Anemia, leucemia si conflictele care afecteaza oasele conform Noii medicini germanice
Conflicte delagate de oase si dinti:
CALOTA CRANIANA – Conflict legat de intelectualitate. „Nu sunt deajuns de destept sa realizez/fac ceva”.
MAXILARUL – conflict – a nu putea muşca, adversarul e prea puternic, mi-am rupt dinţii încercând să-l
muşc.
MANDIBULA – conflictul de a nu putea muşca, adversarul meu e prea puternic. Faza activă – dinţii se mişcă,
cad, nu doare. Faza de vindecare – încep să doară. Stomatologul spune: „bacteriile sunt de vină, nu ţi-ai
spălat dinţii”.
Smalţul dinţilor, dedesubt e rădăcina şi maxilarul. Fiecare dinte în parte are un conflict propriu de
muşcătură. Conflictul pe care îl are dentina e că nu poate să muşte, la fel şi mandibula, pentru că adversarul
e prea puternic.
Smalţul dinţilor – CARIILE – NU ARE VOIE SĂ MUŞTE. Ex: - fratele mai mic acasă şi l-aş putea lovi dar mama
nu mă lasă. Am carii. Dacă am un frate mai mare: aş vrea, dar nu pot, pentru că e prea puternic. Gaură în
dinte.
Incisivii, caninii şi molarii. Cu incisivii apucăm sau ne apărăm. Cu caninii prindem, apucăm, cu molarii
sfărâmăm. E o diferenţă dacă vreau să mă apăr su s-o sfărâm. Are importanţă şi lateralitatea. Fratele e pe
partea partenerului.
PARTEA DE LA GÂT A COLOANEI VERTEBRALE: - NEDREPTATEA LUMII – „DE CE TOCMAI EU?” În faza de
vindecare – înţepenirea gâtului. Conflict de înjosire soluţionat.
ARTICULATIA UMARULUI: Nu am voie sa imbratisez pe cineva, „nu sunt o mama buna“, „nu sunt un
partener bun.
COLOANA VERTEBRALĂ REPREZINTĂ PERSOANA, DEPRECIERE CENTRALĂ.
Are întotdeauna legătură cu „DE UNDE ÎMI TRAG EU ÎNCREDEREA ÎN MINE? DE LA PARTENER SAU DE LA
MAMĂ-COPIL?”. Coloana vertebrală are partea partener şi partea mamă-copil.
De multe ori e un conflict că a fost diagnosticat cu cancer. În acel loc persoana mea nu mai e bună de nimic.
La acea înălţime osteolizează coloana.
STERNUL – DEPRECIEREA ÎN DECOLTEU, SE REFERĂ LA PIEPT – dacă femeile au sânii prea mici sau inegali sau
bărbatul pieptul prea îngust.
COASTELE - cand nu este ceva in regula cu sanii sau plamanii. Apare des in urma amputarii sanilor.
COTUL – A NU PUTEA SĂ LOVEŞTI, PE EXTERIOR. PE INTERIOR – A NU PUTEA ÎMBRĂŢIŞA, A NU PUTEA LUA
ÎN BRAŢE.
„Cotul tenismanului” – nu pot să-l înving. Osteolizează osul sau ţesutul conjunctiv, nu doar în faza activă.
După ce îmi iau revanşa, ajung în faza de vindecare şi am acel cot de tenis. Unii ar spune că s-au forţat.
OSUL SACRUM (sacro-coccigian) – URMAREA HEMOROIZILOR, NU POT SĂ STAU, MĂ DOARE SAU POATE FI
URMAREA UNUI ACT SEXUAL ANAL CARE DOARE.
SIMFIZA PUBIANĂ – A NU PUTEA SĂ AI ÎN PROPRIETATE CEEA CE TU LA RÂNDUL TĂU POŢI LĂSA
MOŞTENIRE. Când copiii se ceartă pentru minge, cel care are mingea se aşază pe ea.

BAZINUL MIC – DEPRECIERE DIN PUNCT DE VEDERE SEXUAL – ÎN LOCUL ACESTA NU AM FOST BUN DE
NIMIC – impotenţă, cancer la prostată sau femeia spune „eu nu pot să-ţi ofer asta”.
BAZINUL MIC – SCĂDEREA ÎNCREDERII DIN PUNCT DE VEDERE SEXUAL. „Nu mai fac faţă”. La femei scăderea
încrederii e când bărbatul ei are o prietenă mai tânără. Femeia îşi închipuie că nu mai poate să-i ofere asta.
Atât timp cât femeia se gândeşte că soţul ei e cu una mai tânără, atâta timp va avea osteoporoză. Dacă însă
şi-a dat seama că bărbatul ei e un ticălos şi că el e cauza osteoporozei, nu va mai trebui să suporte situaţia
asta şi va încerca să găsească un nou partener. Dacă va râde şi va trece peste situaţie, se va vindeca. Atunci
osul se va calcifia din nou, indiferent că se iau sau nu medicamente.
BAZINUL – corespondentul bazinului mic, al bebeluşului. Dacă femeia nu poate rămâne însărcinată, bărbatul
reacţionează la bazin.
ŞOLDUL – NU POT SĂ-MI IMPUN PUNCTUL DE VEDERE FAŢĂ DE PARTENER SAU FAŢĂ DE MAMĂ-COPIL.
(Oamenii siguri de sine isi pun de maile in sold cand argumenteaza)
FEMUR – EU NU SUPORT ASTA, NU POT SĂ TREC PESTE ASTA.
ARTICULAŢIA MÂINII – NU POT SĂ ŢIN SUB CONTROL O SITUAŢIE. Inflamarea – vindecare continuă. LA
DEGETE – NU AŞ FI FOARTE PRICEPUT SĂ FAC ASTA.
GENUNCHIUL – DEPRECIEREA SENTIMENTULUI DE SPORTIVITATE.
DEPINDE DE SCARA VALORICĂ A FIECĂRUIA. De pe partea partenerului, dacă partenerul mă laudă de obicei,
sau partea mamă-copil. Dacă ratez, mă depreciez faţă de mamă, dacă mă laudă de obicei când câştig sau
marchez.
APĂ LA GENUNCHI – conflict de depreciere de origine sportivă soluţionat plus conflict existenţial (nu are
bani) – se închid tuburile colectoare renale.
A COLOANA VERTEBRALĂ – ÎN TOATE CAZURILE SE CAUTĂ PARTEA STÂNGĂ SAU DREAPTĂ – PRĂBUŞIREA
CENTRALĂ A PERSOANEI. SCOLIOZA
poate fi şi motorică, nu se leagă întotdeauna de oase. Conflict motoric. Trebuie căutat conflictul şi rezolvat.
Ex: - mama îşi bate fiica, o trânteşte în tufiş, fata nu se poate feri. Îi afectează musculatura şi are scolioză.
Dacă ar fi afectate oasele, ar fi dureri foarte mari ale oaselor. Mai mult ca sigur e musculatura, dar pot fi
implicate şi oasele şi muşchii.
TIBIA – CONFLICT DE DEPRECIERE LOCAL – „ÎN LOCUL ACESTA NU MAI SUNT EU BUN”, conflict de
depreciere în urma unei paralizii, unde muşchiul se prinde de os peste tendon. Dacă am o paralizie,
musculatura e paralizată dar se va produce osteoliza în locul unde musculatura e legată de os prin tendon.
În apropierea genunchiului conflictul va fi legat de sportivitate.
LABA PICIORULUI – NU POT SĂ FUG, SĂ DANSEZ, SĂ DAU UN ŞUT.
CĂLCÂIUL – NU POT SĂ STRIVESC SITUAŢIA ASTA SAU PE CINEVA CARE MA ENERVEAZA.
Fiecare os are un conţinut specific al sentimentului de depreciere.
MONTURI – CONFLICT DE DEPRECIERE. IMPORTANTĂ E LATERALITATEA.
Ex. – fetiţă cu monturi – la 8 ani a fost abuzată de partenerul mamei sale. I-a povestit mamei, care nu a
crezut-o şi a certat-o. Ambele degete i s-au deformat. La 20 de ani povesteşte iar cu mama ei. Mama o

întreabă de ce nu a povestit nimic? Degetul de pe partea partener s-a îndreptat. Deprecierea de pe partea
mamă-copil a rămas, nu a putut-o ierta pe mama ei.
"Durerile de crestere la copii" - sunt faza de vindecare a unui conflict de devalorizare de sine (cand a fost
batut, umilit, a primit o remarca negativa) sau din cauza performanta slabe la sport
ARTROZA – FAZA ACTIVĂ ÎN CONTINUARE – necroza ţesutului, fără inflamaţie. Depinde unde e poziţionată:
nu pot să mă impun – la şold, depreciere din punct de vedere al sportivităţii – la genunchi. Depinde pe care
parte e – partener sau mamă-copil.
ARTRITA – FAZA DE VINDECARE CONTINUĂ – inflamaţie.
Pentru socrul lui, care era mecanic, era o realizare din punct de vedere sportiv să repare o maşină. Era
competiţia.
Dr. Hamer sfătuieşte să ne facem din Germanica un Hobby.
Caz: - fiica lor se plânge ieri că o dor oasele pe partea mamă-copil. Îl roagă pe prietenul ei să o ducă la baie,
acolo delirează, cade jos şi vomită. Fata are 20 de ani. Nu de mult a visat foarte intens despre copii, ca şi
cum ar fi avut copii. Vomitatul e în legătură cu mica curbură a stomacului. Absenţa e în criză legată de
musculatură. Există 2 posibilităţi: - supărare teritorială masculină sau feminină – conflict de identitate – a nu
te putea hotărî. Din punct de vedere al stomacului, poate că şi-a soluţionat o supărare legată de
teritorialitate. E dreptace. E la perioada ciclului. Primul conflict ar trebui să vină pe partea stângă şi al doilea
conflict îi provoacă ciclul. Când rezolvă al doilea conflict şi ciclul se încheie. Dar se găseşte într-o constelaţie
şi conflictul legat de stomac a fost al doilea sau al treilea. Săritura calului devine specifică dreptaciului. E în
constelaţie depresivă feminină, a putut rezolva un conflict de identitate – săritura calului – loveşte pe partea
masculină. Elizabeth iubeşte foarte mult animalele. Are o căţea de 10 ani. Ea locuieşte la prietenul ei,
studiază, e foarte puţin timp acasă şi a lăsat câinele la ei. Asta e suferinţa ei. Pentru că ei nu sunt acasă, a
trebuit să ia câinele la ea. Acesta a fost conflictul ei – „sunt o mamă proastă pentru copilul meu”. Criza a
ajuns în punctul de întoarcere. 2-3 zile i-a fost rău, după ce a vomitat s-a simţit mai bine. Problema cu
căţelul a fost definitiv rezolvată, nu vor mai fi şine. Poţi să te arăţi altfel în faţa copilului tău, atâta timp cât ai
priceput împrejurările şi nu eşti nesigur. Copilul observă imediat nesiguranţa şi intră foarte uşor în panică.
La prima durere foarte mică, încercaţi să vă înţelegeţi şi cu timpul va deveni tot mai clar. Nu există simptom
fără o cauză evidentă.
TENDONUL LUI AHILE – „NU SUNT ÎNDEAJUNS DE RAPID”.
Fiecare tendon are o sarcină precisă. Tendoanele de sub braţ – a apuca, a ţine ceva strâns. Necrotizează
tendonul, se subţiază, se poate rupe. De regulă nu se prea rup tendoanele. În faza de vindecare – inflamare,
doare, se reface, la sfârşitul perioadei de vindecare tendonul va fi mai gros şi rămâne aşa.
Hamer are în podul palmei un tendon foarte gros. Are 2 boxeri şi îi ţinea în lesă cu o singură mână. Fug după
alt câine şi îl trântesc la pământ. Se ţine de o bară, câinii trăgeau.
Caz: - inflamarea tendonului lui Ahile pe ambele părţi. Nu a fost suficient de rapid cu partenerul sau mamacopil. Trăiesc în comunitatea Sf. Francisc 15 familii, au gospodărie agricolă, 2-3 „căminişti” care nu trebuie să
muncească, pensia lor intră în casa comunităţii. Se ocupă de hrănit pisicile. Prietenul lui trebuie să
urmărească unde fac pisicile cuib şi să „eutanasieze” puii la naştere. Trebuie să fie atent să nu fie prins de
copii sau pensionari. Dacă se află că nu a fost destul de rapid, apare conflictul.
FEBRA MUSCULARĂ – reumatism la muşchilor. Fiecare muşchi îşi are rolul său. CONFLICT MOTORIC – CĂ NU
AM PUTUT SĂ EVIT – ÎN FAZA DE VINDECARE MUSCULATURA E REPARATĂ ŞI DOARE.
Pot avea o depreciere centrală – de exemplul pentru că am fost înşelat sau pentru că am cancer dar pot
suferi această depreciere pentru copilul meu – eu sunt de vină că copilul meu nu poate să meargă. Poţi avea
un conflict şi pentru altcineva. Reacţiile sunt la fel. Pot să mă aleg cu un cancer la ficat pentru că am cancer
la intestin, dar şi pentru că a fost otrăvit câinele meu.

Primul lucru – trebuie căutată originea conflictului. La ficat, plămâni, e relativ simplu – are un singur focar
circular. Dacă are acest conflict pentru altcineva, va avea ficatul sau plămânul plin de focare concentrice,
dacă are frică de înfometare către sine însuşi.
Dacă am un conflict de depreciere pe partea mamă-copil, trebuie deosebit: e mama sau copilul – de unde
îmi iau în principal stima de sine. Dacă merg la fotbal pentru că mama mă mângâie pe cap, dau greş şi
mama nu mă mai mângâie. E genunchiul pe partea mamă-copil.
ANEMIA – LEUCEMIA – DURERILE DE OASE
Deprecierea de sine – faza activă – osul osteolizează şi avem ANEMIE, scade nivelul celulelor roşii şi albe.
Oboseală generată de anemie, ne protejăm oasele poroase. Fiecare os e acoperit de un periost foarte
rezistent. Menţine stabil un os foarte poros. S-ar putea rupe, dar nu se rupe atât de uşor ca în faza de
vindecare. În faza activă nu sunt dureri. Dacă se rezolvă conflictul, cu ajutorul bacteriilor osul se recalcifiază,
periostul se întinde – provoacă dureri la oase.
În faza activă a unui conflict de devalorizare de sine, care este raportat de scheletul osos apar apar gauri in
os, numite osteoplaste în medicina clasică. La sfârşitul perioadei de vindecare gaura se calcifică – la o
secţiune se văd urmele ca nervurile de la o clădire – dop de calciu. Acele plusuri de calciu sunt considerate
rele de catre medicina, că ar provoca osteoblaste.
SÂNGE – globule albe, roşii, trombocite, valori diferite la bărbat şi femeie.
4-10.000 leucocite/mm cub,
4-7 milioane globule roşii/mm cub, trombocite – 150-300.000/mm cub.
În faza activă globulele roşii şi albe scad ca număr, odată sau pe rând. Avem anemie. În faza de vindecare
măduva produce întâi globule albe – multe leucocite, apoi globule roşii câteva săptămâni mai târziu.
Schimbarea acestui nivel al globulelor în sânge – conflict de depreciere a persoanei, în afară de cazul când
există sângerare. În faza activă se contractă vasele, în faza de vindecare se dilată vasele – am brusc un volum
de 8 ori mai mare în vasele de sânge, diluat cu ajutorul serului din jur. Medicina clasică ia 1 mm cub de
sânge – în faza activă numără celulele şi dacă peste o oră îşi rezolvă conflictul, sângele e subţiat şi brusc se
numără mai puţine celule. Asta este de fapt o PSEUDOANEMIE.
Are acelaşi număr de celule, numai că sângele e mai diluat.
Cei mai multi medici prescriu preparate de fier la astfel de valori de sange, insa acel fier este anorganic,
neasimilabil si in plus toxic. Fierul oricum nu are cum sa lipseasca din alimente, caci este practic in toate. In
plus corpul face din alte element, fier, asa cum arata transmutatiile biologice descoperite de Dr. Loius
Kervran. Daca ar exista o lipsa de fier in alimente si ceilalti membrii din familia unui „anemic“ ar trebui sa fie
anemici. Insa nu este deloc asa.
A da pastile cu fier la anemici este ca si cum ai pune benzina intr-un rezervor spart sau ai trimite fier la o
turnatorie care a fost inchisa din lipsa de foc. Nu are cum sa ajute. Mai ales ca fierul nu lipseste oricum din
alimentatie. Pastilele cu fier sunt chiar daunatoare.
Insa Dr. Hamer ne arata ceva nou: pana si masurarea valorii de fier din sange (adica a numarului de celule
rosii) este bazata in multe cazuri pe o eroare medicala, caci medicina clasica nu stie ca sangele are faze in
care este normal sau mai diluat din cauza unui proces activ de autovindecare a oaselor. Fierul si
hemoglobina din sange este la fel ca si inainte, numai ca sangele e mai diluat. Deci de face panica in mod
inutil.
Conflictul care duce in faza de vindecare la reparatia oaselor si la valori de sange „anormale“ este insa ceva
destul de des intalnit.

Daca procesul de reparatie ar fi mai intens din cauza unui conflict mai indelungat, medicina ar descoperi
„leucemie“ si ar „trata-o“ cu citostatice, transfuzii de sange sau alte minuni, desi este vorba doar un proces
de autovindecare care nu necesita ajutor.
Tineti minte filmul „Love story“ din anul 1970, in care fata face leucemie si moare?
Acel film, ca si filmul „Philadelphia“ din 1993 cu Tom Hanks si Denzel Washington, in care un homosexual
moare de pe urma la SIDA, nu sunt filme artistice, ci este propaganda sublimala a industriei farmaceutice cu
ajutorul filmelor si care are numai rolul de a ne baga o frica imensa si de nesters in subconstient cu privire la
„leucemie“, SIDA, pozitiv HIV“ , etc.
Aceasta spalare de creier functionea si este facuta sistematic de la inventia cinematografiei incoace. In
ultimii 10 ani au fost facute foarte multe filme care se ocupa de ebola si sau moli similare produse de virusi
periculosi. Pana in ziua de astazi nu a putut fi dovedit nici un singur virus.
PACIENT CU LEUCEMIE.
Dacă va fi diagnosticat cu cancer al sângelui sau va primi o transfuzie de sânge – corpul nu poate deosebi
între a pierde sau a primi sânge. În natură nu există situaţia de a primi sânge. Pacientul reacţionează cu
splina, absoarbe leucocitele şi pacientul va sângera din toţi porii: ochi, urechi, nas şi hemoragie internă.
Hamer spune: când se întâmplă aşa ceva, să fie sunat. Le spune: - dacă în cazul leucemiei se implică şi
splina, e nevoie de un medic de urgenţă. Trebuie să protejăm pacientul de a i se pune diagnostic de cancer
la sânge. Să nu pierdem din vedere valorile din compoziţia sângelui, dar nici să le exagerăm. Nimeni nu ar
trebui să moară de leucemie.
Studiu de caz: - o femeie tânără, căreia nu-i era clară lateralitatea. Avea o depreciere din punct de vedere
intelectual. Adâncitură în calotă pe partea stângă, în legătură cu şeful ei, care era partener – biologic era
stângace. Dacă lămureşti conflictul, poţi stabili lateralitatea.
Când periostul se întinde în faza de vindecare – medicii fac puncţii. Se deschide periostul, înăuntrul osului
nu mai poate fi acumulată presiune, prin acea găurică calusul iese şi masa de celule curge în muşchii din
jurul oaselor. Atunci diagnosticul e OSTEOSARCOM. NU LĂSAŢI PE NIMENI SĂ VĂ ÎNŢEPE! ÎMPĂRŢIREA ÎNTRE
BUN ŞI RĂU E O TÂMPENIE!
Ex: - băiatul lui Helmut a primit permisul de conducere la 17 ani. Se serba sfârşitul şcolii şi s-a dus să bea. Nu
era plecat cu maşina, dar îşi pierde permisul de conducere. Helmut era plecat, îi spune la telefon şi s-a
supărat foarte tare. Copilul a spus că va plăti tata noul permis. Noaptea se trezeşte şi deasupra ochiului
stâng are o umflătură – depreciere din punct de vedere intelectual – cum a putut să se îmbete încât să îşi
piardă permisul (ochi) şi nu l-a mai găsit? A avut dureri săptămâni, deşi masa conflictuală durase câteva ore.
Coloana vertebrală a dr. Hamer, pusă pe site-ul dr. Hamer. Găurile datează de când a fost dat afară din
clinică. Hamer e în zodia taurului şi foarte încăpăţânat. Nu s-a dezis de NMG. Când nu merge bine NMG are
dureri de spate şi e foarte slăbit. De peste 30 de ani are această leucemie cronică. Ştie cum să se comporte
în faza activă şi în faza de vindecare.
Mulţi oameni rău-intenţionaţi spun că pentru a scăpa de Hamer ar trebui aprobată NMG, pentru că Hamer
ar rezolva un conflict de teritorialitate, ar face infarct şi ar muri. Dar Hamer nu are nici un releu în zona
inimii, ci în zona bronhiilor. El e aproape tot timpul alfa. Când nu tuşeşte, în faza activă şi atunci nu e alfa.
Dacă NMG ar fi aprobată, ar primi un puseu puternic de leucemie.
Leucemie (vindecarea oaselor dupa un conflict legat de pierderea valorii de sine)
Intr-o firma de stat de asigurari medicale se hotaraste concedierea unui angajat, doar din motivul ca nu mai
era nevoie de el, era cam in plus. Fara sa i se spuna ceva in prealabil, se face o adunare si i se spune direct in
fata ca este concediat. Ca un elev care este dat afara din clasa ca a facut prostii. Angajatul percepe acest
mod de concediere nu numai ca un soc, dar si ca o umilire, cu atat mai mult cu cat astfel de concedieri nu au

mai fost facute niciodata in acest mod in aceasta intreprindere. Concedierea este insotita de o recompensa
financiara substantiala, dar aceasta nu este mare mangaiere pentru angajat caci el are deja 45 de ani si
traieste intr-o zona mai la tara si nu sunt multe firme ca sa mai poate gasi usor o slujba noua. Pensionarea
timpurie ar fi de fapt singura sansa pe care o mai are ca sa salveze cat de cat situatia.
Angajatul se simte blamat, deceptionat, umilit, valoarea de sine este zdrobita intr-o singura clipa. Socul l-a
facut sa intepeneasca, s-a facut alb ca varul, cu privirea fixa si nu a mai putut scoate un cuvant. A durat
minute ca sa poata rosti un cuvant. O convorbire intre patru ochi cu seful a fost posibila de abia a doua zi.
Incepand de a doua zi angajatul este in faza de conflict activ (simpaticotonie) si se gandeste zilnic despre
lipsa sa de valoare. A slabit 12 kg si s-a enervat zi si noapte despre ce i s-a intamplat. Dupa 4 luni se
obisnuieste cu idea de fi la pensie si pana la urma nu gaseste situatia deloc rea. Asa ca conflictul se rezolva si
fostul angajat si actualul pensionar intra in stadiul de vindcare (vagotonie). Incepe sa ia din nou in greutate
si sa doarma bine. Dupa 2 luni de reparatie i se depisteaza din intamplare leucemie. Un lucru foarte
surpinzator pentru el caci se simtea excelent. Din cauza socului cauzat de stirea ca are cancer face imediat
niste chisturi in gat si diagnoza este acum: metastaza!
Comentariu: Leucemia este numita de Dr. Hamer „cancerul de lux“ caci este de fapt cea mai usoara forma
de vindecare care apare dupa un soc cu privire la scaderea valorii de sine si nu creeaza nici un fel de
complicatii vindecarea si in plus dupa vindecare oasele sunt mai puternice ca inainte !
Daca nu s-ar fi dus la control in 2 luni pacientul ar fi fost vindecat si fizic caci in faza activa de conflict se
pierde masa osoasa iar in faza de vindecare corpul reface masa osoasa, intarind la urma oasele chiar mai
bine decat erau inainte. Insa daca faza de vindecare este considerata “boala” si “leucemie”, bineinteles ca
medicina opreste autovindecarea si distruge pacientul.
Diagnosticul de leucemie produce un nou soc la aproape orice om si urmarile acestui soc sunt privite la
urma ca metastaze, desi sunt numai procese de reparatie un urma socurilor suferite.
Leucemia se poate considera cel mai fericit caz de “cancer” conform Dr. Hamer , caci dupa vindecare oasele
devin mai puternice ca inainte. Nu numai ca se vindeca, dar se fac si mai tari si mai solide ! Oh, medicina
oarba cati oameni ai bagat in mormant cu analizele tale prostesti si cu frica inutila despre un process de
vindecare neinteles.
Acum poate intelegeti cat de adevarata este zicala “mortalitatea creste direct proportional cu numarul
doctorilor”.
Acum poate intelegeti de ce pe vremuri “nu era cancer” : doar din cauza ca nu se descoperea.
Omul se plangea de dureri de oase fara sa stie de “leucemie”, lua niste ceaiuri si candva ii treceau de la sine.
Si acum ar trece la fel, insa ghinioanele apar numai din cauza ca omul se duce la analize.
Analizele in general, si mai ales cel preventive ca cele de cancer si osteoporoza, HIV, etc sunt cele mai mari
greseli pe care le face poate face un om. Caci la conflictele de azi, probabilitatea sa i se depisteze cuiva un
proces in curs de vindecare este mare si odata cu aceasta si sansa sa fie tratat gresit si sa-i intre frica de
boala sau moarte in san, care vor produce noi conflicte.
In Grecia, bolnavilor de cancer nu li se spune ca au cancer, numai rudele stiu de diagnostic.
Caz: "Cancer la tibie
Un tanar barbat se afla in stagiul militar. El este un bun alergator si se antreneaza zilnic, fiind obisnuit sa
castige multe concursuri de atletism la care participa des.
In timpul stagiului miltar se face o cursa de 10.000 de metri in orasul in care era stationat si la care mai
participa pe langa el si catva ofiteri mai in varsta din compania lui, care sunt mai mult amatori. El este
convins ca va castiga usor cursa, mai ales ca cei mai multi sunt mai in varsta ca el. Insa in loc sa castige, se
face aproape de ras, caci ajunge pe un loc foarte slab si este depasit chiar de ofiterul lui care este cu 20 de

ani mai in varsta.
In urma acestei infrangeri NEASTEPTATE sufera o devalorizare de sine si ramane in faza activa de conflict
timp de 7 luni. Aceasta se incheie de abia cu castigul cursei urmatoare in urma caruia valoarea de sine este
restabilita. Insa odata cu victoria apare si procesul de vindecare al confictului care a durat deja 7 luni.
La cateva zile dupa cursa aceasta incepe sa-l doara osul in tibia dreapta. Durerile devin din ce in ce mai
puternice si nimic nu il ajuta. Candva ajunge la medic, care dupa ce se uita la RMN spune ca ar putea sa fie
cancer. I se face o punctie in os pentru biopsie si
se constata ca este ceva bening. Insa medicii nu stiu exact daca este o "fractura cauzata de oboseala osului"
(material slab osos) sau este cancer. Merge la alt medic care ii pune piciorul in ghips luni de zile si ii spune ca
nu are voie sa puna greutate pe picior caci se poate rupe osul. Cand scoate ghipsul muschii sunt atrofiati si
nu mai au putere. RMN-uri ulterioare nu arata schimbari in os, ceea ce mentine dubiile legate de diagnostic.
La 7 luni dupa ce au inceput durerile, ele dispar tot asa de subit cum au inceput.
Tot ce s-a facut a fost complet inutil deoarece durata bolii nu se poate schimba si nimic nu a ajutat.
Comentariu:
Norocul pacientului, care la vremea aceea nu stia nimic de Noua medicina german a fost faptul ca nu s-a
diagnosticat cancer, astfel incat sa fie tratat cu citostatice si dupa cele 7 luni durerile au disparut de la sine.
A mai avut noroc si ca nu a primit morfina pentru dureri deoarece morfina incetineste sau opreste
vindecarea. Din alt punct de vedere se vede la ce duce ambitia si aroganta: la deceptie. In popoarele care
traiesc natural nu o sa gasiti nici concursuri de genul asta unde unul se bucura ca a castigat si restul plang.
Trebuie sa va dati seama ca din toti copii care merg la olimpiade si alte concursuri, multi din cei ce nu au
castigat se imbolnavesc ulterior daca au avut asteptari mari de la concurs.
Un om modest nu are cum sa cada caci nu se pune singur pe un podest. Un om care este pe un podest sau
se crede pe un podest poate sa cada oricand. Tot ce se intampla in viata ne ajuta sa ne smerim de fapt si tot
ne-o facem cu mana noastra. Putem invata multe lucruri utile din invataturile lui Hamer si experientele
oamenilor.
Caz: - bărbat de 45 de ani. Suferă de la 16 ani dureri puternice de spate. De 2-3 ori pe an e imobilizat la pat.
Deprecierea centrală a stimei de sine. Avea 7 ani şi cu o zi înainte de ziua mamei a fost rău şi mama era
foarte supărată. Ca să-şi ceară iertare, se duce cu cadoul cu o zi înainte. Era o foaie de hârtie pe care
construise un turn Eiffel din beţe de chibrit. Mama ia foaia şi o rupe, în timp ce pe foc fierbea laptele. Pur şi
simplu l-a rupt în două pe băiat. Acesta a fost conflictul. Şina era mama care îl certa şi laptele care dădea în
foc. De câte ori mirosea laptele care dădea în foc se punea în pat. După ce a recunoscut şina, a rezolvat
conflictul. Şinele centrale se pot rezolva foarte uşor. Şinele principale se pot rezolva numai când rămân fără
obiect. S-au redus 90% durerile. Complet nu, pentru că mama lui era în viaţă. Mama lui s-a îmbolnăvit, a
avut grijă de ea, era din nou băiatul cel mic, era din nou pe şina principală şi a avut dureri de spate.
În faza activă osteolizează vertebra. Vertebra se poate prăbuşi în ea, se tasează. În mod real scazi în înălţime.
Caz: - om de afaceri înşelat de partenerii de afaceri. În germană se spune că „ai fost pus pe spate”. A scăzut
în înălţime 5 cm.
Coloana vertebrală a dr. Hamer, pusă pe site-ul dr. Hamer. Găurile datează de când a fost dat afară din
clinică. Hamer e în zodia taurului şi foarte încăpăţânat. Nu s-a dezis de NMG. Când nu merge bine NMG are
dureri de spate şi e foarte slăbit. De peste 30 de ani are această leucemie cronică. Ştie cum să se comporte
în faza activă şi în faza de vindecare.
Mulţi oameni rău-intenţionaţi spun că pentru a scăpa de Hamer ar trebui aprobată NMG, pentru că Hamer
ar rezolva un conflict de teritorialitate, ar face infarct şi ar muri. Dar Hamer nu are nici un releu în zona
inimii, ci în zona bronhiilor. El e aproape tot timpul alfa. Când nu tuşeşte, în faza activă şi atunci nu e alfa.
Dacă NMG ar fi aprobată, ar primi un puseu puternic de leucemie.

DUREREA DE SPATE ASOCIATĂ CU UN SINDROM DĂ „BURTA BĂUTORULUI DE BERE”.
Trebuie făcută o delimitare între acumulările exudative (ex: ascita peritoneului, pleura) şi acumulările
transudative. Osul sub inflamare e calcifiat, lichidul din interiorul osului poate difuza în exterior prin periost.
Se adună apa în zona burţii, dar poate difuza şi de la coaste prin pleură în acel spaţiu pleural – e întotdeauna
un sindrom, adică tuburi colectoare renale active, dar nu de la pleură, ci de la oase. Burta nu e o ascită a
peritoneului, ci apa e de la oase, de la coloana vertebrală.
ARE UN CONFLICT DE DEPRECIERE – FAZA DE VINDECARE CONTINUĂ – are dureri de spate cronice şi are
ACTIV UN CONFLICT DE EXISTENŢĂ. Prin sindrom i-e permanent sete.
Caz: - fibromialgie la o femeie. Dureri musculare, simptome asemănătoare gripei. Conflictul central de
depreciere a fost o reanimare nereuşită a tatălui său, murise sub ochii ei. Locul unde pornesc nervii, la
sfârşitul fazei de vindecare osul e mai gros decât iniţial. Osul apasă din nou mai mult pe nervi. Sfatul lui
Hamer: tatăl este şi rămâne mort. Să-i facă tatălui o piatră funerară, pentru a putea fi memorat. Urmează
sfatul primit şi se vindecă.
Caz: - ŞOLDUL – A NU TE PUTEA IMPUNE.
Un băiat la care şoldul i se desfăcuse şi după un timp i s-a repoziţionat la loc. E prezentat ca o „vindecare
miraculoasă”. Conflictul a fost mama, care făcea carieră ca şi cântăreaţă de muzică pop. Copilul a avut
sentimentul de depreciere că nu se poate impune în faţa mamei. „Mama are lucruri mai importante de
făcut decât să aibă grijă de mine, eu nu sunt aşa important pentru mama”. Mama şi-a întrerupt cariera – s-a
produs soluţionarea conflictului şi şoldul i s-a refăcut.
Caz: - în constelaţie poţi rămâne retardat din punct de vedere al maturizării. Băiat de 17 ani, cu o maturizare
emoţională de maxim 10 ani. Era în vacanţă la un unchi, care avea o firmă. Îl pune să se ocupe de magazia
lui, băiatul e disperat, o sună pe mama, ea nu avea timp, o trimite pe bunica. Conflict pe zona mamă-copil în
zona şoldului – „nu pot să mă impun”. Osteolizează osul femural. Ajunge acasă, se rezolvă conflictul, apar
durerile, merge la o clinică – cancer la os, vor să-i amputeze piciorul. Nu vrea, ajung la Hamer. Cad şi îşi rupe
capătul femural. I se scurgea masă osoasă. Totul era plin de masă osoasă, piciorul era foarte gros. Face 18
ani şi ajunge relativ târziu într-o leucemie. A primit odată o transfuzie de sânge. La-u dat afară din clinică. A
reacţionat splina, a avut hemoragie internă acasă, îi curgea sânge peste tot, toţi terapeuţii au fugit de lângă
el. Nu a putut fi ajutat şi a murit.
Caz: - GENUNCHIUL – depreciere din punct de vedere al sportivităţii. Băiat de 13 ani, se întoarce de la fotbal
cu genunchiul umflat. Se duce la medic – îi fac o puncţie cu un ac mare în genunchi, fără anestezie. Caz din
1993. Mama citeşte fişa medicală, constată că avea puroi la ambii genunchi, decizia medicilor era de
amputare a ambelor picioare, pentru că puroiul de la măduva osoasă s-ar fi putut întinde până în zona
bazinului. Mama ameninţă medicii şi merge la Hamer. Băiatul era dedicat total fotbalului. Pentru că nu avea
note bune, i se interzice să meargă la fotbal. Acesta a fost conflictul lui de depreciere din punct de vedere
sportiv. După ce a mers din nou la fotbal, a intrat în faza de vindecare. Hamer i-a explicat mamei că trebuie
să cadă de acord. Mama i-a spus că are voie să meargă la fotbal, chiar dacă mai ia note proaste. Asta a fost
vindecarea definitivă a conflictului, dar vindecarea a durat mai multe luni. Odată băiatul a avut o absenţă, a
căzut de pe picioare. În 1996 băiatul a câştigat campionatul naţional la volei. Dacă i s-ar fi aplicat forţat
terapia medicilor, azi băiatul era într-un scaun cu rotile.
Caz: - băiatul lui Helmut cu genunchiul drept umflat, cu o săptămână înainte de terminarea şcolii. A rămas
acasă. Alexander era dreptaci – conflict de depreciere din punct de vedere sportiv, vizavi de un partener –
era unchiul lui, care înainte era bodyguard, are o prezenţă serioasă, poţi să-l îmbraci în frac sau costum
popular, e un sportiv desăvârşit. Ce nu poate – nu poate să piardă. Şi când joacă fotbal de masă cu băiatul
lui de 5 ani nu poate să-l lase să câştige.
Alexander avea 14 ani, îl pune în poartă şi trage lovituri de la 11 m. Copilul nu poate prinde mingea, ceea ce
îi generează acest conflict de depreciere de tip sportiv. Conflictul a fost observat de cumnatul lui, a avut
conştiinţa încărcată şi drept recompensă i-a cumpărat un costum întreg de fotbal. L-a antrenat pe băiat şi
când a jucat fotbal cu echipa lui a fost foarte bun şi ovaţionat. Aşa s-a rezolvat conflictul. Dar avea dureri, nu
avea poftă de mâncare, îi curgea sânge din nas – o mică leucemie. L-au putut sui în avion numai în scaun cu
rotile. L-a radiografii – periostul inflamat, analiza sângelui – leucemie. Erau în Spania în vacanţă, nu putea

ieşi – era ca şi cum căzuse cerul pe el. Vin nepoţii lui Hamer în vizită – 15 şi 17 ani. Făceau baie în piscină. A
ieşit afară şi asta a fost terapia – salteaua de apă şi piscina. Vreo 2 luni s-a ajutat de cârje, avut scutire la
sport, până la Crăciun a purtat o genunchieră şi gata. Dacă s-ar fi întâmplat în timpul şcolii era mai greu.
Caz: - puncţie în faza de vindecare – piciorul bolnav s-a umflat. Fată de 15 ani, dansează – conflict de
depreciere din punct de vedere sportiv. Are un partener de dans de 17 ani, care a vrut mai mult de la ea. A
lăsat-o baltă şi acesta a fost conflictul ei de depreciere. Fata a murit.
Caz: - e posibil să suporţi tu în locul altcuiva conflictul de depreciere. Olivia, fiica lor, a absolvit liceul special
de modă, şi-a petrecut concediul în Turcia. O revistă de modă din Viena organizează un concurs de
modeling. Participă şi Olivia. Primeşte un telefon şi e întrebată: tu eşti acea Olivia? Şi brusc toată mas-media
explodează: Olivia va deveni model? Îi facem noi carieră. A văzut-o pe Olivia pe scenă, cu o eşarfă pe care
scrie: „vindecată prin chimioterapie, sponsorizată de Lemo… Ce vor ăştia, să se folosească de ea?” Şi…a
angajat-o la el acasă, i-a dat un salariu şi în prima zi de muncă a ei s-a aplecat şi a simţit cum lichidul din
genunchi se plimbă. A intrat în faza de vindecare care a durat mai multe luni. El i-a stricat fetei scena de
modă. Ea ar fi devenit cu mare plăcere model. Soluţia a fost: „tată, cum să fiu eu model cu cicatricea care o
am?” S-a soluţionat conflictul şi a ieşit din faza de vindecare.
Caz: - se poate suferi un conflict de depreciere personală în urma unei paralizii. În acel loc osul osteolizează
pentru că nu mai pot să-mi ridic picioarele, pentru că am o paralizie.
MORBUS SCHLATTER – dr. Hamer. Era bătut de tată – conflict – nu putea fugi de tatăl lui, dar nici de mamă,
pentru că ea nu intervenea, doar privea. Recidiva: frica de a nu primi bătaie.
Caz: - CĂLCÂIUL . UN OS CARE CREŞTE LA CĂLCÂI – PINTENII – URMARE A UNEI PARALIZII.
Dr. Hamer avea o maşină Mercedes, îi ploua înăuntru, dar are o gaură în podea ca apa care intră în maşină
să se scurgă. S-a certat cu soţia, s-au împăcat…noaptea nu mai putea mişca piciorul. O săptămână nu a
putut călca pe călcâi. Hamer l-a întrebat: „ai bătut din călcâi, ai arătat că ai personalitate?” Deşi conflictul a
durat o după-amiază, o săptămână nu a putut călca pe călcâi.
Caz: CIOC LA CĂLCÂI – CONFLICT DE DEPRECIERE DIN PRICINA UNUI CONFLICT MOTORIC. O femeie stă pe
un podeţ peste un lăculeţ, acasă, cu mama ei. Se apleacă peste balustradă, se rupe, cade mama ei, se
loveşte şi umblă în cârje. Conflict de depreciere vizavi de copil – copilul e de vină (se aplecase după undiţa
lui) că mama ei nu mai poate merge. Când mama s-a vindecat, în faza de vindecare la femeie pe partea
mamă-copil s-a format acel cioc. La sfârşitul fazei de vindecare se micşorează, dar osul rămâne mai gros.
Depreciere la picior: - să nu poţi să dansezi când partenerul nu prea dansează – pentru că am avut o fractură
de şold şi nu pot să merg decât cu cadru. Am probleme la şold, dar osteoliza se produce la picior.
A nu putea lovi cu piciorul: nu pot lovi părinţii.
Caz: - o femeie e stângace şi e profesoară. Avea cunoştinţe foarte bune despre NMG. A avut 2 conflicte de
origine sexuală. Au un băiat de 15 ani, dar ea ar fi vrut încă un copil, soţul nu vroia – astea erau conflictele.
După un timp sora ei rămâne gravidă. Sora – cancer la ovare. Au vrut să o oblige să avorteze, să îi extirpe
ovarele. Femeia lupta pentru copilul surorii ei. I-a explicat despre NMG, că un chist ovarian se produce
numai în faza de vindecare, că deja a rezolvat cauza, metastaze nu există, să nu îi lase pe medici să facă
avort. Sora o ascultă, femeia realizează că nu va avorta şi îşi rezolvă conflictele ei sexuale. Privea copilul
surorii ei ca pe propriul copil. Ştia că urmează infarctul şi embolia pulmonară. Merge la radiolog şi îl roagă să
îi facă un computer tomograf, ştiind că va avea un infarct peste câteva săptămâni. În ziua când sora ei
trebuia să nască, începe să se simtă altfel, merge în maşină, are infarctul, embolia pulmonară, se opreşte
masa conflictuală, în ziua când sora ei a născut. Îşi face un nou CT şi realizează că din cauza soţului ei
aproape şi-ar fi pierdut viaţa. Îi dă un şut soţului, găseşte unul mai tânăr şi face un copil. Intră cu piciorulpartener în faza de vindecare, nu putea să meargă şi noul soţ o ducea în braţe.

