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A Germán Gyógytudomány (GNM) Dr. Ryke Geerd Hamer felfedezéseire támaszkodik, aki, az elmúlt 
húsz évben, forradalmian új és tapasztalatokon alapuló kutatással támasztotta alá a betegségek 
eredetét, lefolyását és gyógyulását. Ahhoz, hogy megértsük a mellrák természetét, először be kell, 
hogy mutassam a Germán Gyógytudomány alapelveit. 
 
Dr. Hamer arra jött rá, hogy minden betegség egy sokkoló élménnyel kezdődik, amire nem vagyunk 
felkészülve. Ezt a váratlan eseményt egy DHS-nek (Dirk Hamer Szindrómának) hívta, a fia  Dirk után, 
akinek hirtelen, tragikus halála okozta Dr. Hamer saját rákbetegségét. Egy előre nem látható 
eseménynek nem feltétlenül kell ilyen látványosnak lennie. A kiváltó ok lehet egyszerűen az, hogy nem 
mentünk át egy fontos vizsgán, vagy az, hogy valaki hozzánk vág egy durva megjegyzést. Azt 
mindenféleképpen tisztázni kell, hogy egy DHS különbözik egy lelki problémától. Egy DHS egy biológiai 
történés, ami nemcsak a lelket érinti, hanem egyidejűleg az agyat és a hozzá kapcsolódó szervet is. 
Abban a pillanatban, amikor a DHS bekövetkezik, a konfliktus sokk egy látható elváltozást okoz az agy 
egy bizonyos részén, ami tisztán látható az agyról készített felvételen, éles céltáblához hasonlító 
körökként. Mivel az agynak minden része kölcsönös viszonyban áll egy bizonyos szervvel, az agyi 
elváltozás helye meghatározza, hogy melyik szerv érintett. Tehát: meghatározott biológiai 
konfliktusoknak meghatározott fizikai reakciói lesznek a testben, mint például rák, cukorbetegség, 
asztma, szívbetegség, stb.. Az emberi evolúciót figyelembe véve Dr. Hamer felfedezte, hogy ezek a 
reakciók, amelyek az agyba be vannak programozva, egy biológiai adaptációs folyamat eredményei, 
amelyek évmilliók során alakultak ki. Mivel minden ember hordozza ezeket a vele született ősrégi 
programokat, a Germán Gyógytudomány „Biológiai Speciális Programokként” utal ezekre, ellentétben a 
„betegség” szó használatával, ami egy rendellenességre vagy rosszul működésre utal a szervezetben.  
 
Dr. Hamer felfedezései szerint, minden Biológiai Speciális Programnak („betegségnek”) két fázisa van, 
ha a konfliktus megoldható. Hagy mutassam be ezt a kétfázisú menetet a mellrák esetében. Vegyük 
azt a példát, hogy egy nő megy a járdán a gyerekével. Hirtelen a gyerek kiszalad az útra, és elüti egy 
autó. Nyilvánvalóan, az anya teljes pánikba esik. Biológiai értelemben, átél egy „anya-gyerek 
aggodalom konfliktust” és azon nyomban a Biológiai Speciális Program, ami ehhez a meghatározott 
konfliktushoz kapcsolódik, bekapcsol. A konfliktus sokkal belép az első fázisba, vagyis a  konfliktus-
aktív fázisba, aminek nagyon határozott tünetei vannak: a gondolatai egyfolytában akörül forognak, 
hogy mi történt, nem tud aludni, nem tud enni, a kezei és a lábai hidegek – ezért hívják a konfliktus-
aktív fázist a HIDEG fázisnak. Ha a nő jobbkezes, a konfliktus a kisagy (ősagy) jobb oldalát fogja 
érinteni, azon a területen, amely a bal mell emlőmirigyeit irányítja. Ha az „aggodalom/gondoskodás-
konfliktus” egy partnerrel lenne kapcsolatos, akkor a jobb mell lesz érintve. A balkezes nők esetében ez 
fordítva van. A Germán Gyógytudományban az agy központi szerepet játszik, ezért a kezesség egy 
döntő tényező.  
  
Abban a pillanatban, amikor az agyban bekövetkezik az elváltozás a konfliktus hatására, az érintett agy 
sejtek utasítást küldenek a megfelelő sejteknek a testben, hogy serkentsék az emlőmirigy sejtek 
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szaporodását annak érdekében, hogy több tejet tudjanak termelni a gyengélkedő gyerek számára. Még 
akkor is, ha a nő nem szoptat, az esemény akkor is kiváltja ezt a reakciót, és ez évmilliók óta így 
történik. Addig amíg az anya a konfliktus-aktív fázisban van, a mell sejtjei folyamatosan szaporodnak, 
és egy „mirigyes emlődaganatot” hoznak létre. Több száz mellrákos beteg agyi CT-jének módszeres 
kielemzése után, Dr. Hamer egyértelműen megállapította, hogy az emlőmirigy rák mindig egy olyan 
aggodalom vagy vita eredménye, ami ahhoz kapcsolódik, amit egy nő a „fészkének” tekint, pl. az 
otthona, a gyerekei, a párja, a háziállatok, a munkahelye.  
 
A konfliktus megoldásával, amikor a gyerek meggyógyult, elkezdődik a második fázis. A gyógyulási 
fázisban a nő fáradt lesz, visszatér az étvágya, a kezei és lábai megint melegek lesznek - ezért hívják a 
gyógyulási fázist a MELEG fázisnak. Sajnos ez szintén az a fázis, amikor a betegnél gyulladás, láz és 
fertőzések alakulnak ki, és akár komoly fájdalmai is lehetnek. A szervben is azonnali változást 
láthatunk: amint a gyerek biztonságban van, onnantól kezdve nincs szükség arra, hogy ezekből a 
specializálódott sejtekből több termelődjön. A daganat növekedése azonnal leáll és a feleslegessé vált 
sejtek baktériumok segítségével lebomlanak, amik pontosan erre a feladatra vannak készenléti 
állapotban. Mivel a mikrobák nélkülözhetetlenek a túlélésünkhöz, a különböző feladataik szintén be 
vannak programozva az agyba, ami irányítja a tevékenységüket a testünkben. A Germán 
Gyógytudomány elutasítja azt a nézőpontot, amely szerint a mikrobák az ellenségeink és el akarnának 
minket pusztítani. Ellenkezőleg, az emberek és mikrobák hasznos együttélése arra utal, hogy a 
mikrobák hűséges segítőkként azonosíthatók, amiknek az a céljuk, hogy karban tartsák a szerveket és 
a szöveteket.  
 
Amíg az emlőmirigyeket a „fészekkel kapcsolatos aggodalom konfliktus” érinti, addig a tejcsatornák az 
elválasztás konfliktusra reagálnak, például, ha egy nő átél egy eseményt, ahol úgy érzi, hogy a 
gyerekét, vagy az édesanyját, vagy a párját „elszakították a mellétől” (elvesztett valakit, akit nagyon 
szeret, és akivel törődik). Mivel a tejcsatornákat a nagyagy szenzoros kérge irányítja, a szövetek 
másképpen fognak viselkedni: a konfliktus-aktív fázis alatt, a tejcsatornákban kis fekélyek mutatkoznak, 
aminek az a biológiai célja, hogy megnövelje a csatornák átmérőjét, ami segíti a tej kifolyását, amire 
már nincs szükség. Amint a konfliktus megoldódik, a kifekélyesedett szövetek felépülnek. A 
hagyományos orvostudomány ezt a sejt szaporulatot, ami a gyógyulási fázis alatt megy végbe 
„intraductalis carcinomának” (tejcsatorna ráknak) hívja. A Germán Gyógytudomány egy más 
nézőpontot ajánl. Több mint két évtizedig alaposan megvizsgálva a Természet biológiai törvényeit,  
Dr.Hamer biztosít minket arról, hogy egy ilyen  „gyógyító tumor” tulajdonképpen egy veszélytelen 
daganat, ami lassan lebomlik a gyógyulási folyamat alatt.  
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