyi, velőállomány vezérelte szövetek és szervek: kötőszövetek, porcok, inak, vérerek (artériák 
és vénák) és nyirokerek, nyirokcsomók, csontok, lép, petefészek, here, és a veseparenchyma.  
A biológiai konfliktus tematika, melyre a velőállomány reagál: önértékelési, önértékelés 
csökkenési, és (önértékeléshez kapcsolható) veszteségi konfliktusok. 

 
Ektoderma (külső csíralemez): szociális, intellektuális fejlődéssel együttjáró egyre kifinomul-
tabb konfliktustartalmak: elválasztási-, nemi- és birtokkonfliktusok, egyre kifinomultabb 
(fölöttébb intelligens!) válaszreakciókkal. Külső csíralemezből származó laphámszövetből áll a bőr 
felhám rétege, a gége-torok-garat-vezetékek, a légcsövek belső fala, toroknyálkahártya, a gyomor kis 
kanyarulata, egyes vezetékek: máj- és epe-, hasnyálvezeték, a végbél alsó része, a méhnyak és 
méhszáj bevonata, a koszorúér vénák és artériák belső fala (intima). Az ektodermális szöveteket a 
nagyagy kéregállománya vezérli.  
 
Hormonális állapot: Hogy az első (nemi v. birtok) konfliktus a jobb/férfi vagy a bal/női oldalon csapódik 
be a kéregállományban, az egyén hormonális állapota határozza meg, mert a hormonális állapottól függ, hogy 
a konfliktust az egyén női vagy férfi érzelemvilággal éli meg. A hormonális állapot megváltozásával ugyanis 
(változókor után, hormonok vagy fogamzásgátló szedésével, ill. ivarszerv-amputáció következtében) 
megváltozik a biológiai identitás, ami azt befolyásolja, hogy a jövőbeni konfliktus-sokkokat hogyan éli 
meg az egyén, következésképpen milyen fizikai tüneteket produkálhat a konfliktusra.  
 
Skizofrén-konstelláció: A konvencionális pszichológia és pszichiátria szerint az elmebetegségek és 
hangulatzavarok csupán szellemi, elmebeli rendellenességek, semmi közük a fizikai, testi folyamatokhoz.  
Dr. Hamer kutatása bizonyítja, hogy az elmebetegségek - akárcsak a fizikai megbetegedések - pontosan az öt 
természettörvénynek megfelelően alakulnak ki. Ez az oka annak, hogy az elmebetegségeknek (akárcsak a 
fizikai betegségeknek) agyi és szervi vonatkozása/kapcsolódása van, összefüggések vannak! Elmebetegséget 
csak egy második konfliktus vált ki, mely a másik agyféltekén/oldalon csapódik be, és ezzel az egyént ún. két-
agyféltekés, skizofrén konstellációba kapcsolja. A konstellációban megváltozik az egyén formális-logikai 
gondolkodása, „más színben látja a világot”. Ebből kifolyólag nem gyülemlik konstellációban konfliktustömeg! 
Amíg az illető „be van kattanva”, nem a konfliktusával foglalkozik… Ha külső változások hatására mégis 
feloldódik valamelyik konfliktus, az illető egycsapásra visszatér a realitásba, és megint önmaga lesz. A 
konstellációnak köszönhetően még éveken át tartó és máskülönben végzetes konfliktusokat is túl lehet élni.  
  
”Amikor már a konfliktus feloldása is konfliktus volt számomra és lehetetlennek tartottam, h. megoldjam, akkor, kicsit… 
hogy is mondjam… bekattantam…meghibbantam és megtettem. Eljöttem úgy, hogy hátra se néztem. Pedig ezt korábban 
nem tudtam volna megtenni…, és lehet, hogy ma sem tenném meg. Mégis, így szabadultam ki a saját kis börtönömből.” 
Amikor már úgy gondoljuk, hogy számunkra végképp nincs megoldás, a természet közbeavatkozik és rácáfol. 
 
A konfliktusok pontos kombinációja határozza meg, hogy milyen típusú konstelláció, elmezavar jön létre, pl. 
anorexia, bulémia, autisztikus, aggresszív, v. szuicid konstelláció stb. Hogy az illető a konstellációban mániás 
lesz vagy depressziós, az határozza meg, hogy melyik oldalon erősebb a konfliktus intenzitása (melyik 
konfliktus súlyosabb). Ez az ún. mérleg-szabály. A konstellációkat és elmezavarokat a jelen szemináriumon 
csak érintjük.  
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1 . AGYTÖRZS vezérelte SZERVEK és SZÖVETEK, 
melyek az ENTODERMÁBÓL származnak 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szervek és szövetek, melyek az entodermából származnak és vezérlésük az agytörzsből történik: egyes 
mirigyek (fültőmirigy, nyálmirigyek, mandulák, pajzsmirigy), nyelőcső alsó egyharmada, tüdőalveolák,  
a gyomor nagy kanyarulatának, a vékony- és vastagbelek hengerhámszövete, máj, hasnyálmirigy, hólyag 
trigonum, szigmabél, végbél (felső, ősi rész) prosztata, petevezeték-, méh-nyálkahártya, vese-gyűjtőcsatornák.  
 
Az agytörzshöz kapcsolódó konfliktusok: túlélés-konfliktusok, légzés, emésztés, kiválasztás, szaporodás 
vonatkozásában. Ún. falat-konfliktusok (táplálék-falat, levegő-falat, bevétel-falat) 
 
Konfliktus-aktív szakasz: az entodermális szövet sejtszaporulatot, 
daganatot produkál, adenokarcinóma (mirigydaganat) formájában.  
 
 
 
Helyreállítási, gyógyulási szakasz (MU): az agytörzs vezérelte daganatok elbontásra kerülnek, gombák, 
tuberkulózis mycobaktériumok, közreműködésével, éjszakai izzadás, enyhe hőemelkedés kíséretében (protein-
veszteséggel, amit figyelni kell). Míg az KA-szakaszban sejtszaporulat kiegészítő szövet keletkezett, a  
MU-szakaszban a ráknövekedés megáll, és szövetcsökkenést tapasztalunk. Ha a szükséges gombák, gomba-
baktériumok nem érhetők el, a daganatot a szervezet betokozza, és ott marad. Ezt címkézik gyakran 
„jóindulatúnak” (mert nem növekszik…) Az agytörzsben az egyén jobb- és balkezessége nem játszik szerepet.  
A szerven jobb oldal mindenkinél a beérkező falatra, a bal oldal a kimenő falatra vonatkozik.  
 
PAJZSMIRIGY 
 
Konfliktus: ún. falat-konfliktus az alábbiak szerint: 
 
Jobb oldal: nem tudom a falatot elérni, megszerezni mert „túl lassú vagyok/nem vagyok 
elég gyors“ Gyorsan kell cselekednem, hogy megszerezzem a falatot. „Nincs elég idő”. 
Bal oldal: nem tudok a falattól megszabadulni, mert „túl lassú vagyok/nem vagyok 
elég gyors“ Gyorsan cselekednem kell, hogy hasznosítsam a falatot = túladjak rajta. 
 
KA-szakasz: karfiolszerű sejtszaporulat a pajzsmirigyben, más néven pajzsmirigy-daganat, 
pajzsmirigyrák. A daganat biológiai értelme: a több sejt több tiroxint termel, ami fokozza az 
anyagcserét, ezáltal lehetővé teszi, hogy az egyén gyorsabb legyen, hogy így gyorsabban 
megszerezze a falatot, vagy megszabaduljon tőle. Tiroxin túltermelés = hyperthyreosis  
 
MU-szakasz: a tumort mycobaktériumok elbontják, éjszakai izzadás, és emelkedett testhőmérséklet 
kíséretében. Az elsajtosodási folyamat alatt csökken az eredeti szövetmennyiség! Ismételt visszaeséseknél, az 
elbontások után egyre kevesebb pajzsmirigyszövet marad. Következmény: a pajzsmirigy mérete csökken, és 
alultermel, ez valós pajzsmirigy alulműködés, hypothyreosis. A pajzsmirigy alulműködését azonban mindig 
megelőzi túlműködés! Ha a tumor nem tud természetes úton elbomlani, a szervezet betokozza, és ott marad. 
Egy ilyen betokozott daganat még termelhet extra tiroxint, (folyamatos túltermelés) amit figyelni kell.  
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TÜDŐK (tüdőalveolák) 
 

Konfliktus: halálfélelmi pánikkonfliktus – melyet gyakran leggyakrabban diagnózis vagy 
prognózis-sokk hatására szenvednek el! Ez a rákos megbetegedések leggyakoribb 
következmény-konfliktusa és következmény-megbetegedése (régi nevén áttétje): a tüdőrák. 
KA-szakasz: tüdődaganat, tüdőrák. Biológiai értelme: a tüdősejtek szaporítása, hogy több 
levegő „falatot” tudjunk felvenni, ezáltal túlélni. MU-szakasz: tüdő tuberkulózis  
(a daganatot tuberkulózis mycobaktériumok elbontják). Tünetek: köhögés, tuberkulotikus 
váladékozás, véres köpet, (proteinveszteséget figyelni!). Ha nincsenek elérhető mikróbák, a 
tumor betokozódik és ottmarad. Ha lebomlik, kavernák, üregek maradnak = emphysema 
(tüdőtágulat) 
 
1.3. GYOMOR és DUODENUM (nyombél v. patkóbél, hengerhámszövet) 
 
Míg a gyomor kis kanyarulata ektodermális (külső csíralemez) eredetű, a gyomor nagyobbik része az entodermából 
(belső csíralemezből) származik, és az ősi bél-traktus szervekhez tartozik, melyek vezérlése az agytörzsből történik.  
(Pl. endokrin mirigyek, vékonybél, vastagbél, stb). A gyomor entodermális részének konfliktusa ennek megfelelően 
egy „megemésztendő falat”, egy „nehezen emészthető” dolog, ami „már a gyomorban van” csak nincs megemésztve, 
nem tudjuk elkezdeni felszívni, felhasználni, élvezni. 
 

Konfliktus: emészthetetlen falat, (személy, szituáció, bevétel vagy körülmények miatt) 
KA-szakasz: sejtszaporulat, gyomordaganat, adenokarcinóma, gyomorrák (karfiolszerűen 
növekvő mirigydaganat). A gyomor több sejttel több emésztőnedvet (tbk. sósavat) állít elő, 
amivel a „nehezen emészthető falatot” gyorsabban le tudja bontani, és meg tudjuk emészteni. 
A MU-szakaszban: a daganatot gombák, gombabaktériumok, mycobaktériumok elbontják.  
Az epikrízisben hányás, esetleg vérhányás. Súlyosabb esetben a vérveszteséget figyelni kell!  
 
1.6. BÉL-TRAKTUS: VÉKONYBÉL, VASTAGBÉL, ÉS VÉGBÉL (felső része)  
 
Konfliktus: „emészthetetlen falat” konfliktus. A vastagbél konfliktusoknak gyakran 
undorodás, utálkozás tartalma van, valamilyen „mocskossággal, mocskos dologgal” 
kapcsolatos, „mocskos válóper”, „mocskos küzdelem” pénz, örökösödés miatt, 
pénzügyi csalás vagy árulás, rosszindulatú rágalmazás, aljas alaptalan feljelentés, stb.  
KA-szakasz: laposan növekvő emésztőnedv-kiválasztó vagy karfiolszerű növekvő felszívó 
jellegű béldaganat. Biológiai értelme: a több sejt nagyobb hatásfokot biztosít, ezáltal gyorsabban 
meg tudjuk emészteni a „falatot”. A végbéldaganat (felső részen) egy nagyon alattomos, 
emészthetetlen konfliktus következménye. Minél közelebb van az elváltozás a végbélhez, annál 
galádabb, utálatosabb, mocskosabb dologról van szó. MU-szakasz: a daganatot tuberkulózis 
baktériumok elbontják. Eredmény: tuberkulotikus váladékozás és véres széklet, mely a 
gyógyulási szakasz jele. A proteinveszteséget figyelni kell. Ha a daganat nem tud elbontásra 
kerülni, betokozódik és ott marad. (Szindrómánál a betokozott vagy elbontás alatt lévő daganat 
túlságosan megduzzad, és bélelzáródást okozhat!) Ezen felül: fertőzésszerű tünetek a belekben.  
 

VÉKONYBÉL 
Konfliktus: emészthetetlen falat (bosszankodás, személy, szituáció, bevétel vagy körülmények miatt,   
gyakran ínségi, nélkülözési, éhezési, éhen pusztulási vonatkozással)  
KA-szakasz: laposan növekvő béldaganat. Biológiai értelme: a falat felszívódásának javítása több szövettel.  
MU-szakasz: a daganatot gombák, gombabaktériumok elbontják. Tünetek: hasmenés esetleg vérzéssel.   
         Morbus Crohn – “krónikus”, mert a MU-szakasz nem tud kifutni újbóli visszaesések miatt.  
         Irritábilis Bowel szindróma: emészthetetlen dolog függő gyógyulása, enyhébb mint a  
         Colitis ulcerosa: emészthetetlen mocskosság függő gyógyulása, hasmenéssel. 
 

VASTAGBÉL, SZIGMABÉL és VÉGBÉL (végbél felső része)  
Konfliktus: “mocsok”-konfliktus (szó szerint vagy átvitt értelemben): egy undorító, mocskos konfliktus, egy 
„szar-konfliktus”. Minél galádabb, utálatosabb, mocskosabb dologról van szó, annál közelebb van az elváltozás 
a végbél kivezető részéhez. 
KA-szakasz: végbél (felső rész) vagy szigmabél karcinóma (mirigydaganat).   
MU-szakasz: tuberkulotikusan elsajtosodó daganat-elbontás. Az elbontott „fölösleges” szövet maradványait 
és a tuberkulotikus váladékot a széklettel ürítjük, alkalomadtán vérzés kíséretében. Epikrízis: végbél- vagy 
szigmabél-görcsök (fájdalmak), szindrómával a bélelzáródás veszélye fokozódik. 
 
MÁJ (parenchyma) 
A máj-mirigydaganat kiváltó konfliktusa egy éhezési/éhenpusztulási konfliktus. 
A konfliktus érzettartalma: „nem lesz mit enni nekem és/vagy azoknak, akik rám vannak 
bízva, akikért felelek” (a falat kimaradása). KA-szakasz: sejtszaporulat májdaganat 
(adenokarcinóma) formájában. A szervezet a májsejtek szaporítását indítja be, raktároz,  
és egyben a több májsejt több proteint tud felvenni és energiává alakítani. A MU-szakaszban: a daganatot 
tuberkulózis mycobaktériumok elbontják, éjszakai izzadás, enyhe hőemelkedés kíséretében. Az elsajtosodási 
folyamat (májtuberkulózis) végén kis kavernák, üregek maradnak (a korábbinál kevesebb szövettel). Ezt a 
jelenséget, valamint a (májvezeték) befejezetlen hegesedését* nevezik májzsugornak. (*A májzsugor másik 
fajtája, a máj- ill. epevezetékeket érintő függő, befejezetlen gyógyulás). Ha a szükséges mikróbák nem állnak 
rendelkezésre, a daganat (tumor) betokozódik és ott marad, további sejtosztódás nélkül.  
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VESE GYŰJTŐCSATORNÁK 
 

Konfliktus: mélységes elhagyatottsági, továbblétezési konfliktus (mindenem odavan 
elveszítettem, kisemmiztek); kórházkonfliktus, (félelem a kórháztól, magára hagyástól, 
hanyag ellátástól, kiszolgáltatott helyzettől); menekülési konfliktus (ország, lakhely, 
munkahely kényszerű/menekülésszerű elhagyása); egyfajta elszigeteltség-, kizártság- 
kiszolgáltatottság érzéssel. Fontos! Egy DHS-nél könnyen előfordulhat elhagyatottság 
érzés, amikor váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatást szenvedünk el,  
és teljesen egyedül, elhagyatottnak érezzük magunkat (= elszigetelten megélt).  
KA-szakasz:   Vese-gyűjtőcsatorna daganat, vízvisszatartás – csökkent vizeletkiválasztás.  
Biológiai értelme: A szervezet visszaveszi a pisiltetési funkciót, hogy takarékoskodjon a vízzel (nem tudunk 
akaratlagosan pisilni), ezáltal próbálja a túlélési időt meghosszabbítani. A vese-elégtelenség nem végzetes 
betegség! Még napi 2 dl vizelet kiválasztással is lehet élni évekig, „csak” ún. szindróma veszély áll fenn!  
MU-szakasz:  ha tuberkulózis baktériumok rendelkezésre állnak a daganatot lebontják, 
  Proteinuria – proteinek ürítése vizelés útján – a proteinveszteség veszélyes, ezt figyelni kell! 
  Vesekő – a kavernát (üreg) melyek az elbontás után visszamarad, feltölti kálcium 
  Vesezsugorodás: újbóli visszaesések miatt (függő, befejezetlen gyógyulás), a szövet csökken.  
 
Fontos: közvetlenül a konfliktus feloldása után az egyén már tud pisilni, annak ellenére, hogy a 
daganat még nem bomlott el. Ennek oka, hogy a pisilési képesség nem a szerv állapotától, hanem az agyi 
vezérléstől (a biológiai programtól) függ. (Annak pedig a túlélés biztosítása a rendeltetése.)  
 
A Vese-Gyűjtőcsatorna-Szindróma: Két különprogram eltérő szakaszainak egybeesése: 
 a) az elhagyatottsági, menekülési, továbblétezési konfliktus aktív szakasza  

             (csökkent vizeletkiválasztás, vízvisszatartás) ÉS 
 b) bármilyen más különprogram megoldás utáni szakaszának első fele 

             (A-utószakasz, ödémaképzés, vízbetárolás). 
 
!!! Orvosi tekintetben a Szindróma veszélyes komplikációkat 
okozhat szervi és agyi szinten, mert az eltérő szakaszok 
(vízvisszatartás-vízbetárolás) felerősítik egymást.  
 
Szervi szint: A szervezet a víz-visszatartási különprogrammal megakadályozza a 
vizeletkiválasztást, (nem tudunk pisilni) a másik különprogramnál pedig 
egyidejűleg folyadékbetárolás, ödémaképzés zajlik. Következmény: az ártalmatlan 
duzzanatok áfordulhatnak súlyos, életveszélyes helyzetekbe.   
 
a) agytörzs vezérelte daganatoknál az elbontás alatt lévő máj-, vastagbél-, tüdődaganat stb. mérete jelentősen megnő,  

ez komoly komplikációkhoz vezethet, és a következményeket csak sürgősségi életmentő beavatkozással lehet elkerülni.  
b) kisagy vezérelte daganatoknál egy gyógyuló tejmirigy-daganat (vagy ami nem tudott lebontásra kerülni) nagyobbnak 

látszik (pl. egy rutin vizsgálaton). A hártyadaganatok (mezoteliómák) gyógyulási szakaszában a túlzott vér-szérum- 
folyadék kiválasztás a hártyánál folyadékgyülemhez vezet, ami vészhelyzetben szúrócsapolást tesz szükségessé.  
A szúrócsapolás ilyenkor életet menthet.  

c) velőállomány vezérelte daganatok, mint pl. limfóma, csonthelyreállítás is nagyobbnak tűnik; ciszták (petefészek, here, 
vese, lép) meg is repedhetnek, és a belőlük származó folyadék, vér szérum beszivárog a hasüregbe, ahol gyulladáshoz, és 
komplikációkhoz vezethet, pl. endometriosis. Az ízületek állapota is romlik (látszólag) mert a duzzanat – és ezáltal a 
fájdalmak – jelentősen felerősödnek.  

d) minden kéregállomány vezérelte daganat, mint pl. tejvezeték-mellrák, hörgő- vagy méhnyak-nyálkahártya gyógyulási 
daganata nagyobbnak látszik, az egyes bőrtünetek és szív-tünetek is drámaiak lehetnek. 

e) minden kéregállomány vezérelte funkciócsökkenés vagy kimaradás, mozgási vagy érzés-bénulás, szklerózis multiplex, 
vagy pl. Parkinson-kór tünetei súlyosbodnak.  

 
Agyi szinten: A vízvisszatartás miatt az agyi ödéma is több folyadékot tárol be, és jelentősen megnagyobbodik. Ez a 
rendkívüli duzzanat megnövelheti az agy belső nyomását, és agykómához, halálhoz vezethet. A gyógyulási szakaszban lévő 
különprogram epileptoid krízise nagyon súlyos lehet, és előfordulhat, hogy az egyén nem éli túl (szívroham, stroke, 
asztmás roham, stb.)  
 
PROSZTATA (dülmirigy) – agytörzs vezérelte entodermális szövet  
 
Konfliktus: csúnya nemi konfliktus = egy konfliktus, melyben egy nő érintett,  
váratlan “ügy”, vita, rivalizáció, versengés-konfliktus nővel, valamint nemzés-konfliktus.  
Agyi vezérlőközpont: az agytörzs (pons) részében. 
KA-szakasz: a prosztata mirigysejtjeinek szaporulata = a prosztata megnagyobbítása 
(hyperplasia) más néven “prosztatarák”. Ha a daganat nyomást gyakorol a húgyvezetékre, 
lassítja, nehezíti a vizeleletürítést. A sejtszaporulattal a PSA (…..) szint megemelkedik.  
MU-szakasz: a tumort tuberkulózis mycobaktériumok elbontják; a vizelet bűzös, 
kellemetlen szagú, zavaros.  Előfordulhat vér a vizeletben, ondóban. A proteinek tuberkulotikus kiválasztása 
magas; a vizeleten keresztüli proteinveszteséget figyelemmel kell követni! A húgyvezeték is elnyomódhat a 
gyógyulási szakaszban megjelenő helyreállítási duzzanat miatt. A helyreállítási szakasz végére a prosztata 
mirigyek elérik a normál méretüket, és a PSA (…..)-érték normalizálódik.  
Ha a tuberkulózis baktériumok nem elérhetők, a tumor betokozódik és ott marad, további sejtosztódás nélkül: 
amit megint „jóindulatú” prosztata daganatnak (benign prostate hyperplasia, BPH) diagnosztizálnak.  
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A női ivarszervek egyes részeinek csíralemez-származása: 
 
a) a petevezetékek 1 belső fala (jobb és bal) és a méhnyálkahártya 2 melyet az  
 agytörzs (belső csl.) vezérel: 1 félig nemi jellegű konfliktus férfival, vagy  
 2  veszteségi konfliktus, különösen nagymama-unoka vonatkozásban. 
b) a méhizomzat középső csíralemezből származik, és a köztiagy vezérli (ősagy):            
        nem tudok gyereket szülni konfliktus – a méhizomzat megerősítése, építése,     
        hogy lehessen gyerek, összehúzódási görcsök - hogy a petesejt megtapadjon. 
c) a petefészkek középső csíralemezből származnak, és a velőállomány vezérli (nagyagy  
 rész): mélységes veszteségi konfliktus (szeretett hozzátartozó vagy háziállat elvesztése)  
d) a méhnyak és méhszáj külső csíralemezből származik. Nemi elválasztási vagy  
 visszautasítási konfliktusra reagál.  
 
MÉHNYÁLKAHÁRTYA és PETEVEZETÉK  
Ezek egykoron ősi (entodermális) bél-nyálkahártyák voltak – az agytörzs vezérli.  
 

A petevezetékek konfliktusa egy félig-nemi jellegű konfliktus, nem tisztán nemi jellegű konfliktus (mint 
az ektodermális méhnyak, méhszáj esetében) de olyan konfliktus, melyben egy férfi érintett, pl. egy csúnya 
nemi konfliktus, megbotránkozás. A méhnyálkahártya egyfajta beágyazódási konfliktus, nem sikerül a 
nemzés, utód létrehozás. 
KA-szakasz: sejtszaporulat, méhrák, petevezetékrák. A petevezetéknél a daganat elzárhatja a petevezetéket. 
MU-szakasz: ha a tuberkulózis baktériumok elérhetők, a kiegészítőleg képződött szövet elbontásra kerül, 
vérzés kíséretében kilökődik. Ha a petevezeték érintett, a fölösleget gombák, gombabaktériumok bontják le, 
mint pl. candida, tuberkulózis baktériumok. A maradványok a méhbe kerülnek, ill. a hüvelyen át (görcsök és 
vérzés kíséretében) kilökődnek.  

 
 
 
 
Kiegészítő információ  
 
A köztiagy az agytörzset és a nagyagyat (velő és kéregállományt) köti össze,  
(mégis még az ősagyhoz tartozik!). Az általa vezérelt szervek kivételes tulajdonságúak.  
Jellegükön látható a fejlődéstörténeti átmenet. Ezek a legősibb (bél)izmok, a simaizom-szövetek:  
bélizmok, méhizomzat, a szív simaizom része (pitvar), vérerek külső simaizom borítása. 
A kezűség nem számít, a konfliktus jellege határozza meg, hogy melyik szerv érintett. 
Az agy és a szerv között nincs kereszteződés (átfordulás).  
          A harántcsíkolt (akaratlagosan mozgatható) izmok táplálását már a velőállomány vezérli, mozgatását a kéregállomány. Ezzel 
ellentétben ezek ősi (módosult) bélizmok, ezért egészen másképpen viselkednek, „ősagy módjára”. A szerven a KA-szakaszban 
szövetgyarapodás (izomdaganat, mióma). Funkcionálisan ezzel egyidejűleg: Az érintett rész fokozottan aktív összehúzódásokat produkál, 
míg a többi ellazul! A falat „továbbmozdítására” ez a biológiai programunk. A megoldási szakaszban fokozott vagotóniás perisztaltikát 
(összehúzódást) és klonikus görcsöket tapasztalunk a bél teljes egészén! Látható, hogy a bélizmoknak csak egy része „áll le” egy időre, 
aztán az egész erősebben dolgozik a normálisnál, a megoldási szakaszban. A falattovábbítás ugyanis nem állhat le, a biológiában ez halálos 
lenne. Krízisben görcsök a mezodermális harántcsíkolt izmoknál is fellépnek. (önértékelési konfliktusnál – Ka: sorvadás; Mu: túltengés)  
Ezt a tulajdonságukat a harántcsíkolt, fejlettebb (mozgatható) izmok, a kezdetleges (túléléshez szükséges) simaizmoktól örökölték.  
Az új simaizom szövet sem kerül elbontásra. Ez egy tartós megerősítés, egy ősagy vezérelte szerven (akárcsak a csontoknál, velőáll.).  
 
BÉLIZMOK 
Konfliktus: „képtelen vagyok a falatot továbbítani, továbbmozdítani…”  
KA-szakasz: fokozott helyi (lokális) bélizom-perisztaltika (= hullámban terjedő összehúzódás), egyidejűleg a 
többi bélizom perisztaltikája leáll (hogy az ellazított részre a falat tovább tudjon csúszni). Ezt eddig tévesen 
bélizom-bénulásnak (ileus paralysis) tartottuk.   
MU-szakasz: fokozott perisztaltika a bél teljes egészén, bélgörcsök, a gyógyulási szakasz jeleként. 
 
MÉHIZOMZAT  
Konfliktus: jellegzetes „nem tudok teherbe esni, nem lehet gyerekem, pedig szeretném…” konfliktus. 
KA-szakasz: sejtszaporulat, méhizom-daganat, mióma, fokozott összehúzódásokkal (beágyazódás elősegítés) 
Biológiai értelme: a megtermékenyült petesejt számára erősebb tartást és könnyebb szülést biztosítson.   
MU-szakasz: a méhizom daganat megmarad, az összehúzódások, görcsök megszűnnek.  
 
 
SZÍVIZOM 
Konfliktus: a pitvar-simaizomszövet perisztaltikus vértovábbító mozgása nem kielégítő.  
„Rossz a szívem…” KA-szakasz: sejtszaporulat izom-megerősítés céljából, fokozott perisztaltika 
- akárcsak a miómánál. MU-szakasz: fokozott simaizom-perisztaltika, a simaizom-többlet megmarad,  
nem kerül elbontásra - a szív erősebben dolgozik = biológiai előny. 
                               
(Mezodermális, velőállomány vezérelte) ÉRFALAK (ősagyi, köztiagy vezérelte) SIMAIZOM BORÍTÁSA: 
Konfliktus: az érfal megerősítésének szükségessége (biológiai veszélyhelyzetben). 
KA-szakasz: amikor egy mezodermális érfal-sorvadásos különprogram fut, ezzel egyidejűleg az izom-
burkolatban sejtszaporulatot látunk, megerősödik az izomréteg, hogy megelőzze, gátolja az érfal-perforációt… 
A különprogramok életmentő összekapcsolódása. MU-szakasz: a simaizom-többlet megmarad. 

Simaizom a pitvar izomszövet egésze  
és a kamra izomszövetének 10%-a 
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2. KISAGY vezérelte SZERVEK és SZÖVETEK 
melyek a MEZODERMÁBÓL származnak (ősagy rész) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Szervek és szövetek, melyek (ősagyi) mezodermából származnak, és amelyeket a kisagy vezérel:  
Corium bőr (bőr irha része), mellhártya (pleura, a mellkas/bordák/tüdők vonalában),  
hashártya (peritoneum, a hasüreg vonalában), szívburok (pericardium), és a tejmirigyek. 
 
TEJMIRIGYEK 
 
Konfliktus: egy anya/gyermek vagy partner vonatkozású aggodalmi-, vitakonfliktus VAGY egy ún. “fészek-
konfliktus”. A tejmirigy-daganat mindig a “fészekhez tartozókkal” kapcsolatos, (vagy amit annak érez az ember 
otthonában, családja, gyermekei, partnere, háziállata, vagy munkahelyén, stb). A konfliktust a személy fészken 
belüli (fészek körüli) aggodalmi- vagy vitakonfliktusként éli meg. A biológiai 
oldalúság számít, kereszteződés (átforduló bekábelezés) az agytól a szervig.   

- ha a konfliktus az agy jobb oldalán csapódik be, a bal mell érintett  
 anya/gyermek vonatkozás.  
- ha a konfliktus az agy bal oldalán csapódik be, a jobb mell érintett 
 ez partner vonatkozás. (Bárki mással, akit nem érez anyjának vagy gyermekének.) 

Biológiailag balkezes (BK) nőnél és BK-férfinál pont fordítva.  
KA-szakasz:  tejmirigy daganat, ún. mamma karcinóma 
MU-szakasz: a daganatot mycobaktériumok elbontják.   
Ha a mikroorganizmusok nincsenek jelen, a csomó marad és betokozódik. 
 
 A tejmirigy-daganat belső csíralemezből származó tejmirigyekben jön létre. A tejvezeték-fekély-rák a külső 
csíralemezből származó tejvezetékben, ebből kifolyólag eltérő a szövettani formációjuk (másképpen reagálnak).  
A kiváltó biológiai konfliktus is különböző. (lásd ektodermánál). 
 
CORIUM BŐR (irha) 
 

Konfliktusai:  
a) támadás a bőr ellen (beleértve az uv-sugárzást, napégést, hideget, „harapós hideg”, száraz meleget, stb.) 
b) jelképes, verbális támadás (pl. szóban, lejáratás, bemocskolás)   
c) eltorzultság érzése, (pl. mellamputáció – ha a nő az operáció oldalán eltorzultnak érzi magát);   
          bemocskolás érzés a test meghatározott részén, “elcsúnyultam, ahol megműtöttek” v. „…ahol hozzámért.” 
d) beszennyezés érzése (a bőr kapcsolatba kerül vmivel, amit gusztustalannak/ocsmánynak/visszataszítónak  
        találunk (pl. ürülék, hányás) vagy egy visszataszító ember érintése (pl. hajléktalan v. “fertőzött” személy)  
e) hogyha az integritásunkat hirtelen “támadás érte”. Pl. igazságtalanul megvádolnak valamivel. 
 
KA-szakasz: sejtburjánzás, sejtszaporulat a “megtámadott” oldalon, részen, 
tömör melanoma formájában. A melanoma (bőrrák) biológiai értelme, hogy védő 
réteget nyújtson, megerősítő jelleggel. A pigmentes melanoma lehet feketés, 
barnás, kékes. Övsömör = nem-pigmentes melanoma (amelanotikus bőrdaganat).  
 

MU-szakasz: a melanómát mycobaktériumok vagy más baktériumok elbontják. 
(a melanoma színe megváltozik vagy vérzik). Ha a melanómát gombák, 
gombabaktériumok bontják el = bőrgombásodás (régen “gombafertőzés”), pl. 
ujjkörmön, lábujjakon. Amit itt találunk: Pattanás, mitesszer (acne), Kaposi 
Sarcoma, Tinea versicolor (színeváltoztató gombás kiütés?!), bőrfarkas (lupus, 
számos apró göbből álló gümőkóros jelenség), pl. arcon, orr-száj tájékon, orron vagy homlokon, egy corium 
bőrt érintő konfliktussal összefüggésben. (A különböző lupus tünetek különböző konfliktusokból erednek.) 
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3. A VELŐÁLLOMÁNY által vezérelt SZERVEK és SZÖVETEK, 
melyek a MEZODERMÁBÓL származnak (ún. “új agy” rész) 

 

 
 

A nagyagy velőállománya által vezérelt mezodermális szervek és szövetek: lép, veseparenchyma, 
petefészek és here, valamint a kötőszövetek, ízületek, porcok, inak, izmok és csontok, nyirokrendszer, artériák 
és vénák. Az említett szövetek ön-leértékelési, önértékelés-csökkenési konfliktusra reagálnak. (“Már 
mit sem érek… Nem vagyok elég jó…) Az önértékelési konfliktus intenzitása, erőssége határozza meg, melyik 
mezodermális szövet lesz érintett (a lágy kötőszövetek vagy a kemény csont). Az önértékelési konfliktus 
vonatkozása határozza meg a szervi elhelyezkedést. („Nem tudom őt felvállalni… Nem tudok járni… Nincs 
kézügyességem…”) Enyhébb önértékelési konfliktus - kötőszövetek, vérerek; közepes konfliktus - ízületek, 
nyirokrendszer. Egy súlyos önértékelési konfliktus a csontokon nyilvánul meg. A konfliktust lehetséges 
általánosan (a személy egyben - gerinc) és helyi (végtagi v. konkrét) vonatkozásban megélni. 
 
 

LÉP 
A lép tulajdonképpen egy vérre specializálódott, vérösszetétel alakító, módosult nyirokcsomó.  
Konfliktus: (el)vérzési v. sérülési konfliktus (súlyos vérző seb, vér látványa, “vérrák” diagnózis-sokk) 
KA-szakasz: a lép nekrózisa (elhalás), a vérlemezkék száma csökken, vérzékenység (thrombocitopenia) 
MU-szakasz: szövetcsökkenés feltöltése, splenomegalia (lépnagyobbodás, különösen 
“Szindrómánál”) A Lymphocyták (a fehérvérsejtek egy típusa) melyeket a nyirokrendszer 
állít elő (nyirokcsomók és a lép). A lép eredetileg a csontvelő őssejtjeiből származik, 
egyfajta módosult nyirokcsomó. Ezért van közel az agyban a csontvelő és a nyirokcsomó 
vezérlőközpontja. Mindkettő mezodermális, konfliktusuk önértékeléssel kapcsolatos.  
 Az elváltozás biológiai értelme: Egy súlyos vérzés, vérző seb sok vérszérum veszteséggel jár, 
ami besűrítheti a vért, és életveszélyes vérrögök alakulhatnak ki. A szervezetünk, hogy ezt elkerülje, 
lépnekrózissal, „lép-alultermeléssel” kivonja a vérlemezkéket a perifériális (végtagi) vérkeringésből.  
 
 

KÖTŐSZÖVETEK 
A kötőszövetek biológiai funkciója: az egyes szervek, különböző szövetek megtartása, összetartása.   
Konfliktus: enyhébb önértékelési konfliktus. Az a terület érintett, amelyik legközelebb van az adott csonthoz 
vagy szervhez a sajátos önértékelési letörés vonatkozásában.  
KA-szakasz: az érintett kötőszövet nekrózisa (elhalás, lyuk) 
MU-szakasz: a sejtpusztulás helyét feltölti sejtszaporulat, gyulladás, kelés (furunculosis) 
 
 

NYIROKCSOMÓK 
A nyirokcsomók a nyirokfolyadékot kezelik.  
Konfliktus: közepes erősségű önértékelési konfliktus, „nem tudom magam megvédeni” 
tartalommal. Az a nyirokcsomó érintett, amelyik legközelebb van az adott csonthoz,  
a sajátos önértékelési letörés vonatkozásában. Pl. mellrák jellegzetes következmény-
konfliktusa és következmény-megbetegedése a hónalj-nyirokcsomó elváltozása, ha pl. a nő 
értéktelennek érzi magát – a mellrákja miatt vagy a műtött, leamputált mell oldalán.  
KA-szakasz: az érintett nyirokcsomó nekrózisa (elhalás, lyuk) 
MU-szakasz: a sejtpusztulás helyét feltölti sejtszaporulat, limfóma (ún. Morbus Hodgkin ) 
(ami megkülönböztetendő a non-Hodgkin betegségtől, melyben a pajzsmirigy-vezetékek érintettek.) 
A nyirokcsomók elváltozását általában a megoldás utáni, gyógyulási szakaszban észlelik.  
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CSONTOK 
 
Koponya és nyakcsigolyák: intellektuális önértékelés letörés; 
 „Mekkora hülye vagyok…”bármilyen intellektusunk  
 elleni sértés kiválthatja ezt az önértékelési konfliktust.  
Váll és a felkarcsont felső része: önértékelési konfliktus  
 önmagunk tiszteletével kapcsolatban (pl. “Nem vagyok  
 (elég) jó anya… Nem vagyok jó partner...”) 
Kéz és ujjak: önértékelési konfliktus kéz vonatkozásában  
 (pl. „Nincs kézügyességem…”) 
Gerincoszlop: Ez ún. központi önértékelés letörés,  
 “Úgy ahogy vagyok (egészben), nem vagyok elég jó…” 
Ágyéki csigolyák: önértékelés letörés „Mert nincs mire/kire 
 támaszkodnom…” (házastárs, barátok, kollégák, főnök) 
Medence és szeméremcsont: nemi önértékelési konfliktus; vagy  
 „övön aluli” leértékelés, „Nem tudok gyereket csinálni…” 
Combnyakcsont és csípő: „Nem tudom megcsinálni, 
 véghezvinni, végigcsinálni…” konfliktus 
Térd: elmozdulással, fizikai teljesítménnyel kapcsolatos   
 önértékelés letörés (ún. sportossági önértékelés letörés)  
Sarok és lábfej: „Nem tudok járni, futni, egyensúlyozni,  
 táncolni,” típusú ill. lábfej vonatkozású önértékelés letörés  
Bordák: helyi vonatkozás: Pl. mell-amputáció után “Értéktelen   
 vagyok, már nem is vagyok ’nő’, mert nincs mellem…” 
 
KA-szakasz: sejtpusztulás, szövetcsökkenés: ez a csontban elmésztelenedés = osteolysis = 
osteoporosis, csontpusztulás-rák, a petefészekben, herében, veseparenchymában vagy lépben 
nekrózis. (lásd még vérszegénység). A velőállomány vezérelte szervek különprogramjainál az 
elváltozás biológiai értelme a megoldási szakasz végén nyilvánul meg, a konfliktus aktivitás 
szövetcsökkentése (megbontás) egyfajta előkészület a megoldási szakaszra (= újjáépítés erősebbre).  
 
MU-szakasz: A konfliktus megoldásával megáll a 
visszafejlődési, szövetcsökkenési folyamat. A gyógyulási 
szakaszban a csontban lévő lyukat vagy területet ill. a 
nekrotizált szövetet a szervezet baktériumok segítségével 
feltölti. A duzzanat ideje alatt (ami a gyógyulási szakasz 
jele), a csonthártya (a csontot borító bőr) kitágul, ami 
fájdalmat okoz (a vese-gyűjtőcsatorna szindrómánál 
különösen). Amit itt találunk: ízületi gyulladás, isiász, 
(szindrómánál köszvény), de van még osteosarcoma 
(ami akkor alakul ki, amikor a csonthártyát az érintett 
csonton felsértik - szúrócsapolás, biopszia - és az 
újjáépítő callus-folyadék kifut a csonthártyán), valamint 
leukémia. 
 
 
 
LEUKÉMIA:  
a csontrák gyógyulási szakasza  
egy súlyosabb önértékelési konfliktus után 
 
Alapfogalmak a folyamat megértéséhez: Erythrocyták 
(vörös vérsejtek); melyek hemoglobint, egy oxigén-
lekötő vastartalmú pigmentet tartalmaznak. Funkciójuk 
az oxigén sejtekhez szállítása. A vörös vérsejteket és a 
leukocitákat (fehér vérsejteket) a csontvelő őssejtjei 
termelik (folyamatosan). Thrombociták = vérlemezkék; 
melyek a véralvadási mechanizmusban vesznek részt.  
 
1. szakasz: anemia, leucopenia és thrombopenia = a 
vörös és fehér vérsejtek, valamint vérlemezkék 
látszólagos csökkenése, alacsony száma. A valóságban a 
vörös vérsejtek száma a normális határokon belül van. 
Az extra térfogatot vérfolyadék, ún. vér szérum tölti ki.  
A következmény: az adott térfogatban a vér hígabbnak, a 
vérsejtek száma alacsonyabbnak tűnik – de ténylegesen 
normális (mert az érett vérsejtek száma nem csökken).  
 
Látszólagos vérszegénység azonban minden (!) más vagotóniás gyógyulási szakaszban megfigyelhető: a vér és nyirokerek 
elernyednek, kitágulnak, és ennek következtében tágul azok átmérője = megnő a térfogatuk. (a normál állapotnak akár 3-5-
szörösére is!).  
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Ez az ún. pseudo-anemia és pseudo-leukopenia (ún. ál-vérszegénység, = az egységnyi térfogatban található vérsejtek 
megtévesztően alacsony száma). A páciens nagyon fáradt (vagotóniában van) de már jó az étvágya. Thrombopenia 
(vérlemezkék alacsony száma): a vér folyékonyabb, a páciens könnyen vérzik – lehetnek belső (észrevétlen!) 
vérzések is. VIGYÁZAT: Ha ezt megmondjuk a páciensnek, a vérzésveszély ún. vér(zési) konfliktust válthat ki 
(lép!), melynek kövekezménye: a vérlemezkék száma egyre inkább csökken, ezáltal az ember ördögi körbe 
kerülhet! A pánikot szigorúan kerülni kell, a pánik okozza a legnagyobb (csont) fájdalmakat! Ezt a szakaszt  
“a-típusú” leukémiának diagnosztizálják, mert a leukoblasztok száma (még) nem emelkedik. 
 
2. szakasz: folytatódó anemia és thrombopenia de a leukociták száma megemelkedik. Amíg ezek az új 
leukociták éretlenek (osztódásra képtelenek) “leukoblasztnak” nevezik őket (=fehér-vérsejt-kezdemény). Azért 
nem teljesen kifejlettek, mert ezeket a szervezetünk normál esetben csak a csontok hasadékainak feltöltésére 
és újjáépítésére használja. Tény, hogy éretlenek, mert nem képesek osztódásra. Annak ellenére, hogy nem 
mitotikus (továbbosztódásra képtelen) sejtosztódás történik, a hagyományos orvostudomány ezeket a 
terméketlen leukoblasztokat veszélyes, rosszindulatú rákos sejteknek tekinti. A leukoblasztok számának 
emelkedése a csontvelő gyógyulásának jele, (minél nagyobb a konfliktustömeg, annál több leukoblaszt jelenik 
meg a gyógyulási szakaszban). Fontos: A normális leukociták (fehérvérsejtek) száma a normál 
tartományban marad – NINCS rájuk hatással a terméketlen leukociták (leukoblasztok) megnövekedett 
száma. Itt tehát csak a terméketlen leukoblasztok száma emelkedik meg, a leukociták száma nem! A leukémia 
annak pozitív jele, hogy a vértermelés (a csontvelőben) újból beindult. Azért a gyógyulási szakaszban állapítják 
meg a leukémiát, mert a páciens különösen fáradt, és „betegnek” érzi magát – már csak az agyi gyógyulási 
jelenségek miatt is, mint pl. fejfájás, szédülés, hányinger.  

 
3. szakasz: A KA-szakasz időtartamától függően, további 3-6 hét elteltével a vörös vérsejtek gyors osztódásba 
kezdenek. Ezeket az új, szaporodásra képtelen vörös vérsejteket normoblasztnak nevezik. A hagyományos 
orvostudomány ezeket a terméketlen vörös vérsejteket úgyszintén rosszindulatúnak tekinti (“Erythraemia” = a 
normoblasztok számának megnövekedése). Ha a leukoblasztok és normoblasztok száma is nagyon magas 
(nagy konfliktustömeg) a hematológusok ezt a „betegséget” erythro-leukémiának címkézik, amit szokás szerint 
nagy mennyiségű sejtméreggel (kemoterápiával) kezelnek. A 3. szakasz időtartama alatt előfordulhat spontán 
törés, mely akkor történhet meg, ha a KA-szakasz hosszú ideig eltartott.  
 
4. szakasz: A páciens már kikerült a veszélyes zónából. A terméketlen leukoblasztok és normoblasztok  
a májban megsemmisítésre kerülnek. Innen kezdve a szervezet rendes (érett) vörösvérsejteket termel.  
A vérlemezkék száma is normalizálódik. A páciens kilép a fáradtsággal, levertséggel járó, vagotóniás szakaszból 
– mert a normalizálódott vérösszetétel jobb oxigénellátást biztosít. Az ezt megelőző anaemia (vérszegénység) 
biológiai értelme: a gyógyulási szakasz előkészítése, a vele járó testi fáradtság-érzet pedig visszafogja az egyént 
aktivitásában, hogy a csonttörés kockázata csökkenjen. 
 
 
IZMOK 
 
Alapvetően kétféle izomszövetünk létezik. Az ősibb az ún. simaizomszövet, vezérlése és 
táplálása a köztiagyból történik. Ez az aktív szakaszban produkál megerősítő szövetgyarapodást 
alkalmazkodás céljából.  Akaratlagosan nem mozgatható. Pl. bélizmok, méhizom, (részletek 
feljebb, a köztiagynál). 
 
Itt az ún. harántcsíkolt izomszöveteket vizsgáljuk, amelyek a fejlettebb (akaratlagosan 
mozgatható) izmok. Ezeknek egyidejűleg kétféle beidegezése van, a velőállomány a táplálását 
vezérli, a kéregállomány a mozgatását. A lehetséges konfliktusok és elváltozás-típusok ennek 
megfelelően elkülönülnek.  
 

Ha az elszenvedett konfliktus érzettartalma „nem tudok mozdulni, menekülni, futni” stb. és a góc a 
kéregállományban jelent meg, az aktív, alkalmazkodási szakaszban nem sorvadást, hanem mozgás-bénulást 
tapasztalunk, majd a megoldás után a funkció (mozgathatóság) helyreáll. Egyes szerveknél már egyáltalán 
nem történik sorvadás. Ennek biológiai értelme, kiiktatni, inaktiválni egyszerűbb és gyorsabb, mint 
alkalmazkodás címen elbontani majd újból felépíteni. Pl. hörgőizomzat. (A kéregállomány vezérelte 
(ektodermális) szervek tudnak a leggyorsabban reagálni egy konfliktusnál, és gyorsabban fel is épülnek. Egy 
súlyosabb elválasztási konliktus 5 percen belül szemmel látható a bőr felhámján.) 

 
Ha az elszenvedett konfliktus érzettartalma „nem tudok kimozdulni, menekülni, futni” 
„nem vagyok elég jó… úgy érzem nem vagyok rá képes, hogy megtegyem…” a góc a 
velőállományban jelenik meg, és arra utal, hogy ez mozgás, elmozdulás, mozgatás 
vonatkozású sajátos önértékelési konfliktus. 
 
A KA-szakaszban: sorvadást tapasztalunk, szövetcsökkenést, izomsorvadást, elhalást, atrófiát (előkészítés, 
előbontás). Az elváltozás biológiai értelme a megoldási szakaszban válik láthatóvá, amikor is szerkezetileg és 
teljesítményben erősebb izomszövet keletkezik. MU-szakasz: újjáépülés, izomdaganat (hipertrófia). A szív 
harántcsíkolt izomszövet részénél izomsorvadáskor egy „nem bírok teljesíteni, túl sokat várnak/követelnek 
tőlem” típusú konfliktusról van szó. A szív(kamra)izom 90%-át harántcsíkolt izomszövet borítja, 10%-át 
köztiagy vezérelte simaizom (így normál esetben nem tud elhalni az egész). Ezért fontos tudni mindig  
a pontos szervi érintettséget. Lásd kép a simaizmoknál. 
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SZÍVIZOM (harántcsíkolt izomszövet) és az ún. szívizom-infarktus 
 
       A szív többféle csíralemez származású szövetből épül fel. A szív harántcsíkolt izomszövete mezodermális, 
táplálását a velőállomány vezérli. A szívkoszorúér belső falát (ún. intima) ektodermális laphámszövet vonja be, 
(a szívkoszorúér egykoron kopoltyúív-vezeték volt) a belső bevonatát a kéregállomány halántéklebenye vezérli. 
 
Itt a harántcsíkolt szívizom elváltozását érintjük, az intima elváltozását az ektodermánál. 
 
Konfliktus: Jellegzetes önértékelési konfliktus: „Túl sokat várnak/ 
követelnek tőlem, rászednek, becsapnak, kizsákmányolnak”. Ennek az 
összefüggésnek a beigazolódása szenzáció, mert korábban a szívizom-
elhalást a koszorúér vélelmezett elzáródása miatti vérkeringési, 
vérellátási zavarnak gondolták. Ez azonban tévedés! A szívkoszorúér 
különprogramjának más a konfliktustartalma és másféle tüneteket produkál (lásd szívkoszorúér).  
KA-szakasz: Szívizom-sorvadás (vagy szívizom-elhalás) a fenti konfliktus aktív 
szakaszában nyilvánul meg. Ez nem feltétlenül teljes elhalás, inkább részleges. 
Szövetcsökkentés, előbontás. Egy nagy konfliktustömeg fokozott veszéllyel jár. 
MU-szakasz: A szövet újbóli felépítésre kerül.  
Az epileptoid krízisben szívizom-infarktus = a szívizom epileptikus rohama. 
Görcsök, vérnyomásesés az arteriális keringésben, tachycardia, szívremegés, 
megsemmisülés érzéssel. Ez hatalmas biológiai sokk, esetleg tetszhalott állapottal. 
  

Lateralitás: az elváltozásnál a jobb és balkezesség érvényesül, az anya-gyermek/partner vonatkozást mutatja 
meg. (A tejmirigyeknél kifejtve.) De az agy és a szerv között fejlődéstörténeti okból (szívátfordulás!) nincs 
kereszteződő beidegezés: jobbkezesnél jobb oldal anya-gyermek, bal oldal szigorúan partner vonatkozás.  
A fenti CT felvételen bal oldali szívizom-elhalást látunk, ez is partner vonatkozás).  
 

Ennél a mezodermális különprogramnál a DHS az előkészítő „sorvadást” 
váltja ki, ami már az aktív szakaszban megkezdődik. A megoldás utáni 
szakaszban, az epikrízisben következik be az ún. szívizom-infarktus, majd 
a gyógyulási szakasz végére a szívizom szerkezetileg és teljesítményben 
erősebb lesz, mint előtte volt. 
 
 A szívizom-infarktus nem összetévesztendő az ún. szívinfarktussal! A 
szívinfarktus (szívritmuszavar és szívleállás) egy birtok-konfliktus kiváltotta 
koszorúér különprogram epileptoid krízisében nyilvánulhat meg. (A birtok- 
konfliktusnál a szívkoszorúér ektodermális belső fala az ún. intima érintett, mely a 
gyógyulási szakaszban, a krízis idején erősen megduzzadhat. Ebből gondolták azt 
korábban, hogy az ér elzáródik, és a szívizom „megfullad”. Bizonyított tény 
azonban, hogy ilyen esetben a többi ér átveszi a vérkeringést, és a szív ettől még 
nem áll le!) A koszorúér különprogram krízisében kísérő tünet a szív „rendetlen 
működése” ennek oka azonban ismét agyi jelenség. Ha a szívritmust szabályozó 
központra nyomást gyakorol az ödéma: a szív zavaros jelzéseket kap és súlyos 
esetben (hosszan tartó vagy nagyon intenzív konfliktusnál) le is áll. (További információk a szívkoszorúérnél.) 
 
PETEFÉSZEK és HERE 
 

Konfliktus: mélységes veszteségi konfliktus egy szeretett 
hozzátartozó vagy háziállat halála vagy elhagyása folytán.     
Kereszteződő összeköttetés az agytól a szervig. 
KA-szakasz: sejtpusztulás necrosis formájában 
MU-szakasz: a szövetcsökkenés helye feltöltődik, petefészek- 
ill. here cisztát hoz létre, melynek 9 hónapra van szüksége 
hogy kifejlődjön (induráció, megszilárdulás). Amit itt 
találunk: petefészek/here daganat, amit a hagyományos 
orvostudományban fölöttébb rosszindulatú, ún. invazív vagy 
infiltrációs (beszűrődő) petefészek/hereráknak tartanak; 
valamint endometriosis. 

 
VESE-PARENCHYMA 
 
Konfliktus: víz- vagy folyadékkonfliktus, váratlan stressz, vízzel v. folyadékkal, 
folyékony dologgal kapcsolatban, egy elárasztó dolog, „beszakadt alattam a jég” 
„el vagyok havazva” „csőtörés” „a tejeskocsi…” De pénz is: „Nem folyt be a pénzünk”.  
Az agytól a szervig nincs kereszteződés (kivételes eset!) 
KA-szakasz: sejtpusztulás = necrosis, magas vérnyomás a szövetveszteség 
kompenzálására, csökkent vesefunkció, vese-elégtelenség.  
MU-szakasz: szövetcsökkenés feltöltődik, sejtszaporulat veseciszta formájában, amiből Wilms-tumor lesz, 
majd a 9. hónap végére (vizeletkiválasztó) nephroblastoma: saját artériával és vénával, elővizelet elvezető 
csatornával. Ha ez abnormális jelenség lenne, nem alakulna ki hozzá az érrendszer. Közönséges neve: veserák 
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2. A KÉREGÁLLOMÁNY vezérelte SZERVEK és SZÖVETEK, 
melyek az EKTODERMÁBÓL származnak 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ektodermából származó, nagyagy kéregállománya vezérelte szervek és szövetek a bőr felhám 
része, orr-, száj-, gége-, garat-, végbélnyálkahártya, vesemedence-, húgyvezeték-, hólyag- és húgycső 
nyálkahártya, gyomor kis kanyarulat, epe-, hasnyálvezeték, hörgő-nyálkahártya, szívkoszorúér-artéria és -véna 
belső fala (intima) stb. 
 
 A nagyagy sematikus keresztmetszete  

(kéregállományi vezérlıközpontokkal, 

és a nıi/férfi birtok zónával) 

Nıi birtok zóna Férfi birtok zóna 
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AZ AGYKÉREG ZÓNÁI  
 

Az ektodermális szervek/szövetek vezérlése a kéregállományból történik: 
Motorikus kéreg (motorikus cortex) a harántcsíkolt izmokat vezérli 
Konfliktus: mozgással, elmozdulással kapcsolatban (ún. motorikus konfliktus)  
"nem tudok mozdulni, menekülni, kapaszkodni, védekezni, lépni, kilábalni…"  
Érzékelő kéreg (szenzorikus cortex) a bőr felhám részének érzékelését, 
érzékenységét vezérli. Konfliktus: elválasztási konfliktus, érintkezés, testi 
kapcsolat megszűnése “elszakadt/elszakították a bőrömről…” „nem tudom érezni 
az ölelését”. 
Utóérzet kéreg (poszt-szenzorikus cortex) a csonthártyát vezérli (a 
csontokat beborító bőr) Brutális elválasztási konfliktus, fájdalomkonfliktus. 
Látó kéreg (tarkólebeny, okcipitális cortex) a retinát és a szem üvegtestjét 
vezérli Konfliktus: a “hátulról” ránk leselkedő veszély konfliktusa, mely elől nem 
lehet elmenekülni, nem lehet lerázni. 
 

A kéregállománynál az egyén nemét, hormonális állapotát és a biológiai oldalúságot kell 
figyelembe venni. Az egyén aktuális hormonális állapota határozza meg, hogy a konfliktust hímneműként 
vagy nőneműként éli meg (ffi vagy női érzelemvilággal), ebből kifolyólag hova fog az első konfliktus az agyban 
becsapódni. Jobb oldal férfi zóna, bal oldal női zóna. Az oldalúság itt nem az anya-gyermek/partner 
vonatkozást mutatja meg, hanem a konfliktusok becsapódásának sorrendjét határozza meg. Az agytól a szervig 
kereszteződés (átforduló idegi bekábelezés) van: ha a góc a jobb féltekén van, az elváltozás a test bal oldalán. 
 
A HOMLOKLEBENY (által vezérelt ektodermális szervek) 
 
BAL oldal: az (ektodermális) pajzsmirigy vezetékek belső falát vezérli  
Konfliktus: tehetetlenségi, tehetetlenség-félelmi konfliktus, “nem tudok 
mit tenni” és “mindenki tétlen a szituációban”. 
 
JOBB oldal: a kopoltyúív vezetékek (arcus branchialis) belső falát vezérli 
Konfliktus: nagy félelem egy homlokegyenest szembejövő veszélyes 
szituációtól, félelem valamitől, ami “elkerülhetetlenül” szembejön,  
pl. rák vagy rosszullét, rohamok bekövetkezése. 
 
BAL OLDAL: pajzsmirigy vezetékek vezérlő központja  
Konfliktus: tehetetlenségi konfliktus; “Nem tudok mit csinálni… Látom, de a kezem meg van kötve…”,  
KA-szakasz: a pajzsmirigy vezetékek fekélyesedése. Biológiai értelme: a fekélyesedés tágítja a pajzsmirigy 
vezetékek átmérőjét, ami több tiroxin (anyagcsere-serkentő pajzsmirigyhormon) átfolyását teszi lehetővé,  
hogy az egyén ettől mozgékonyabbá, cselekvőbbé, tevékennyé váljon.  
MU-szakasz: A fekélyek duzzanat által helyreállításra kerülnek, ahol a duzzanat elzárhatja a vezetéket és a 
kiválasztott hormon, ill. folyadék feltorlódik. Következmény: csomó, duzzanat, ami esetleg cisztává válik, és 
újbóli visszaesések esetében megkeményedik. Pajzsmirigy-vezeték ciszta = struma/golyva. Az elzáródás miatt 
kevesebb tiroxin jut a véráramba, amit a tünetek alapján „pajzsmirigy alulműködésnek” címkéznek, holott a 
pajzsmirigy termel eleget, csak nem tud elfolyni. A pajzsmirigy alulműködés felléphet a pajzsmirigy agytörzs 
vezérelte különprogramja során is. 
 

JOBB OLDAL: kopoltyúív-vezetékek belső ektodermális bevonata (garat-, torok-vezetékek, nyaki tájék)  
Konfliktus: egy „homlokegyenest közeledő”, szembejövő félelmi konfliktus, „hirtelen szembesülök 
„konfrontálódok” egy váratlan félelemmel…”, nagy félelem attól, hogy veszélyes és félelmetes szituációba 
kerülünk. Pl. rettegés eszméletvesztéses rosszulléttől, rohamtól, ráktól való félelem = rák-félelmi konfliktus: 
melyet rákdiagnózis, és rákba való visszaesés félelme is kiválthat. Félelem valamitől, ami elkerülhetetlenül 
szembejön, és nem tudunk előle kitérni.  
KA-szakasz: a kopoltyúív vezetékek (pharyngeal ducts, garatvezetékek) belső falát borító nyálkahártya 
fekélyesedése, szövetcsökkenése. Biológiai értelme: a fejlődéstörténeti őskorban ezek a vezetékek 
továbbították az oxigént a kopoltyúból a szervekhez. Az elváltozás értelme az ősi megfulladástól való félelem: 
„Olyan (vízbe) helyzetbe, szituációba jutok, ahol nem lesz elég levegő/oxigén…”. A szövetcsökkenés tágítja az 
átmérőt, ezáltal javítja az átfolyást/keringést.  
MU-szakasz: a szövetcsökkenés helye heves duzzanat kíséretében újjáépül. A vezetékek duzzanata 
folyadékfeltorlódást okozhat. Eredmény: ciszta. Ismételt visszaesések és függő gyógyulás esetén a ciszták 
megkeményednek. A nyak/kulcscsont/váll tájéki vezetékekben megjelenő (újjáépítési) sejtszaporulatot 
tumornak, ún. non-Hodgkin lymphomának, a gátorűrben (mellkas közepén, mediastinum) „kissejtes 
hörgődaganatnak” (bronchialcarcinoma!?!) diagnosztizálják. Szindrómával együtt (aktív elhagyatottsági 
konfliktus) a duzzanat igen nagy méretűvé válhat.   
Az epikrízisben mellkasi görcsök, a nagy méretű ciszták nyomást gyakorolhatnak a légcsőre. 
 

“CUKOR KÖZPONT” (lásd kéreg CT-metszet kép középső része picit előrébb) 
BAL oldalon: a hasnyálmirigy (pancreas) alfa szigetsejtjeit vezérli (glucagon) undor-, hányinger konfliktus, 
erős félelemmel, egy félelmetes tapasztalat valami undorító, émelyítő dologgal kapcsolatban.  
A JOBB oldali relé a hasnyálmirigy béta szigetsejtjeit vezérli (inzulin) gusztustalansági-ellenállási konfliktus,  
vívódás valami csúnya dologgal, erős félelemmel.  
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ÉRZŐ KÉREG (szenzorikus cortex) 
 
A bőr fejlődéstörténeti szempontból két fő részből áll:  
 
- epidermis (felhám, vezérlése az érző kéregből történik)  
- corium (a bőr irha része, ősi bőr, módosult hártya, mezodermális, a kisagy vezérli)  
 
Epidermis (felhám):  
 
Konfliktus: elválasztási/elhatárolódási konfliktus – a testi kapcsolat, fizikai 
érintkezés váratlan, hirtelen elveszítése, megszakadása VAGY elszakítástól, 
megszakadástól való félelem. A konfliktust az egyén úgy éli meg, hogy „elszakadt/elszakították rólam/tőlem”  
a gyermekem, a szülőm, a partnerem, stb. Elszakadt a bőrömtől, már nem ér hozzám. Ezen felül különválási, 
elhatárolódási konfliktus, pl. egy erőszakos partnerrel szemben. „Nem akarom, hogy hozzám érjen…”.  
 
KA-szakasz: fekélyesedés, szövetcsökkenés a bőr epidermisz (felhám részében); a bőr durva tapintásúvá 
válik, sápadt, hideg és hámlik. A fekélyesedés helyét a testben az határozza meg, hogy a páciens hogy élte meg, 
hol történt az “elszakadás” (érintés-kapcsolat megszűnése). Ezen felül a konfliktus mögött meghúzódó érzelem 
határozza meg, hogy a felhám melyik részében lesz elváltozás:  

  - a felhám belső (testfelőli) oldala (lábakon, karokon, ujjakon) mely akkor reagál, ha a személy  
                              kapcsolatban akar maradni azzal, aki elválasztódott. Pl. vitiligo (fehér folt betegség) 
  - a felhám külső (kívülső) oldala akkor reagál, ha el szeretnénk határolódni, érintkezést beszüntetni, 
                              el szeretnénk választani magunkat valamitől, valakitől (védekezés).  

Ebben a szakaszban látunk még halánték-lebenyi funkciózavart, rövid idejű emlékezetkiesést, a szenzorikus 
kéreg agysejtjeinek szétválása következtében, ahol ez az adat (információ) kezelve lenne. (Ennek biológiai 
értelme: a hiányérzet csökkentése - feledékenységgel!)  
 
MU-szakasz: a szövetcsökkenéses, fekélyesedett bőrterület feltöltésre kerül, a bőr forró, vörös, viszket, 
duzzadt, mely a különböző bőrtüneteket produkál, pl. ekcéma, bőrkiütés, himlő, hámló neurodermatitis;  
a rövid idejű emlékezetkiesések még a gyógyulási szakaszba is belenyúlnak.  
 
Epikrízis: absence (ábszansz, rövid ideig tartó öntudatlan állapot), melynek kiterjedése a konfliktustömegtől 
és az agyi ödéma méretétől függ.  
 

Pszoriázis: két elválasztási konfliktus eltérő szakaszban – az egyik KA-szakaszban (hámlik, pikkelyesedik) másik MU-szakaszban (vörös, 
duzzadt, viszket). Ez a két szakasz egyes bőrterületeken egymásra eshet. Következmény: hámló pikkelyek - vörös alapon). Ennek oka 
rendszerint a konfliktusba való visszaesés, pl. amikor a DHS-hez társuló sín(re kerülés) újra és újra beindítja a konfliktust (felizgatjuk 
magunkat).  
Herpesz: A herpesz a gyógyulási szakaszban fejlődik ki, azon a ponton, ahol az elválasztás történt, (ajkakon, hüvelyben, stb).  
A hüvelynyálkahártyát is az érző központ vezérli, és nyálkahártya-lemezhámszövetből épül fel. Ha ténylegesen vírusokat találunk itt, az a 
gyógyulási szakasz egyértelmű jele. A bőr (felhám) gyógyulása akkor is végbemegy, ha vírusok nem működnek benne közre! 
Más gyógyulási bőrelváltozás: pl. szemölcs  
 
TEJVEZETÉK:  
 
Konfliktus: elválasztási, elkülönülési konfliktus amelyet így élnek meg: “elszakadt a keblemről 
a gyermekem, …az anyám, …a partnerem” vagy “elszakadtam a fészektől és/vagy annak 
tagjaitól”. Konfliktus lehet az elszakadástól való félelem is. Az “el akarok határolódni” érzés 
úgyszintén beindíthatja ezt a konfliktust, pl. egy erőszakoskodó személy esetében.  
 
Agy: a konfliktus a kéregállomány szenzorikus központjában csapódik be (oldalúság, nem, horm. áll. döntő) 
KA-szakasz:  sejtpusztulás, szövetcsökkenés tejvezeték fekélyek formájában; enyhe fájdalmakkal,   
  kísérő jelenségként rövid idejű emlékezetkieséssel. 
MU-szakasz:  a szövet feltöltődik és újjáépül = sejtszaporulat  

= intraductalis tumor – sejtszaporulat a tejvezetéken belül.  
 
A megoldás utáni szakasz 2. részében (B-utószakasz) az újjáépítési sejtszaporulat 
leáll, meszesedés látható és esetleg ciszta. Vese-gyűjtőcsatorna-Szindróma esetén 
a tejvezeték elzáródhat (forró, vörös, duzzadt) és erős fájdalmakat okoz.  
Egy szúrócsapolásnak következményei lehetnek.  
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UTÓÉRZET KÉREG (posztszenzorikus cortex) 
 
A csonthártyát vezérli (a csontokat borító bőr). A fejlődéstörténet korai szakaszán a csontokat is bőr borította. 
Innen a bekábelezés a kéregállományba.  

   
Konfliktus: brutális elválasztási konfliktus, fájdalomkonfliktus; „nem akarom érezni” 
vagy „csontjáig hatolt a fájdalom”, pl. drámai baleseti halál miatti elválasztás. Ezen felül: 
kétségbeesett/rettenetes elválasztás konfliktusa valakitől vagy valamitől, és a „nem vagyok 
képes érezni” konfliktus is (pl. magát a fájdalmat).  
 
KA-szakasz: az érintett terület vagy testrész érzéketlensége, zsibbadása, az adott testrészt 
a személy nagyon hidegnek érzi, pl. gyakran a lábfejeket, vagy csak az egyik lábfejet. Ezen 
felül a rövid idejű emlékezet gyengülése, kiesése.  
 

MU-szakasz: A-utószakasz: érzéketlenség, zsibbadás, hideg végtagok és a memória (emlékezet) gyengülése.  
B-utószakasz: szúró, bizsergő, viszkető érzés, túlérzékenység, éles fájdalom a szerven. Pl. trigeminal neuralgia. 
 
Epikrízis: absence (rövid ideig tartó öntudatlanság) vagy amnesia (emlékezetkiesés) 
 
 
MOZGATÓ KÉREG (motorikus cortex) 
 
A harántcsíkolt (akaratlagosan mozgatható) izmokat vezérli. Fontos:  
a csontváz izomzatát a nagyagy velőállománya, és a motorikus kéreg 
idegezi be. A kétféle beidegezésnek külön funkciója van.  
       A velőállomány vezérli az izomszövet megújulását, regenerációját, 
(atrófia, hipertrófia) a mozgató kéreg az izommozgásokat vezérli 
(funkcionális működést, a mozgatást).   
 

Konfliktus:motorikus = mozgással, mozgatással kapcsolatos konfliktus, nem tudok elmenekülni, elmozdulni, 
kapaszkodni, védekezni. Az érintett izmok közvetlen és pontos összefüggésben vannak a konfliktus jellegével:  
 

LÁBAK akkor érintettek, ha a konfliktus: csapdába estem (tolószék-konfliktus!), be vagyok börtönözve, el vagyok kötelezve, le vagyok 
láncolva, képtelen vagyok követni (szószerint vagy jelképesen), nem tudok lépést tartani, előrelépni (pl. munkahelyen)  
KEZEK, KAROK, LÁBAK akkor érintettek, ha úgy érezzük, nem tudunk megkapaszkodni (szószerint vagy jelképesen), „nem tudok 
megkapaszkodni, ragaszkodni valakihez, pl. egy szeretett személyhez; megmaradni mellette, nem tudok valakit megakadályozni / 
visszatartani / lefogni, …hogy ne hagyjon el… stb.  
VÁLLAK: „Nem tudom vállalni, elvállalni, tartani, megtartani…” (ezúttal mozgás, mozgatás vonatkozásban!) 
HÁT: „nem tudok kitérni vminek az útjából, nem tudok elég gyorsan elhajolni” 
ARCIZMOK: „elvesztettem az arcom” konfliktus, „csőbe húztak, lejárattak, hülyét/bolondot csináltak belőlem”.  
 

KA-szakasz: mozgás-bénulás (motorikus paralízis – rákkal egyenértékű megbetegedés)  
Konfliktusmegoldás utáni (MU) szakasz: Az agyi ödéma miatt a bénulás mértéke fokozódik a gyógyulási 
szakasz első felében (A-utószakasz).  
Epikrízis: a gyógyulási szakasz csúcspontján, az epikrízis epileptikus rohamban nyilvánul meg.  
A roham = klonikus-tonikus görcsök, mely lehet általános (súlyosabb konfliktusnál grand mal - habzó száj  
és nyelvharapás) vagy lehet fokális (csak egyes területek) csupán azokkal az izomcsoportokkal, melyek akkor 
kerültek összefüggésbe, amikor a mozgással kapcsolatos konfliktus bekövetkezett.  
 Az izmok aktivitása (rángás, összehúzódás) az epikrízis alatt igen heves, tehát a korábbi paralízisnek 
(bénaságnak) pont az ellenkezőjét látjuk! Az epileptikus roham annak egyértelmű jele, hogy az agy azon 
munkálkodik, hogy a test(funkció) a normál állapotba visszaálljon. Ha a gyógyulási szakaszt nem szakítja félbe 
újbóli konfliktusba való visszaesés (pl. ijedtség a tünetektől!) az izommozgatási képesség hamarosan visszatér. 
Alacsonyabb intenzitású (kisebb erősségű) epileptikus krízis alatt: kontrollálatlan izomrángás, remegés, 
izomgörcs amelyek lehetnek ijesztőek, kiábrándítóak a tájékozatlan páciens számára. Ha visszaesést okoz, a 
páciens ördögi körbe zárja magát, vagy félbeszakítja a gyógyulási szakaszt (függő gyógyulás).  
Függő gyógyulás „betegségek”: Parkinson-kór, Szklerózis multiplex (érzés-paralízissel, érzéketlenséggel) 
 
STROKE (ún. sztrók, gutaütés, szélütés, agyvérzés) 
 

a) “hideg stroke”: a DHS pillanatában indul be. A stroke-nak ez a fajtája csak motorikus konfliktussal - mely a motorikus kéregben 
csapódik be - vagy egy elválasztási konfliktussal keletkezik - mely az érző kéregbe csapódik be. Ahhoz, hogy ez egy „hideg stroke” legyen, 
a konfliktusnak paracentrálisnak kell lennie (akkorának, hogy egyetlen Hámeri-góc a másik agyféltekére is átérjen). Tünetek: hideg 
veríték, hányinger, központosulás. Következmény: motorikus és/vagy szenzorikus paralízis (mozgató és/vagy érzékelés bénulás), A szervi 
elhelyezkedést az agyi elhelyezkedés határozza meg, hogy hová csapódott be a konfliktus a motorikus kéregben. 
b) “meleg stroke”:  a gyógyulási szakaszban következhet be.  Az agyban ez bárhol megtörténhet!  
Ok: ha a gyógyulási szakaszt újból és újból félbeszakít konfliktusba való visszaesés, magyarán „oda-vissza kapcsolgatunk” az agyi szövet 
kitágul és elernyed, és idővel elveszíti rugalmasságát. Ez az ún. harmonika-effektus. Az epikrízis ideje alatt a szövet roncsolódhat, és 
létrejön a „meleg stroke”. A ’károsodást’ ami egy stroke-kal jár az határozza meg, hogy hol történt az agyi esemény (pl. látókéreg � 
látásromlás, gyengülés, vakság; érző kéreg � érzékeléscsökkenés, ill.  megszűnése; beszédközpont (broca centre) � beszédkészség 
romlása, megszűnése). Dr. Hamer kutatásai egyértelműen beigazolták, hogy az agyvérzést nem agyi artéria elzáródás vagy a magas 
vérnyomás okozza.  
 

Végeredményben a konfliktus teljes feloldásával a mozgató kéreg vezérelte mozgás-képességek visszatérnek.   
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A HALÁNTÉKLEBENY 
 
   
A halántéklebenynél figyelembe kell venni a biológiai 
oldalúságot, az egyén nemét és hormonális állapotát.  
 

Bal agyfélteke = a női oldal = mániás oldal 
Jobb agyfélteke = a férfi oldal = depresszív oldal 
 
 BAL oldal: női konfliktusok, a konfliktust az egyén  JOBB oldal: férfi konfliktusok – a terület, a birtoklás  
 nőként (női érzelemvilággal) éli meg  férfi jelleg, territórium = ami “az enyém” 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a szervi vonatkozásokat kibontjuk, fontos tudni: 
 
A kéregállomány által vezérelt szervi elváltozások elhelyezkedését az oldalúság, a nem és a 
hormonális állapot befolyásolja. Az egyén neme és kezűsége adott, a hormonális állapot 
változhat. Ha megváltozik (kitér a normál állapotból) a konfliktust az egyén másképpen éli meg, az agyi 
becsapódás helye átfordul/átugrik a másik agyféltekére, és így megváltozik a szervi elváltozás helye is. A 
kezűség azt határozza meg, melyik oldalon fog a konfliktus becsapódni. Értelemszerűen az érintett agyi terület 
által vezérelt szerven tapasztalható elváltozás.   
 
A hormonális állapot: a nemi hormonok (ösztrogén és tesztoszteron) szintje befolyásolja, hogy a konfliktust 
az egyén hogyan éli meg: hormonálisan hímneműként vagy nőneműként, férfi vagy női érzelemvilággal.  
„Míg egy ivarérett nő egy szatíron megbotránkozik, a menopauza után kineveti.” 
 
              Alapvetően kétféle hormonális állapot létezik: 1. normál, egyensúlyi állapot és 2. normálistól eltérő, ún. 
kibillent hormonális állapot. Ha egy férfinak csökken a férfi-hormon szintje az már elegendő, hogy a női 
hormon túlsúlyba kerüljön, és egy lehetséges konfliktust női érzelemvilággal éljen meg. Ez azt jelenti, hogy a 
hormonális állapot megváltozásával megváltozik a biológiai identitás. Egy alacsony vagy elnyomott férfi 
hormon szint lezárja/inaktiválja a férfi oldalt. Amíg a férfi oldal le van zárva (vagy amíg az első konfliktus 
aktív) a következő (nemi/birtok) konfliktus a bal oldalon, a másik agyféltekén fog becsapódni. A hormon szint 
csökkenhet egy aktív (nemi/birtok) konfliktustól is, ami ugyanezt váltja ki. 
              Az első (nemi/birtok) konfliktus becsapódása megzavarja a természetes agyritmust az érintett 
agyféltekében, és ugyanúgy lezárja a további reakcióktól. Amíg ez az oldal le van zárva, az egyén hormonális 
állapota eltér a normálistól, a férfi nőiessé, a nő férfiassá válik. A második (nemi/birtok) konfliktus így csak a 
másik oldalon tud becsapódni. Két aktív konfliktus azonban ún. skizofrén (két-agyféltekés) konstellációba 
kapcsolja az egyént (megváltozik a formális-logikai gondolkodása, „megbuggyan”). (Alapeset és a kombinációk, 
agyi és szervi megnyilvánulások elhelyezkedésével a következő táblázatban.) 
 
 
A normál hormonális állapot: 
 
Normál hormonális állapotban van az egyén, ha ivaréretté válik, és még nem érte el a változókort, nincs aktív 
kéregállomány érintettségű különprogramja (ami a hormonális állapotát befolyásolná). Valamint, ha nem szed 
fogamzásgátlót vagy hormonokat, hormonhatású szereket, nem amputálták ivarszerveit, ivarmirigyeit.  
Ezt vesszük a táblázatban alapesetnek.   
 

Hörgő-izomzat (mozgatás) 
birtok-félelmi/féltési konfliktus 
 

Hörgő-nyálkahártya (lélegzés) 
birtok-félelmi/féltési konfliktus 
 

Koszorúér artériák belső fala (bevonata) 
birtok-veszteségi konfliktus 
 

Gyomor, hasnyálmirigy-vezeték, epevezeték 
birtok-bosszúsági konfliktus (mérgelődés) 
 

Férfi vesemendence, hólyag, húgyvezeték- 
nyálkahártya, birtok kijelölési konfliktus 

Gége-izomzat (mozgatás) 
rémület- és pánik-félelmi konfliktus 

 
Gége-nyálkahártya (lélegzés)  

rémület- és pánik-félelmi konfliktus 
 

Méhnyak és koszorúér vénák (bevonata) 
női nemi/szexuális konfliktus 

 

Végbél nyálkahártya (alsó rész) 
identitás-konfliktus, nem tudom, h. hova 
tartozom, hogy hol a helyem, hol legyek. 

 

Női vesemendence, hólyag,  
húgyvezeték-nyálkahártya, „nem tudom  

a területem belülről behatárolni” 
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JK-férfi normál hormonális állapotban az első (nemi/birtok) konfliktusára a jobb (férfias) agyféltekén 
reagál*, a szerven bal oldalon, és a konfliktus aktivitás időtartama alatt kissé depresszióssá válik. Szervi 
szinten pl. szívkoszorúér-artéria fekélyeket látunk. Az első férfi (nemi/birtok) konfliktussal lezárul férfi oldal, a 
férfi nőiesebbé válik. („a másodhegedűs” vagy „a másodfarkas”) Amíg ez fennáll a következő hasonló (második 
nemi/birtok) konfliktusnál a másik, a bal agyfélteke reagál*.                  (* oda csapódik be) 
 
BK-férfi normál hormonális állapotban az első (nemi/birtok) konfliktusára a bal (női) agyféltekén reagál* (a 
szerven bal oldalon), csökken a női hormon szintje, ettől duplán férfiassá válik és a konfliktus aktivitás 
időtartama alatt erősebben mániássá válik. Szervi szinten pl. szívkoszorúér-véna fekélyeket látunk. Az első 
férfi (nemi/birtok) konfliktussal lezárul a bal oldal. Amíg ez fennáll, a következő hasonló (második 
nemi/birtok) konfliktusnál a jobb agyfélteke reagál.  
 
JK-nő normál hormonális állapotban az első (nemi/birtok) konfliktusára a bal (nőies) agyféltekén reagál*, a 
szerven jobb oldalon, és kissé mániássá válik a konfliktus-aktív szakaszban. Szervi szinten pl. szívkoszorúér-
véna és méhszáj-fekélyeket látunk. Az első női (nemi/birtok) konfliktussal lezárul női oldal. Amíg ez fennáll, a 
következő hasonló (második nemi/birtok) konfliktusnál a másik, a jobb agyfélteke reagál. A nő férfiassá, 
férfiasabbá válik. („a másodfarkas”) 
 
BK-nő normál hormonális állapotban az első (nemi/birtok) konfliktusára a jobb (férfi) agyféltekén reagál (a 
szerven bal oldalon), csökken a férfi hormon szintje ettől duplán nőiessé válik. A konfliktus-aktív szakaszban 
szervi szinten pl. szívkoszorúér-artéria fekélyeket látunk, és erősebben depresszióssá válik. Az első női 
(nemi/birtok) konfliktussal lezárul a jobb oldal, amíg ez fennáll, a következő hasonló (második nemi/birtok) 
konfliktusnál a bal agyfélteke reagál.  
            (* oda csapódik be) 

 
Alapesetek és kombinációk - a kéregállományi konfliktusok agyi becsapódási sorrendje  

és a hormonális változások hatása a konfliktusok becsapódási sorrendjére 

 
ALAPESET 

Normál hormonális állapotban  
az elsı (nemi/birtok) konfliktusra: 

Normálistól eltérı  
hormonális állapotban  

az elsı (nemi/birtok) konfliktusára 

A második (nemi/birtok) konfliktus 
hatására ha a második 
súlyosabb/intenzívebb: 

A második (nemi/birtok) konfliktus 
hatására ha a második 
súlyosabb/intenzívebb: 

 
Ezekben az esetekben csak egy aktív konfliktus van, ami elıre meghatározott sorrend 
szerint csapódik be az agyba, és elıre beprogramozott hangulatzavart okoz.  
Itt NINCS konstelláció! 

Ezekben az esetekben két aktív konfliktus van, ami elıre meghatározott sorrend szerint 
csapódik be az agyba, és elıre meghatározott hangulatzavart, elmezavart,  
beprogramozott tudatmódosulást okoz. Itt VAN konstelláció! 

 

 
Már az elsı (nemi/birtok) konfliktus hangulatzavart és hormonális állapotváltozást vált ki. 
A második, hasonló (nemi/birtok) konfliktus már csak az agy másik oldalán tud 
becsapódni. Ha az oda becsapódott (2.) konfliktus súlyosabb, akkor mánia vagy 
depresszió kerül túlsúlyba, az alábbiak szerint, konstellációval egyidejőleg. A második 
konfliktus becsapódása ún. két-agyféltekés, skizofrén konstellációba kapcsolja az 
egyént. Az érintett relék kombinációja határozza meg az elmezavar típusát. Konstellá-
cióban nem gyülemlik a konfliktustömeg. A konstellációnak biológiai értelme van. 

 

ALAPESET - Normál hormonális állapotban Normálistól eltérı hormonális állapotban Normál hormonális állapotról már nem 
beszélhetünk az elsı (nemi/birtok)  
konfliktus után. Mert az elsı konfliktus 
megváltoztatja a hormonális állapotot,  
ettıl megváltozik a biológiai identitás, 
balkezes nıbıl balkezes férfi lesz.  
A második, hasonló (nemi/birtok) 
konfliktus már csak a másik oldalon tud 
becsapódni. Ennek sorrendje: 

Az elsı (nemi/birtok) konfliktus után az egyén 
már normálistól eltérı hormonális állapotban 
van. Ez az oszlop mégis eltér  
a második oszloptól mert az eltérı hormonális 
állapotot itt egy konfliktus váltotta ki, és ahhoz 
jön még egy másik (aktív) konfliktus.  A 
második már csak  
a másik oldalon tud becsapódni.  
Ennek sorrendje: 

 az elsı (nemi/birtok) konfliktusra: az elsı (nemi/birtok) konfliktusra: 
Esetleges második (nemi/birtok) 
konfliktus hatására ha a második 

súlyosabb/intenzívebb: 

Esetleges második (nemi/birtok)  
konfliktus hatására ha a második 

súlyosabb/intenzívebb: 

JK 
férfi 

Konfliktus elıtt: férfias 
1. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós 

Konfliktus elıtt: nıies 
1. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban:  mánia 

Konfliktus elıtt: nıies 
2. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban:  mánia* 

Konfliktus elıtt: férfias 
2. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós 

BK 
férfi 

Konfliktus elıtt: férfias 
1. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban: duplán férfias, mániás 

Konfliktus elıtt: nıies 
1. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós 

Konfliktus elıtt: nıies 
2. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós* 

Konfliktus elıtt: férfias 
2. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban: duplán férfias, mániás 

JK 
nı 

Konfliktus elıtt: nıies 
1. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban:  férfias, mániás 

Konfliktus elıtt: férfias 
1. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós 

Konfliktus elıtt: férfias 
2. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: nıies, depressziós* 

Konfliktus elıtt: nıies 
2. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban:  férfias, mániás 

BK 
nı 

Konfliktus elıtt: nıies 
1. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakasz: duplán nıies, depressziós 

Konfliktus elıtt: férfias 
1. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban: nıies, mániás 

Konfliktus elıtt: férfias 
2. becsapódás az agyban  bal oldal 
Megjelenés a szerven  jobb oldal 
KA-szakaszban: nıies, mániás* 

Konfliktus elıtt: nıies 
2. becsapódás az agyban  jobb oldal 
Megjelenés a szerven  bal oldal 
KA-szakaszban: duplán nıies, depressziós 

 

  * ha a második konfliktus súlyosabb. 
Vannak különleges esetek. 

Részletekért lásd ún. Mérleg Szabályok. 

* ha a második konfliktus súlyosabb, a 
különprogram átugrik a másik agyféltekén  

lévı relére = a szervi megjelenés is  
átugrik a fentiekben megjelölt oldalra! 
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Normálistól eltérő (eltolódott, kibillent) hormonális állapot: 
 

Egy nő akkor billen ki a hormonális egyensúlyából, ha serdülőkorú, várandós, vagy szoptat,  fogamzásgátlót, 
hormont vagy hormonhatású anyagot szed, ha kemoterápiás kezelés alatt áll. Kibillen a változókor alatt és 
után is, vagy ha a petefészkeit szövetcsökkenés éri, ivarszerveit sugárral kezelik, vagy kiamputálták. Vagyis a 
férfi hormonok túlsúlyba kerülnek a női hormonokkal szemben. Következmény: egy normálistól eltérő 
hormonális állapotban lévő nő, vagy akinek elnyomják az ösztrogén szintjét, férfiassá válik, férfiasan 
viselkedik, úgy reagál, mint egy férfi. Amíg ez fennáll, a következő (vagy második nemi/birtok) konfliktus a 
másik agyféltekéjén fog becsapódni. (A normálistól eltérő hormonális állapotban lévő ember tulajdonképpen úgy 
reagál, mintha már lenne egy aktív (nemi/birtok) konfliktusa, csak második konfliktus nélkül nincs konstelláció.) 
 

Egy férfi akkor billen ki hormonális egyensúlyából, ha pubertás korú, a változókor alatt vagy után van, 
(andropauza után a természetes hormonális állapotváltozás miatt már nem férfiként reagál), ha 
hormonkezelésnek veti alá magát, kiamputálják az ivarmirigyeit: heréit, prosztatáját. Eredményképpen a női 
hormonok túlsúlyba kerülnek a férfi hormonokkal szemben. Egy alacsony vagy elnyomott tesztoszteron szint 
lezárja a férfi oldalt. Következmény: egy normálistól eltérő hormonális állapotban lévő férfi, vagy akinek 
elnyomják a tesztoszteron szintjét, nőiessé válik, „puhány-pasi”, „a papucs”, Amíg ez fennáll, a következő 
(vagy második nemi/birtok) konfliktus a másik agyféltekéjén fog becsapódni. (A normálistól eltérő hormonális 
állapotban lévő ember tulajdonképpen úgy reagál, mintha már lenne egy aktív (nemi/birtok) konfliktusa, csak második 
konfliktus nélkül nincs konstelláció.) 
 
Normálistól eltérő hormonális állapotban vagy hormonális elnyomás hatására  
 
Ha egy JK-nő normálistól eltérő hormonális állapotban van, vagy elnyomják az ösztrogén szintjét, 
úgy viselkedik és reagál mint egy normál hormonális állapotú JK-férfi, vagy mintha már lenne egy aktív 
(nemi/birtok) konfliktusa. De nincs, így nincs konstelláció sem, és az első (nemi/birtok) konfliktus az agyban a 
jobb oldalon csapódik be (a szerven bal oldalon nyilvánul meg) és a KA-szakaszban depressziós lesz. 
 
Ha egy JK-férfi normálistól eltérő hormonális állapotban van, vagy elnyomják az tesztoszteron szintjét, úgy 
viselkedik és reagál mint egy egy normál hormonális állapotú JK-nő, vagy mintha már lenne egy aktív 
(nemi/birtok) konfliktusa. De nincs, így nincs konstelláció sem, és az első (nemi birtok) konfliktus az agyban 
bal oldalon csapódik be (a szerven jobb oldalon nyilvánul meg) és mániás lesz a KA-szakaszban. 
 
Ha egy BK-nő normálistól eltérő hormonális állapotban van, vagy elnyomják az ösztrogén szintjét, 
úgy viselkedik és reagál mint egy egy normál hormonális állapotú BK-férfi, vagy mintha már lenne egy aktív 
(nemi/birtok) konfliktusa. De nincs, így nincs konstelláció sem, és az első (nemi/birtok) konfliktus az agyban a 
bal oldalon csapódik be (a szerven jobb oldalon nyilvánul meg) és a KA-szakaszban mániás lesz.  
 
Ha egy BK-férfi normálistól eltérő hormonális állapotban van, vagy elnyomják az tesztoszteron szintjét, úgy 
viselkedik és reagál mint egy egy normál hormonális állapotú BK-nő, vagy mintha már lenne egy aktív 
(nemi/birtok) konfliktusa. De nincs, így nincs konstelláció sem, és az első (nemi/birtok) konfliktus az agyban a 
jobb oldalon csapódik be (a szerven bal oldalon nyilvánul meg) és a KA-szakaszban depressziós lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
A kéregállomány vezérelte szervek: 
 
 
HÖRGŐIZOMZAT 
 
Konfliktus: Birtok félelmi/féltési konfliktus; egy félelem, rémület, vagy riadalom a birtokon/területünkön, 
ami magába foglalja a területünkhöz tartozókat, amit/akit mienknek érzünk: „féltem a feleségem.., jószágaim”. 
 
KA-szakasz: Amióta a hörgőizomzatot a motorikus központ idegezi be, a KA-szakasz nem sejtcsökkenésként 
vagy sejtszaporulatként nyilvánul meg, hanem a hörgőizomzat részleges paralízisével (bénulásával). A bénulás 
mértékét a konfliktustömeg határozza meg. Tünetek: légzési nehézség, pontosabban: belégzési nehézség,  
a kilégzés elnyújtott. 
 
MU-szakasz: hörgők görcsös összehúzódása, erős köhögés a hörgőizomzat rángása, vonaglása miatt.  
Epikrízis: asztmás köhögési roham - fokális (részleges, egy konkrét területet érintő) epileptikus roham.  
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HÖRGŐ NYÁLKAHÁRTYA 
 
Konfliktus: Birtok félelmi/féltési konfliktus; egy félelem, rémület, vagy riadalom a 
birtokon/területünkön, ami magába foglalja a területünkhöz tartozókat, „ki a betolakodó…”. 
KA-szakasz: A hörgőnyálkahártyát az érző központ idegezi be, és külső csíralemezből 
származó laphámsejtekből áll. Következésképpen ez a szövet a KA-szakaszban szövet-
csökkenéssel, fekélyesedéssel reagál. A fekélyesedés biológiai értelme: a sejtek leépítése 
tágítja a légutakat, a tüdő térfogatát. Az egyén több levegőt tudjon beszívni, ezáltal jobban 
fel tudja ismerni a birtokát fenyegető veszélyt, fel tudjon készülni rá, hogy elhárítsa (lélegzés 
és szaglás támogatása).  
MU-szakasz: a fekélyes területek duzzanat által újra feltöltésre kerülnek. A hörgő-nyálkahártya duzzanata 
elzárhatja a hörgőt, ami köhögést vált ki. A hörgő-nyálkahártya duzzanata miatt a hörgő nem jut elég 
levegőhöz ez az ún. bronchial atelectasis (hörgő levegő-elégtelenség). Hörgőgyulladás (bronchitis) köhögéssel, 
melynél a váladék helyreállítási maradványokat tartalmaz. Más gyógyulási tünetek: fáradtság, fejfájás és láz. 
A tüdőgyulladás (pneumonia) drámai lehet a gyógyulási szakaszban, ha különprogramhoz a „szindróma” is 
társul. A tüdőgyulladás epileptikus krízise (pneumonic lysis) veszélyes lehet, ha nagy konfliktus-tömeggel van 
dolgunk. Ha a konfliktus 8-10 hónapnál tovább tartott, a krízis kitikus pont, halálos kimenetelű is lehet. 
Hörgődaganat: erőteljes újjáépítési sejtszaporulat a hörgő nyálkahártyában, a helyreállítási szakaszban.  
 

Epikrízis: amióta a hörgőnyálkahártyát az érző kéreg idegezi be, az EK együttjárhat tudatvesztéssel (ájulás, 
öntudatlanság), mely itt gyakran alvás közben zajlik le.  
 
 
GÉGE IZOMZAT (garat) 
 
Konfliktus: Rémületkonfliktus vagy pánik-félelmi konfliktus, melyet váratlanul felbukkanó komoly veszély 
félelme, vagy hirtelen rémület, ijedtség is kiválthat. Az érzelem mögött meghúzódó konfliktus: egyfajta 
megdermedés-érzés, nem tudom megmozdítani (az adott szervet, itt:) a gégémet. A DHS-nek jellegzetesen 
szótlansági, hangtalansági, megnémulási tartalma van „nem jutok szóhoz, elakad a lélegzetem, beszélnék, 
kiáltanék, de nem tudok…”, Ok: a gégeizomzatot vezérlő agyi relénél van a beszédközpont (broca centre).  
Ha beszédközpontot becsapódás éri, az megnyilvánulhat beszédkészség csökkenésében, amikor „nehéz 
beszélni” vagy csak szótöredékek jönnek ki (suttogás, nyögdécselés), ill. teljes elvesztésében (némaság).  
KA-szakasz: Amióta a gégeizomzatot a motorikus (mozgató) kéreg idegezi be, a KA-szakasz nem 
sejtpusztulásként vagy sejtszaporulatként nyilvánul meg, hanem a gégeizomzat (részleges) bénulásával. 
Tünetek: légzési nehézség, pontosabban: kilégzési nehézség (elnyújtott belégzéssel)  
MU-szakasz: Gégeizomzat összehúzódások, rángások és görcs (köhögést vált ki). A köhögés súlyosságát a 
korábban lefutott konfliktus erőssége, intenzitása határozza meg.  
Epikrízis: asztmás köhögési roham (fokális - egy területet érintő - epileptikus roham formájában). 
 
 
GÉGE NYÁLKAHÁRTYA 
 
Konfliktus: Rémületkonfliktus vagy pánik-félelmi konfliktus melyet 
váratlanul felbukkanó komoly veszély, vagy hirtelen rémület, ijedtség is 
kiválthat. Az konfliktus mögött meghúzódó érzelem: egyfajta légszomj-érzés, 
a torok tájékon (itt a gége). 
KA-szakasz: a gége nyálkahártyáját az érző kéreg idegezi be, és 
nyálkahártya-laphámsejtekből áll. Következésképpen a szövet a konfliktus-
aktív szakaszban fekélyesedéssel (sejtpusztulással) reagál.  
MU-szakasz: a szövetcsökkenés helye feltöltésre kerül. A gége nyálkahártya 
duzzanata elszűkítheti a gégét, ami légzési nehézséget és köhögést okoz. Ha a 
hangszalagok érintettek a hang érdessé, rekedté válik. Itt: gégeödéma, 
gégegyulladás (laryngitis). A helyreállítási szakasz jellegzetes tünetei: hang 
elvesztése, köhögés és váladékozás, mely a gyógyulási folyamat maradványait tartalmazhatja. Ha a gyógyulási 
folyamatokban közreműködnek vírusok, a gyógyulási szakasz hevesebben és gyorsabban zajlik le, de biológiai 
szempontból ez az optimális. A gyógyulási szakaszban a gége nyálkahártya erőteljes sejtszaporulatát korábban 
gégeráknak, torokráknak diagnosztizálták.  
Epikrízis: A nyálkahártya ödémája jelentősen megduzzadhat, ami súlyos esetben fulladáshoz is vezethet.  
 
 
KOSZORÚÉR-ARTÉRIÁK (ektodermális belső bevonata, az ún. intima) 
 

Az összefüggések ismeretének hiányában a szívinfarktussal kapcsolatban néhány téves feltételezés rögzült  
a köztudatban. A különbségek megértéséhez vegye figyelembe a szívizomra vonatkozó részt és magyarázatot.  
 

 A koszorúerek is az ősi kopoltyúív-vezetékekből alakultak ki, ezért belső felületüket ektodermális 
laphámszövet borítja. Ez a szövet gyorsabban elvékonyítható (mint egy rendeltetésileg hasonló vérér-tágulat 
felépítése-kialakítása-visszaállítása) ezért van ez a konfliktus ide programozva. Hogy éppen artéria vagy véna 
érintett, ez a kezűségtől, nemtől, hormonális állapottól függ. (A hormonális állapot jelentőségéről, és a 
hormonális állapot különprogramokra gyakorolt hatásáról a későbbiekben lesz szó.)  
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Alapesetben (normál hormonális állapotban) ha koszorúér-artéria érintett:  
 
Jobbkezes férfinál - területvesztési, birtokveszteségi konfliktus: meglepetésszerű birtokvesztés, (földterület, tulajdon, 
vagy annak tekintett tárgyak, személyek, pl. az élettárs elhagyja a területét), valamint a birtok-veszteségtől való félelem,  
a birtok (tulajdon) fenyegetettsége - egyidejűleg depresszióval. 
Balkezes nőnél - nemi/szexuális konfliktus. Nemi frusztráció vagy visszautasítás, „nem vesznek feleségül, nem akarok 
férjhez menni, nem tudunk összeházasodni, nem közösül velem…” - egyidejűleg depresszióval. Ide tartozik a nemi zaklatás 
vagy megerőszakolás konfliktusa is.  
 

Az intimát vezérlő relé balkezes férfinál és jobbkezes nőnél csak normálistól eltérő hormonális állapotban vagy skizofrén 
konstellációban válhat érintetté (konstelláció: egy második nemi/birtok konfliktussal). Egyébként egy nő nemi konfliktust 
csak addig tud elszenvedni, míg biológiai szempontból ivarérett, vagyis az ösztrogén (női hormon) szintje normál 
tartományban van, pl. menopauza (változókor) előtt. 
 

Hámeri-góc (HG): a halántéklebenyben jobb oldalt, az agyi területen, mely a koszorúér-artériák belső falát vezérli.  
Konfliktus-aktív szakasz (KA): a koszorúér-artériák és vénák fekélyesedése; angina pectoris (szúró mellkasi fájdalom)  
A koszorúerek belső átmérője kitágul, ez jelentősen növeli a szív oxigén és vérellátását = biológiai teljesítményfokozás.  
Megoldás utáni szakasz (MU): az elvékonyodott szövet feltöltésre kerül, helyreállítási duzzanat: artériaplakk. Más anyagok 
mellett a koleszterol a feltöltési folyamathoz szükséges, így a gyógyulási szakasz ideje alatt a koleszterol-szint 
megemelkedik. Az agyi gyógyulási folyamatok miatt szívritmuszavar (arrhythmia), az EK veszélyes lehet.   
 

Epikrízisben: szívritmuszavar (= szívroham = szívritmus-kimaradás ill. szívleállás), lehetséges bal oldali szívinfarktus,  
ami nem azonos a szívizom-infarktussal! Az EK csúcspontja akkor következik be, amikor az agyi ödéma duzzanata eléri a 
maximumát. Ez az a pillanat, amikor a bal oldali szívinfarktus bekövetkezhet, a konfliktus feloldását követő 2-6 héten 
belül. A szívinfarktus oka agyi jelenség! A koszorúér-artériák vezérlőközpontjában van az agyi relé, mely a szívritmust 
szabályozza. Az epikrízis ideje alatt, amikor az ödéma a legnagyobb, és érintett a 
szívritmus vezérlőközpont is, ez a szívverés kimaradását, a szív leállását 
okozhatja. A krízisben az egyén tünetileg is visszakerül a konfliktus-aktivitásba: 
hideg veríték, hányinger erős szívfájdalmakkal (“mega angina”), amelyek egy 
várható szívinfarktus tünetei. A bradycardia (= ritkult, lassú szívverés) is újból 
megjelenik. A szívverés kihagyásának, leállásának oka NEM a magas vérnyomás, 
NEM vérrög vagy érduzzanat, NEM „a szív kifáradása” v. megfulladása, NEM  
a magas koleszterolszint, hanem az agyi ödémás terület tágulata.   

Még állatoknál is kimutatták, ha koszorúérben elzáródik a vér áramlása, a 
rajta kívül eső, környéki erek átveszik a keringést, és táplálják a szívet. Ha 
elvileg létre is jöhet ilyen elváltozás, ennek kimenetele önmagában még nem 
halálos! (A szívinfarktus megnevezés nem pontos, mert az infarktus szövet-
elhalást jelent. Itt nincs szívizom elhalás! Mégis, a leállás végső soron 
elhaláshoz, halálhoz vezethet, bizonyára ezt ezért nem nevezték át a GNM 
szakirodalomban. A megértéshez elegendő, ha tudjuk mi a különbség az  
szívizom-infarktus és az szívinfarktus között.) 

 

A konfliktus időtartama határozza meg az agyi ödéma méretét, s ebből kifolyólag 
azt, hogy az egyén túléli-e az epikrízisben fellépő szívrohamot vagy sem. Ha a 
konfliktus-aktív szakasz 9 hónapnál tovább tartott, az agyi ödéma túlságosan 
nagy nyomása következtében a szívverés teljesen leáll. Csak a férfi 
birtokveszteségi és női nemi konfliktus esetében, amikor is van egy kb. 9 hónapos 
határidő, hogy megoldjuk a kiváltó konfliktust. Az szívrohamot általánosságban 
csak akkor veszik észre, ha a konfliktus tovább tartott 3 hónapnál.  
 
KOSZORÚÉR-VÉNÁK és MÉHNYAK, MÉHSZÁJ  
(ektodermális belső fala, bevonata)  
 
Konfliktus: akárcsak a koszorúér artériánál, ugyanúgy számít a nem és horm. állapot, csak a kezűség fordított. 
Balkezes férfinál - területvesztési, birtokveszteségi konfliktus: meglepetésszerű birtokvesztés, (földterület, tulajdon, 
vagy annak tekintett tárgyak, személyek, pl. az élettárs elhagyja a területét), valamint a birtok-veszteségtől való félelem,  
a birtok (tulajdon) fenyegetettsége.  
Jobbkezes nőnél - nemi/szexuális konfliktus. Nemi frusztráció vagy visszautasítás, „nem vesznek feleségül, nem akarok 
férjhez menni, nem tudunk összeházasodni, nem közösül velem…”. Ide tartozik a nemi zaklatás vagy megerőszakolás 
konfliktusa is. Ez a relé jobbkezes férfinál és balkezes nőnél normálistól eltérő hormonális állapotban vagy skizofrén 
konstellációban válik érintetté (második halántéklebenyi konfliktusként).  
HG: a halántéklebenyben bal oldalt, a koszorúér-vénák laphámját és a méhnyak-nyálkahártyát vezérlő agyterületen. 
KA-szakasz: a konfliktus a koszorúér-véna reléken csapódik be, és/vagy a méhnyak-nyálkahártya reléken, 
    (amelyek közvetlenül a koszorúér-véna relék alatt helyezkednek el). Következmény: 
  a) koszorúér-véna fekélyesedés, enyhe angina pectoris  
  b) méhnyak és méhszáj fekélyesedés (pozitív PAP-teszt!). 
MU-szakasz: a konfliktus feloldásával a fekélyesedés során megfogyatkozott szövetek újból feltöltésre kerülnek.  
A méhnyak, méhszáj fekélye is felépül. Sejtszaporulat, amit közönségesen méhnyakráknak (carcinoma cervicis uteri) vagy 
méhnyak fejlődési zavarának neveznek (dysplasia). A méhnyak vérzése a gyógyulás jele. Ezzel egyidejűleg szapora 
szívverés (tachycardia). 
 Az epikrízis (EK) csúcspontja akkor következik be, amikor az agyi ödéma duzzanata a legnagyobb. Ekkor következhet 
be a jobb oldali szívinfarktus (a konfliktus feloldását követő 2-6 héten belül). A tünetek megegyeznek a bal oldali 
infarktus tüneteivel (hideg veríték, hányinger, szívfájdalmak, angina pectoris újbóli aktiválódása).  
 
FONTOS! A jobb oldali infarktus mindig együtt jár tüdőembóliával, mert az epikrízis ideje alatt az egyén élettani 
okból visszakerül a konfliktus aktivitásba, ami félbeszakítja a koszorúér vénák gyógyulási folyamatát. Ez a visszakapcsolás 
és duzzanat okozza a gyógyulási hegszövet leválását, amely a vérárammal tovasodródva a tüdőbe kerül, ahol ún. embóliát 
okoz. Kísérő tünet: szapora szívverés. (Embólia: érelzáródás, a véráramba jutott anyag, itt szövetdarab beékelődése miatt.) 
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AZ EMÉSZTŐRENDSZER EKTODERMÁLIS SZÁRMAZÁSÚ SZÖVETEI 
 
Birtok bosszúsági konfliktus: bosszantó, felháborító dolog a territóriummal, vagy a területünkhöz tartozó 
emberekkel (otthon, a munkahelyen, iskolában…) kapcsolatban. 
 
Vezérlés: három agyi vezérlőközpont van, mely birtok-bosszúsági konfliktushoz kapcsolódhat: (a) gyomor 
kis kanyarulatának reléje, (b) a máj epevezetékeinek reléje és a (c) hasnyálmirigy-vezetékek reléje:   
 
 
GYOMORNYÁLKAHÁRTYA (kis kanyarulat), PYLORUS (alsó gyomorszáj),  DUODENUM (patkóbél) 
 
KA-szakasz: a kis kanyarulat, pylorus, v. duodenum fekélyesedése, nyombélfekélyek.  
                          A konfliktus-aktív szakaszban a páciens itt fájdalmakat tapasztal. 
MU-szakasz: a szövetcsökkenés feltöltésre kerül. Ha vírusok működnek közre a helyreállítási 
szakaszban � gyomorhurut. Az epikrízis hányási rohamokban nyilvánul meg, lehetséges 
magas láz, és egy „fertőzés” jellegzetes tünetei. A fekélyek helyreállítási folyamata együttjár 
(fájdalom)görcsökkel, a fekélyek vérzésével (fekete széklet). Az epikrízisben gyomor-epilepsziát 
(fájdalmas gyomorgörcsöket), és vérzést lehet megfigyelni. 
 
Összehasonlításképpen: míg a gyomor kis kanyarulata ektodermális (külső csíralemez) eredetű,  
a gyomor nagyobbik része az entodermából (belső csíralemezből) származik, és az ősi bél-traktus 
szervekhez tartozik, melyeket az agytörzs vezérel. (Pl. endokrin mirigyek, vékonybél, vastagbél, stb). A gyomor 
entodermális részének konfliktusa ennek megfelelően egy „megemésztendő falat”, egy „nehezen emészthető” dolog, ami 
„már a gyomorban van” csak nincs megemésztve, nem tudjuk elkezdeni felszívni, felhasználni, élvezni. A KA-szakaszban: 
sejtszaporulat, adenokarcinóma, gyomorrák (karfiolszerűen növekvő mirigydaganat). A gyomor több sejttel több 
emésztőnedvet (tbk. sósavat) állít elő, amivel a „nehezen emészthető falatot” gyorsabban le tudja bontani, és meg tudjuk 
emészteni. A MU-szakaszban a tumort, daganatot mycobaktériumok elbontják. Epikrízis: hányás. 
 
 
A MÁJ- és EPEVEZETÉKEK 
 
KA-szakasz: fekélyesedés = szövetcsökkenés a vezetékek belső falában vagy az epehólyagban.  
MU-szakasz: az (epe)vezetékek fekélyes területei duzzanat által feltöltésre kerülnek, egy 
hevesebb duzzanat a vezetékek elzáródását okozhatja ami májduzzanathoz, a máj 
megnagyobbodásához vezet (hepatomegalia). Ha a májat borító hártya is megnyúlik, az 
erős fájdalommal jár. Az epevezeték elzáródása blokkolja az epefolyadékot, melynek 
sárgaság (icterus) a következménye.  
 Többszöri konfliktusba való visszaesés (pl. sínek) hatására, a szervezet oda-
vissza kapcsolgat a két szakasz között, így az epevezetékben vagy epében kő keletkezik. 
Epegörcs (v. epekő-görcs) az epikrízisben jelentkezik. A korábban fertőzőnek vélt “Hepatitis” (májgyulladás, 
ami pontosabban májvezeték-gyulladás!!!) hepatitisz-vírus jelenlétére utal, de a gyógyulás vírusok nélkül is 
végbemegy, csak lassabban mert vírusokkal lenne „biológiailag optimális” a gyógyulási folyamat.  
 Függő gyógyulás esetén a sokszori visszaesés miatt az epevezeték hegesedése nem tud befejeződni, 
melynek következménye májzsugorodás (cirrhosis hepatitis). (Függő gyógyulás: a visszaesések miatt folyton 
félbeszakadó gyógyulási szakasz, nem tud kifutni, lezáródni, így a szövet nem tud teljesen felépülni). Az 
epikrízis lehet veszélyes. A hepatitisnél mindig jelentkezik rövid ideig tartó öntudatlanság, (érző kéreg EK-
tünet) mely a krízisben a vércukor drámai csökkenésével jár: májkóma. Gyakran beavatkozást igénylő helyzet. 
 
 
C) HASNYÁLMIRIGY-VEZETÉKEK 
 
KA-szakasz: fekélyesedés. Biológiai értelme: a fekélyesedés több hasnyál átfolyását 
teszi lehetővé, ami javítaná az emésztést, felszívást, falat-elbontást, -felhasználást. 
MU-szakasz: a szövetcsökkenés helye duzzanat kíséretében feltöltésre kerül. A 
duzzanat elzárhatja a vezetékeket. Itt: pancreatitis – hasnyálmirigy(!vezeték!) 
gyulladás. (Fejlődéstörténeti szempontból) mióta az érző kéreg idegezi be (vezérli) a 
hasnyálmirigy-vezetékeket, az epikrízis idején a páciens elveszítheti az öntudatát: 
ájulás, eszméletvesztés. A vezeték sejtszaporulatát diagnosztizálhatják „hasnyálmirigy 
(!)-ráknak” különösen, ha szindróma is fennáll.  
Epikrízis: hypoglycaemiás sokk – (drámai cukorszint csökkenés!) 
  
Összehasonlításképpen: míg a hasnyálmirigy vezetékek ektodermális származásúak, a mirigyszövet entodermális,  
és az agytörzs vezérli. A mirigyszövet konfliktusa egy „emészthetetlen bosszúság” ami NEM territoriális (nem birtok, 
hanem falat!) jellegű, pl. bosszúság családtagokkal, munkatársakkal, ismerősökkel, stb. A konfliktus gyakran a falat iránti 
viaskodásból/küzdelemből fakad (örökség, örökösödés, pénz, munkahelyi posztért való küzdelem, stb).  
KA-szakasz: hasnyálmirigy-daganat. A daganat biológiai értelme, hogy a több hasnyálmirigysejt több hasnyálat 
(emésztőnedvet) termel, és ezzel a falatot jobban lehet emészteni (magunkévá tudjuk tenni). A  
MU-szakaszban a daganatot mycobaktériumok elbontják. Ha a szükséges mikróbák nem elérhetők, a tumor betokozódik 
(a szervezet elkülöníti), és ott marad.  
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VÉGBÉL  
 
A végbél alsó részét (kb. 12 cm) ektodermális nyálkahártya (laphámszövet) vonja be belülről és a 
kéregállomány vezérli. (A felső részét entodermális eredetű bélhám borítja, melyet az agytörzs vezérel). 
Konfliktus: identitás-konfliktus, az egyén hirtelen nem tudja, hogy hova tartozik, hogy hova menjen, hogy 
menjen, vagy maradjon, nem tud hovatartozási-döntést hozni. A konfliktus arra vonatkozik, hogy az egyén 
nem találja a helyét a társadalomban, családban, munkahelyen, szakmában. Úgy is hívják DÖNTÉS-konfliktus. 
Vezérlőközpont: a végbél-nyálkahártyát vezérlő agyi relé a bal agyfélteke halántéklebenyében található.  
KA-szakasz: szövetcsökkenés (vékonyodás) a nyálkahártya fekélyesedése. A fekélyek biológiai értelme: 
fejlődéstörténeti elődeink a székletet a terület kijelölésére, megjelölésére használták. (Az állatvilágban még ma 
is megfigyelhető.) A szövetcsökkenéssel a végbél átmérője kitágul, ezáltal könnyebb és gyorsabb székletürítést 
tesz lehetővé, hogy „jobban ki tudjuk jelölni a helyet” ahova tartozunk. A konfliktus-aktív szakasz fájdalommal 
járhat. MU-szakasz: a fekélyes szövetek heveny duzzanat által feltöltésre kerülnek: aranyér (hemorrhoid).  
A gyógyulási folyamat gyakran a fekélyek vérzésével jár, különösen az epikrízis ideje alatt.   
(Vese-gyűjtőcsatorna-)szindrómával az aranyér igen nagy méretűvé válik és fájdalmas.  
 

VESEMEDENCE  -  HÚGYVEZETÉK  -  HÓLYAG  -  HÚGYCSŐ (nyálkahártya részei) 
Ezeket a szerveket az utóérzet-központ idegezi be (vezérli) és nagyon érzékenyek (kifinomult az érzékelésük).  
Ez az oka annak, hogy mindkét (az alkalmazkodási és helyreállítási) szakasz igen fájdalmas lehet.  
Konfliktus: Birtok kijelölési konfliktus  
Agyi elhelyezkedés: BAL OLDAL - női birtok kijelölési konfliktus, JOBB OLDAL - férfi birtok kijelölési konf.  
Férfi birtok kijelölési konfliktus: „nem tudom a területem (külső) határait kijelölni”, „behatoltak  
a magánszférámba” „betolakodtak a területemre” = a birtokomra, ami az enyém. 
Női birtok kijelölési konfliktus: nem tudom területem („a fészek”) belső határait 
kijelölni; a belső térbe behatolt valaki. A szervi megnyilvánulás férfinál és nőnél azonos.  
 

VESEMEDENCE 
 

KA-szakasz: fekélyesedés. Az elváltozás biológiai értelme: a szervezet a vesemedence 
átmérőjét tágítja, ezáltal több vizeletet tud a hólyaghoz vezetni, összegyűjteni és azzal 
fokozza a birtok kijelölési képességet.  
MU-szakasz: helyreállítás duzzanat által. Ha a vesekehely érintett (calix renalis), a 
vizeletkiválasztás során kő képződik a vizelet sűrűsödése következtében (húgykő, calculus, húgykristályok). 
(Ez nem azonos a kálcium-vesekővel, mely egy elhagyatottsági (v. menekülési, továbblétezési) konfliktus 
félbeszakított vagy ismétlődő gyógyulási szakaszában képződik.)  
Epikrízis: fájdalmas vesegörcsök. A rángással, összehúzódással a vesekő kipréselődik a vesemedencébe, 
ahonnan a hólyagba a vizelettel, és kiürül. Az érzékeny nyálkahártya és a hegyes húgykristályok (vesehomok) 
súrlódása igen fájdalmas.   
 

HÚGYHÓLYAG (nyálkahártya) 
 

KA-szakasz: a hólyag-nyálkahártya fekélyesedése. Biológiai értelme: a 
szövetcsökkenéssel a hólyag űrtartalma megnagyobbodik, ami több 
vizelet összegyűjtését, tárolását teszi lehetővé, azért, hogy a területünket 
jobban ki tudjuk jelölni. Tünetek: állandó vizelési kényszer.  
MU-szakasz: a fekélyes terület duzzanat által helyreállításra kerül, 
melynél a gyógyuló fekély vérezhet (véres vizelet). A vizelés égető 
fájdalmat és (fájdalom)görcsöt okoz! Itt a diagnózis: hólyag “fertőzés”, 
cystitis. Az intersticiális cystitis egy “függő gyógyulás” helyzet. 
 
HÚGYCSŐ, HÚGYVEZETÉK 
 

KA-szakasz: fekélyesedés a húgycsőben, -vezetékben. Vizelési kényszer és egyszerre vizelet visszatartás. 
MU-szakasz: a fekélyes területek duzzanat által felépülnek. A duzzanat is okozhatja a vizelési nehézséget, 
vagy akár el is zárhatja a vizelet útját.  
 
 
LÁTÓKÉREG  
 
A látókéreg dolgozza fel a szem által érzékelt információkat, innen történik a recehártya 
és a szem üvegtestjének vezérlése. Hátulról érkező veszély félelmi konfliktusa itt válik 
láthatóvá. Valami komoly, veszélyes, félelmetes dolog, ami hátulról (észrevétlenül, 
észrevehetetlenül) közelít, és nem tudunk előle kitérni. 
 
Még a legrejtelmesebb elmebetegségek is a természettörvényekhez igazodnak, mivel lefolyásuk, működésük  
a természettörvények szerint zajlik. Az elmebajok, konstellációk haladó anyag, külön szeminárium témája.  
Azok megértése sem nagy művészet, csak nagyon jól kell tudni hozzá az alapokat (fejből). 
 
Ajánlott lapok: www.neue-medizin.de, www.pilhar.com, www.germannewmedicine.ca, www.goc.hu, www.ujmedicina.hu     
Észrevételeit, megjegyzéseit, fejlesztési, javítási, pontosítási javaslatait mindig köszönettel vesszük:   info@ujmedicina.hu  
Fordította, szerkesztette, összeállította: Barnai Roberto – az Élet Baráti Kör támogatásával. www.eletbaratikor.hu  
 


