
na podlagi odkritij Dr. Ryke Geerd Hamer  
 

 Nova medicina (GNM) 
 znanstveno dokazana dognanja.   

 
Večna hvala dr. Hamerju, ker je s svojimi odkritji dokončno spremenil 

zgodovino človeštva, izdelal stvarni periodni sistem sprememb, biologije in 
zdravstve vede. 

ATLAS ORGANOV 

Multimedijsko prezentacijsko in izobraževalno gradivo, ki ga Roberto Barnai uporablja na usposabljanjih GNM in BIOLOGIKA. 
Opozarjamo vas, da je Atlas organov avtorsko zaščitena publikacija.  Brez pisnega dovoljenja se vsako kopiranje, publiciranje 

ali vsakršno objavljanje in uporaba slik, besedil delno ali v celoti, v skoraj vseh državah smatra kot kaznivo dejanje in ima 
lahko konsekvenčne posledice. Prosimo, da o morebitnih piratskih kopijah obvestite avtorja Atlasa organov! Hvala. 
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ali drugače Atlas bolezni, dejanski vzrok za nastale 
spremembe (s starim nazivom bolezni), 

zakonitosti, medsebojne povezave, 
biološki (fiziološki) smisel in 

simptomi: 

2012 

Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu 

„Bolezen je neizogibna in matematično 
determinirana posledica čustvenih nihanj.” 

ROBERTO BARNAI: 
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„Resnice ni težko razumeti. 
Vprašanje pa je, ali kot posameznik, to 

resnico zmoremo tudi uporabiti. Kajti, kdor 
tega ne zmore, resnica zanj ni vredna nič več, 

kot navadna laž.” 



1.0.0. Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu 

2 

Temeljna spoznanja 

        Dr. med. Ryke Geerd Hamer (rike gerd hamer) se je rodil 
leta 1935 v Friziji (Nemčija). Študiral je medicino, teologijo in 
fiziko na Univerzi v Tübingenu. Pri 22 letih je doktoriral iz 
teologije, pozneje pa še iz medicine. Pri 26-ih pridobi tudi 
licenco kot zdravnik. V naslednjih letih deluje na različnih 
klinikah, kot zdravnik. Leta 1972 opravi strokovni izpit za 
internista in se na kliniki ukvarja z bolniki, obolelimi za rakom. 

     Svoje posebne inovacijske sposobnosti in težnjo po nenehnem 
izboljševanju, je dr. Hamer pokazal tudi na področju razvoja tehničnih in 
medicinsko-tehnoloških pripomočkov. Poleg drugih patentov je razvil 
specialni skalpel, ki so ga po njem poimenovali kot Hamerjev skalpel in 
omogoča ti. atravmatični rez. Ta je dvajsetkrat ostrejši od britvice in 
zaradi izredno finega reza minimalno krvavi in hitreje se zaraste (brez 
brazgotin). Nadalje je patentiral specialno kostno žago, s katero se 
lahko izvajajo t.i. vzdolžne namestitve, ter med drugim tudi posteljo, ki 
se prilagaja liniji telesa in izenačuje pritiske. 

    18. avgusta 1978 se je zgodila tragedija, ko domnevno vinjena oseba (slučajno) ustreli 
njegovega sina, ki je bil takrat na počitnicah in je spal v čolnu. Strelno rano je dobil v 
medeničnem predelu, blizu vene. Po 19 operacijah in 111 dnevih boja s smrtjo, je fant 
podlegel poškodbam in umrl v očetovem naročju. Spomladi 1979 pri dr. Hamerju odkrijejo 
raka na modih. Ker je vseskozi živel zdravo, ni bil nikoli resneje bolan, je posumil, da bi 
prav dramatična in nenadna izguba lastnega sina lahko sprožila ta proces. V spomin na 
svojega sina – in ker je to bil prvi takšen opazovani primer – je za čustveni šok (travmo) 
poimenoval DHS ali Dirk-Hamerjev-Sindrom. Dirkova smrt in lastna bolezen je dr. 
Hamerja usmerila na posebno pot znanstvenega raziskovanja. V tem času je delal kot 
primarij na eni od klinik, ki so pripadale Univerzi v Münchnu, in pričel je raziskovati zgodbe 
svojih pacientov, ki so oboleli za rakom. Odkril je, da kakor tudi sam, so tudi drugi rakasti 
bolniki pred pojavom bolezni doživeli zelo hud in pretresljiv čustveni šok, ki je bil po 
vsebini specifičen glede na tip bolezni. Zdelo se je, da je čustvena vsebina predmet ali 
“skupni imenovalec” pri obolenjih. Zatopil se je v raziskovanje. 
    Že takrat, ko so aparate za CT uporabljali samo na par mestih, je dr. Hamer v na naprej 
napovedal da, če so možgani res nadzorno-komandni center našega telesa, potem je 
nujno, da pustijo bolezni svoje sledi tudi tam. Izhajajoč iz tega, da so vsi procesi v telesu 
regulirani preko možganov, je za vsakega svojega pacienta dal narediti možganski CT in 
te primerjal z že obstoječimi ugotovitvami raziskav organov in psihološkimi vidiki. Na svoje 
največje presenečenje je odkril doslej sicer še neznane, ampak zelo jasne in 
nedvoumne povezave med duševnimi, čustvenimi „konfliktno-šokantnimi” doživetji in 
njihovimi telesnimi manifestacijami ter med tem, kako se ti povezujejo v danih možganskih 
nadzornih predelih. Pred njim se ni še nobena študija ukvarjala z iskanjem vzroka, izvora 
in sledov za bolezni v možganih, niso raziskovali nadzorovalne funkcije možganov, kot 
povezovalnega člena med duševnimi procesi in boleznimi organov. Predvsem zato, ker 
za to ni bilo usklajene strokovne ekipe, ne tehnologije, s katero bi lahko neinvazivno in 
brez poškodb slikali možgane pri pravkar aktualnih rakastih ali psihopatoloških simptomih. 

Izumitelj, Dr. Hamer 
Osnove – izvor  
Kdo je doktor Hamer? 

    Doktor Hamer je odkril, da se vsaka bolezen prične s težkim čustvenim pretresom. Tak 
dogodek doživljamo kot šokanten, pretresljiv in presenetljiv, saj pride nepričakovano. V 
trenutku nepričakovanega šokantnega dogodka ta naprej povzroči  t.i. lezijo v možganih in 
sicer na določenem predelu. Gre za prekinitev sinaptičnih povezav, ki so jih kasneje 
poimenovali Hamerjeve lise ali Hamer-herdi (HH). Če tak konflikt dovolj močan, se na CT 
posnetku pokaže kot jasni prstanasti obroči v obliki tarče. Prizadete možganske celice pošljejo 
električne in biokemične impulze v njim pripadajoči predel telesa in s tem povzročijo rast 
tumorja, degenarcijo tkiva ali prekinitev delovanja. Kaj od tega konkretno, pa je odvisno v 
katerem predelu možganoc je center kratkega stika. Tekom evolucije in razvoja so bili 
možganski predeli programirani, da bi ustrezno reagirali v slučaju konflikta, ki bi lahko ogrozili 
naše preživetje. To je razlog, da so posamezne vrste konfliktov povezane s točno določenimi 
predeli v možganih, kar je dr. Hamer tudi topografsko kartiral. 
 
    Dr. Hamer je svoja odkritja poimenoval kot „Pet naravnih bioloških zakonov Nove medicine”, 
ker teh pet zakonov dejansko ustreza pojmu naravnih zakonitosti. Rezultati njegovih raziskav 
so v popolnem skladju z raziskavami embrionalnega razvoja in filogenije, biološko logiko. V 
preteklih 27 letih so dr. Hamerjeva odkritja dokazali na več deset tisoč primerih prostovoljcev. 
Rezultat tega je Znanstvena tabela GNM, ki je prva tabela po konceptu psiha-možgani-organi. 
Prikazuje povezave med boleznimi, vsebino biološkega konflikta, kje se nahajajo Hamer-herdi 
v možganih in kako se to manifestira kot bolezen (=sprememba na nivoju organa) najprej v 
fazi aktivnega konflikta in kakšne simptome lahko pričakujemo v fazi po razrešitvi, kadar 
poteka dejanska ozdravitev, vzpostavitev ravnotežja. 
 
    Dr. Hamerjevo odkritje je radikalni korak naprej v medicinski znanosti, ki ruši številne 
znanstvene predpostavke dosedanje stroke. Končno imamo možnost razumeti bolezen, ki je 
pomembno prepletanje procesov, ki tečejo med dušo in možgani ter seveda organom, ki ga ta 
možganski rele nadzira. Ovrže dosedanji pogled, ki bolezen smatra za posledico nepopolnosti 
ali okvare v delovanju narave. Ravno nasprotno! GNM z znanstvenimi kriteriji utemeljeno 
ovrže mit in razkrije zmotno prepričanje o zlonamernih rakastih celicah ali uničujočih 
mikroorganizmih, identificira in sistematizira tudi „infekcijske bolezni”. Pri poznavanju dodatnih 
informacij se izkaže, da so rakasta obolenja povsem razumni biološki superprogrami narave in 
potekajo že milijone let. Njihovo poslanstvo pa je, da nam rešujejo življenje, prilagajajo in 
spreminjajo telo, da bi to preživelo in lahko zagotovilo obstoj vrste. 

„Neprijetni in nevarni simptomi se običajno pojavijo kot simptomi procesa ozdravitve in ne 
pomenijo, da se je naš organizem pokvaril. Sprememba ali tumor ne nastane zato, da bi 
mi zaradi njega umrli, temveč lažje preživeli z njegovo pomočjo. Cilj in biloški smisle 
spremembe je prilagajanje, preživetje, reševanje življenja v kritični situaciji. Naravne 
spremembe niso nič drugega, kakot Razumni Biološki Superprogrami.” 

 

„Rak in druge bolezni izgubijo svoj stašljiv videz, izkažejo se kot biološko povsem 
razumljivi, pomembni  superprogrami za spremembe, ki jih lahko nadzorujemo in so 
prirojena sposobnost (danost) vsakega človeka. 
Vse to je dokazano na treh vzporednih nivojih.”  
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„Ljudje ne umirajo od raka, temveč od strahu in izčrpanosti.” 
/Dr. Hamer/ 
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Kaj je rak in raku enakovredna sprememba? 
 

Po Novi medicini: V smislu “Železnega zakona raka” in “Zakona dvofaznosti” (2. nz)  je  rak fizična oziroma telesna manifestacija, ki se pojavi v fazi aktivnega konflikta. To je lahko 
razraščanja celic (tumor) ali pa razkroj tkiva (degeneracija). Kaj točno, je vedno odvisno od  tega, iz katerega embrionalnega diska izvirajo celice tega organa ali tkiva (podrobnisti v 3. 
naravnem zakonu). Superprogrami, ki jih ne spremlja sprememba količine tkiva so ti. raku enakovredne spremembe (npr. ohromelost, multipla skleroza, nihanje krvnega sladkorja), saj 
vsaka sprememba v našem organizmu poteče po enakem mehanizmu poteka konflikta.  
  

Po akademski medicinski znanosti: Rak je sleherno razmnoževanje celic ali tumor, ki je različen od normalnega in ravnovesnega delovanja. 

Kaj je obolenje? 
 

Na podlagi znanstveno dokazanih ugotovitev v smislu Nove medicine: Smiselni biološki superprogram Matere Narave in se sestoji iz dveh bolezenskih faz (ti. bolezni). Obolenje je 
sprememba, ki sinhrono poteka na nivojih Duša – Možgani – Organ. Ob čustvenem stresu, ki ustreza konkretnim kriterijem, ga telo sproži avtomatsko. Je smiselna in razumska biološka 
reakcija z namenom preživetja. Teh Superprogramov v normalnem stanju (ravnovesju) ne potrebujemo, niti jih ne zaznavamo. Če pa so izpolnjeni določeni konkretni kriteriji, se kot nujna 
podporna reakcija pri čustvenih nihanjih, sproži proces spremembe na nivoju organov. V prvi fazi, ko je ta konflikt aktiven, lahko pride do rasti tumorja ali pa tudi degeneracije tkiv. Kadar pa 
se konflikt reši, nastopi druga faza ti. regeneracije, ko se – v  normalnih primerih – prej nastali tumor razgradi, eventualno degenerirano tkivo pa obnovi. Biološki pomen spremembe 
postane očiten v eni izmed obeh faz: razen pri organih, ki jih nadzirajo osrednji veliki možgani (cerebral medulla), je to zmeraj v fazi aktivnega konflikta, prilagoditveni fazi. 
 

V akademski medicini, ki je uradno sprejeta in poučevana v šolah, čeprav temelji na znanstveno nedokazanih in nedokazljivih predpostavkah:   
Nepopolnost  Matere Narave, obrabljenost, okvara telesa, abnormaliteta ali pa gverilski in podli napad is prostim očesom  nevidnih agresorjev (glivice, bakterije, virusi), nenadzorovana, 
nerazumljiva, nesmiselna, sovražna in zlonamerna zadeva, proti kateremu se „moramo boriti” z materialističnimi sredstvi, dragimi (profitabilnimi!) zdravili, strupi, operacijami. „V akademski 
medicini ne poznajo ali pa ne upoštevajo dvofaznosti obolenj, ne vzrokov in namena sprememb, njihovega poteka, dinamike in biološkega smisla. Samo na podlagi delnih informacij bijejo 
svoj prefinjen boj z mlini na veter izključno proti simptomom.” 

Temeljna spoznanja 

„Zemljevid k življenju! Preko njega 
spoznavamo ne le lastno obnašanje, temveč  

delovanje naše družine in tudi celotne družbe.” 
 

„Nova medicina te tvoja edina možnost za preživetje,  
zato ti priporočam, da čim prej pričneš s tem. Govorim ti sedaj, 

saj če boš še dolgo odlašal, bo lahko že vse prepozno.” 
 

- Sistematični opis bioloških funkcij vseh živih bitij: razkrije medsebojno povezanost življenjskih procesov, pokaže vzroke in s tem omogoča,  
   (možno celo brez ali samo minimalnimi posledicami) voditi in upravljati te procese, spremembe, obolenja.  
- Celovit in vseobsegajoč opis mehanizma sprememb (kar smo doslej smatrali za bolezen, obolenje) in medsebojnih povezav, ki mu lahko končno verjamemo v celoti. 
- Neodvisen je od vseh dosedanjih medicinskih smeri ali zdravilskih usmeritev, ni njihova „višja stopnja”, temveč v temeljih preobrača dosedanjo medicinsko znanost. 
- Pokaže nam, kako lahko na „naravni način” vplivamo na biološke procese, se izognemo življenjsko nevarnim situacijam, da po možnostih niti „ne pride do njih”.  
- Razumljivi postanejo tudi doslej nerazumljivi simptomi. Privoščimo si lahko, da boleznim pustimo „da se iztečejo”, prekinemo lahko trpljenje, zmanjšamo bolečino. 
- Matematično lahko izračunamo in zagotovimo ozdravitev, brez tega, da bi človek umrl zaradi posegov ali posledicami zdravljenja, stranskih učinkov. 
 

    Pomembno je! Spoznanja Nove Medicine ni možno s pridom uporabiti pri bolnikih, ki trpijo že zelo dolgo – več let – in za posledicami zelo hudih konfliktov, saj je 
taka oseba „prešla na drugo stran sedla” in zaman vse novosti v medicinski tehnologiji, še vedno se lahko zgodi, da tako krutih in obsežnih sprememb ter komplikacij 
enostavno fizično ni možno preživeti. Je pa to samo manjši del vseh bolezni. Pri Novi medicini je celo pri raku možnost preživetja kar 97 %! 
    To pomeni, da bi lahko preživelo 97 izmed sto tudi težjih rakastih bolnikov, če bi upoštevali in spoštovali biološke naravne zakonitosti. Niti Nova medicina, niti Atlas 
organov NE NADOMEŠČA diagnoze strokovnjaka, enako tudi ne vseh smiselnih posegov, ki lahko rešijo življenje, ne morebitnih terapij za lajšanje simptomov. Ob 
poznavanju Nove medicine pa se lahko izognemo življenjsko nevarnim situacijam, ne pridemo več do tega, da bi prišlo do pogubnih in smrtnih komplikacij. 
  

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 
Kaj pravzaprav je teh pet bioloških naravnih zakonov,  
in kaj je Nova medicina (GNM)? 
 
Na podlagi naravoslovnih kriterijev ga je 
možno preveriti na slehernem poljubnem primeru. 
Je biologija, veda o življenju, nauk o spremembah, 
medicinska in zdravilska veda s ponovljivo uspešnostjo: 

Osnove – definicije  

Dve bolezni skupaj tvorita eno obolenje. To je „naravna  
sprememba”. Zastrupitve, nezgode, sevanja itd., ne spadajo 

 med take naravne spremembe, zato za njih Nova medicina ne velja. 
Nova medicina, biologika, opisuje sistem naravnih sprememb.” 
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1.0.2. 

GNM je biološko-življenjski in medicinsko-znanstveni sistem, na kratko veda o spremembah, ki ne zajame opisov nenaravnih vplivov. Ne velja za primere poškodb 
(zlomi, umetne in mehanske poškodbe), zastrupitev (nenaravni načini prehranjevanja, kemikalije, strupi, kemoterapija itd.), obsevanj (uničevanje celic, DNK in tkiv) in 
sprememb, ki so se razvile kot posledica takih dogodkov in dejanj. Pri preučevanju vsebine konflikta ob nastalih spremembah je smiselno upoštevati tudi to dejstvo. 
 

Nova medicina velja v vseh primerih psihosomatskih sprememb, ki izhajajo iz notranjosti, duše, čustev, kadar do njih pride „samo od sebe”. 
  

Doktor Hamer je do teh odkritij prišel ob lastnih izkušnjah, kot zdravnik, jih poimenoval Germanische Neue Medizin®, GNM. Seveda pa so to načela delovanja (pet 
bioloških naravnih zakonov), in mehanizma sprememb delovanja vseh živih bitij na zemlji. Okrog tega se vse vrti.  
 

Spoznamo lahko delovanje Mojstrovine matere narave, programiranje preživetja in ohranitve vrste istočasno na treh nivojih – duševnem,  
možganskem in organsekem. 
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Kakor pozna fizika gravitacijo, kemija pa periodni sistem, tako tudi biologija, ki opisuje živa bitja in življenjske procese, razpolaga s svojim 
biološkim sistemom. Posamezna področja so že prepoznana in opisana ter izveden je tudi poskus evaluacije teh delnih informacij, a prišli so le 
do protislovij. Pozornosti je ušla ena zelo pomembna sestavina, duša. Skrivnost nastanka „naravnih” sprememb v organih ali 
(po starem) obolenj pa je nedvoumno razkril dr. Hamer in sestavil v logično-pregledni sistem.    
                       O tem govori Nova medicina ali bio-logika. 

(Večja slika 
na listu 1.2.5.) 

1. Železni zakon obolenj, z drugim imenom „Železni zakon raka”: 
        Duševni konflikt ali čustveni šok, sproži preko možganov pričetek sprememb v organih.  
2. Zakon dveh faz – Vsako obolenje se sestoji iz dveh faz, v kolikor pride do rešitve konflikta. 
3. Sistem ontogenetske odvisnosti rakastih in raku enakovrednih obolenj  
       (povezanost in odvisnot od embrionalnih diskov). 
4. Sistem ontogenetske odvisnosti mikrob (povezanost in odvisnot od embrionalnih diskov).  
5. Zakon spoznanja: sprememba ima biološki smisel in pomen, saj  je vsaka ti. bolezen del  
       (z razvojno-zgodovinskega vidika razumljivega in iz dveh faz sestavljenega) kakega 
       Smiselnega biološkega superprosgama (SBS) Matere narave. 
 

Zaključek: Odločilni faktor pri fizičnih spremembah je duša. Razen nekaj izjem, navedenih  
v nadaljevanju, je biološko delovanje živega bitja (skupaj z razpoloženjskimi in celo  
psihotičnimi motnjami), vsakokrat odvisna od njegovih čustvenih  nihanj in doživetih duševnih 
konfliktov. Vsaka „naravna sprememba” je odvisna od načina doživljanja čustev.    

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 
Osnove – pet bioloških naravnih zakonov 
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Dejstva: 
 - 4 med seboj ločena obdobja 

 - 3 markacijske točke 

Biološki naravni zakoni in  
posledična ponovljivost  

Nove medicine 

 PK  epileptokriza 

Možgani 

Duša 

Organ 

  3-stopenjska 
možnost analiz 

 (aspekti, 
področja, nivoji) 

Temeljna spoznanja 



1.1.0. 

GNM je doslej prvi takšen biološki in medicinski sitem, ki opisuje živa bitja istočasno na treh nivojih.  
Ti trije nivoji pa obstajajo samo na papirju in v mislih, saj v resnici obstaja SAMO ENA nerazdružljiva 
celota (Ne znamo in ne zmoremo oditi od doma tako, da bi pri tem pustili možgane in telo doma.) 
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vznemirljiv, 
dramatičen, resen,  

in pretresljiv 

nepričakovan, deluje 
z efektom 

presenečenja 

nesprejemljiv, 
ima značaj  
konflikta  

prehodno 
nima rešitve 

Železnii zakon obolenj, „Železni zakon raka”:  
Sprožilec vsake bolezni je čustven šok, ki 
ustreza konkretno določenim pogojem. 

Danes se že praktično vsi zavedamo, da so spremembe v celicah, tkivih, organih in tudi obolenja, povezana z duševnimi 
in čustvenimi dogajanji. Nova medicina natančno opisuje, katere so te spremembe, ki nastajajo zaradi duševnih 
dogodkov, in opisuje njihovo povezanost in mehanizem delovanja. Vsa obolenja delujejo po enakih temeljnih zakonitostih. 
Ne opisuje samo tega, KAKO NASTANE, temveč tudi KAKO takšna sprememba POTEČE. 

* Kaj pomeni „rakasta ali raku enakovredna spremeba, obolenje”? Raku enakovradna sprememba je npr. sklerotična ohromelost, sladkorna bolezen, izguba ravnotežja, naglušnost, kakor 
tudi druge funkcijske motnje ali nezmožnosti, česar pa ne spremlja nujno tudi degeneracija tkiva ali rakasto razraščanje celic. V širšem pomenu spadajo sem tudi duševne motnje. 

Iz spoštovanja in priznavanja moramo pripomniti, da dr. Hamer v svojih knjigah ta zakon omenja kot 
„Železni zakon raka”, zato ga tudi mi občasno imenujemo tako. Umestna so še imena: 
 „Železni zakon naravnih sprememb”, „Železni zakon bolezni duševnega izvora”, 

„Biološki naravni zakon ti. psihosomatskih sprememb”,  
„Železni zakon naravnih sprememb, ki jih povzročajo čustvena nihanja”, itd. 

doživljamo ga 
izolirano 

„Železni zakon raka” ima tri kriterije:  
 

 1. Vsako ti. obolenje SE PRIČNE z enim čustvenim šokom: zelo močni in intenzivni občutki, katera 
jemljemo zelo resno, so dramatična in doživljamo kot notranjosti konflikt ter se pojavi (kot simptom) 
istočasno na treh nivojih: v duši, možganih in organu (ki ga nadzira ravno prizadet možganski center). 
 2. Emotivna VSEBINA biološkega konflikta v trenutku DHS določa: možganski center, kjer bo 
prišlo kratkega stika (lezije, prekinitev sinaps = Hamer-Herd, HH ali Hamerjeva vozlišča, Hamerjeve lise)  
in lokacijo tkiva ali organa, na katerem bo prišlo do rakaste ali raku enakovredne spremembe*. 
 3. Smiselni Biološki Superprogram (SBS) poteče na vseh treh nivoji (duši, možganih 
in na organu) istočasno, SINKRONIZIRANO in v enakem tempu. 

Duša je odločilni dejavnik procesov.  

Spremembe na organih so posledice.  

„GNM je dejansko v vseh primerih dokazljiva medicinska veda in opisuje, kaj se je zgodilo, kakšen je vzrok, kaj se dogaja sedaj in kaj se bo zgodilo v nadaljevanju ter 
kako dolgo bo trajalo – če bomo tudi mi tako hoteli. Nova medicina je formula k rešitvi uganke oboljenj, ključ in etalon k zavestnemu nadzorovanju telesnih sprememb.” 

 

„Nova medicina je primerna za tiste, ki želijo iti na sigurno in vprašanje lastnega zdravja vzeti v svoje roke,  
ki ne verjamejo v to, da se morajo zastrupljati, zažigati in ohromiti zato, da bi postali zdravi.” 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 
Osnove – 1. biološki naravni zakon 

    Vzrok za neučinkovitost starih medicinskih ved, ki so same sebe omejevale z materializmom, je bil v tem, da niso poznale ali ali bile pozorne na soodvisnosti. Pozabile so na 
čustva, ki pripeljejo telo v neko stanje vzburjenosti, in so človeka – ki je živo bitje – degradirale na nivo stroja ali brezdušne celične gmote. S tem pa je znanost sama sebe 
prikrajšala za pravilno odkrivanje in razumevanje vzrokov, ki se skrivajo v ozadju. Neupravičene in nedokazane hipoteze so jemali kot znanstvena dejstva. Zaradi težkega 
bremena, ki izhaja iz takšnega nerazumevanja in nemoči so se ljudje obupano zatekali k nasilnim dejanjem, in so zastrupljanje, zažiganje ter pohabljanje poimenovali zdravljenje. 
    Pet bioloških naravnih zakonov (in GNM) pa razkrije zmote dosedanjega zdravilskega pristopa, ki temelji na predpostavkah in „veri v zlonamernost.” Glede na svojo 
upravičenost  pa pokaže na odvečnost pretiranih, rizičnih in nemalo krat škodljivih in usodnih „patoloških” posegov. Ti posegi, ki povzročajo škodo na krajši ali daljši rok, so na 
primer zastrupljanje, zažiganje in obsevanje, pohabljanje in amputacije zaradi simptomov, ki so postali pregrobi. Ni govora o tem, da ne bi uporabili humanih metod za lajšanje 
simptomov in strokovno ne odstranjujmo življenjskih nevarnosti! Gre za to, da če obstaja samo ena možnost, sploh ne pustimo zadevi priti tako daleč ali, če je res potrebno, s 
posegom ne pretiravamo in zaradi zagotovitve trajnosti rezultata, rešimo tudi biološki (čustveni) konflikt, ki je to spremembo povzročil! 
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DUŠA 

MOŽGANI 

ORGAN 

DUŠA 

MOŽGANI 

ORGAN 

Temeljna spoznanja 



1.2.0. 

Razpoznavni znaki biološkega konflikta, DHS-a 
(pomembni pogoji, značilnosti, kriteriji pri raziskovanju-odkrivanju konfliktov, 
preiskava historiata dogodkov, analizi in preračunavanju ozdravitve): 
 
a., Tema in predmet konflikta je nek reseno vzet dogodek ali situacija, ki nas 
    zadene, potlači, vznemirja, pritiska, spravlja v obup, razočara, pretresa,  
    prestraši, in v katerem se čutimo osebno prizadeti, odgovorni, kot žrtev ali  
    povzročitelj. 
    Zadeva je lahko samo rahlo nerganje ali pa tudi intenzivni nervozen in čustven  
    izbruh, brutalno, dramatično in šokantno doživetje. Bistveno je: trajno nas spravi 
    iz običajne čustvene stabilnosti in naša pozornost se na daljši rok osredotoči na eno stvar (=vsiljeno razmišljanje). 
b., Pride nepričakovano, najde nas nepripravljene, ima učinek presenečenja. Stvar, dogodek, situacija se je zgodila takrat, ko je nismo pričakovali.  
c., Ima značaj konflikta ali krize, skočimo nanj, zagrabimo, se konfrontiramo, kakor da se nam utrga in ne znamo ali pa le stežka zmoremo spraviti se dol. 
d., Doživljamo ga izolirano (identificiramo se s stanjem, situacijo, potlačimo v svoji notranjosti, o njem ne govorimo, svojih čustev ne razkazujemo).  
e., Začasno ni rešitve, traja nekaj časa. (Čas trajanja konflitka in intenzivnosti konflikta nam dasta t.i. množino konflikta.) 

Pomirjujoče pa je spoznanje, da ni samo bilo kakšen konflikt tak, s katerim lahko povzročimo pri sebi spremembe! Mati Narava ni prepustila naše usode izključno 
slučaju. Dejansko nam je dana možnost izbire (regulacije sprememb), in če nismo dovolj pozorni ali pa smo celo površni, si lahko povzročimo tudi škodo.  
 

       Črna valovita črta na spodnjem diagramu ponazarja ravnotežno delovanje vegetativnega živčevja pri uravnavanju življenjskih procesov. Podnevi pride v ospredje 
delovanje simpatičnega živčevja (koncentracija, ti. simpatikotonija), ponoči pa prevladuje ti. vagusno ali parasimpatično živčevje (vagotonija). Biološka funkcija in učinek 
simpatikotonije je povečana storilnost (prilagajanje), učinek vagotonije pa sproščeno napajanje, uravnovešanje. Iz ravnotežnega stanja uravnavanja življenjskih funkcij 
izpademo ter se sproži sprememba* (imenujemo Smiselni Biološki Superprogram) takrat, ko pride do ti. biološkega konflikta (DHS). Biološki konflikt pa se od vseh 
drugih konfliktov temeljno razlikuje v tem, da povzroča spremembo počutja, ki ga tudi fizično čutimo in prepoznamo. Hladne okončine, neješčnost, prisilno 
premišljevanje o vsebini konflikta na čustvenem nivoju, glej na listu 1.2.1. 

Čas trajanja konflitka in intenzivnosti konflikta nam dasta množino konflikta, ki določa 
velikost spremeb in težo simptomov (v obeh fazah). Obe fazi trajata običajno enako 

dolgo in je njuna intenziteta tudi enaka = ozdravitev je možno izračunati! 

Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu 
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Zakon dveh faz: Vsako obolenje sestoji iz dveh faz, 
v kolikor pride do dejanske rešitve konflikta. 

1. ti. HLADNA faza, faza aktivnega konflikta (v nadaljevanju KA), ali faza 
prilagajanja, izoblikovanja sprememb, degeneracije ali rasti tumorja 

(če najdemo rakasto tvorbo tukaj, je to t.i. prilagoditveni tumor). 
2. ti. VROČA faza, pokonfliktna faza (v nadaljevanju PK), faza obnove,  

vročična razgradnja tumorja ali regeneracija tkiva, nato zaraščanje. 
(razmnoževanje celic v tej fazi imenujemo ozdravitveni ali regeneracijski tumor).  

Biološki konflikt je strogo subjektivni, osebni, duševno doživet, pa vendar resnični dogodek, 
čustven spopad, zastoj, blokada ali pa izbruh jeze, razdraženost, „dramatiziranje”. Čustven izpad ali 
čustveno pretirana reakcija zaradi nekoga ali nečesa, kar smatramo za nesprejemljivo, vznemirjujoče,  
nezaželjeno, ne moramo prenašati ali pa imamo občutek, da se zaradi nečesa s situacijo, zadevo ne moremo ali ne želimo živeti, z njo se 
sprijazniti. Možgani „sprejmejo”, čutijo ta čustveni odklon, in če so izpolnjeni spodnji kriteriji, avtomatično sprožijo iz biološkega vidika ustrezno 
telesno reakcijo (spremembo). Dobro je vedeti, da konflikt izvira vedno iz neke nepotešene potrebe in ima vedno eno dokaj dobro definirano 
čutveno vsebino. V fazi izoblikovanja spremembe je prav strah (nivo groze ali obupa) olje na ogenj glede intenzivnosti konflikta.    

Dve fazi 
 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

*Sprememba ni vedno degeneracija ali rast tumorja, lahko je tudi zmanjšano delovanje ali prenehanje delovanja, kot so npr.  
motorične motnje (oslabelost mišic, epilepsija), szenzorikus motnje (neobčutljivost), sladkorna bolezen, alergija, itd.  

Osnove – 2. biološki naravni zakon 
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Faza aktivnega konflikta Pokonfliktno 
"A" obdobje 

Pokonfliktno 
“B" obdobje 

Eutonija 

PK 

Potek obolenja (Smiselni biološki superprogram) 

TRAJANJE KONFLIKTA čas 

Faza spreminjanja: 
rast tumorja ali degeneracija 

(odvisno od embrionalnih diskov) 

obdobje 
potenja 

(edematoza) 

obdobje 
celjenja 

(brazgotine) 

kriza 
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1. Tako imenovana hladna faza aktivnega konflikta (KA):  
 

 - splošni (ti. vegetativni) simptomi: mrzle okončine, nespečnost 
   (v 2. polovici noči), neješčnost in (posledično) izguba teže, 
   hiperaktivnost, ki je vsmerjena k rešitvi konflikta, občutek napetosti 
   (ob povišanem krvnem pritisku). 
- psihični simptomi: vsiljeno razmišljanje o konfliktu in rešitvi, čustveni odklon traja (se spreminja), oseba se „ne more umiriti”. 

2. Tako imenovana vroča pokonfliktna (PK) faza:  
 

- splošni (ti. vegetativni) simptomi: tople okončine, povišana temperatura, velikokrat vročina, dodatne potrebe po spanju in počitku, povečan apetit in (posledično) 
  povečanje telesne mase. Razširitev ožilja na udih in znižanje pritiska (pod povprečje), dobre črevesne funkcije. Tvorba edema v možganskem releju in preko njega  
  nadzorovanem organu vse do epileptokrize – vodena bula, prej degenerirani predeli se napolnijo. 
  Po epileptokrizi, na začetku pokonfliktnega B obdobja, se edem izloči. To je ti. faza lulanja. 
- psihični simptomi: prisilnega razmišljanja ni več, veliko olajšanje, duševni mir, spokoj. 
- simptomi v možganih: na mestu krožne, tarčaste formacije v možganske releju nastane edem  
  (PK-A obdobje), nato pa obroči postopno izginejo, na koncu ostane brazgotina (PK-B obdobje). 
- simptomi na organih: na organu, ki je nadzorovan z možganskim relejem, pride do edema (pokonfliktno 
   A obdobje), nato pa edem postopna izgine (pokonfliktno B obdobje). Na organih, ki jih nadzirata možgansko 
   deblo in mali možgani, pride do vnetnega razkroja tumorja, pri čem sodelujejo pristojni mikroorganizmi (razen 
   gladkem mišičnem tkivu, ki ga nadzirajo srednji možgani). Na organih, ki jih nadzirajo veliki možgani (tako sredica = medulla kot skorja = cortex), se razkroj tkiv    
   ustavi, prazna mesta se napolnijo s tekočino in pristojni mikroorganizmi pričnejo s ponovno izgradnjo, regeneracijo tkiva. Če je v KA fazi bila prisotna funkcijska  
   motenost, lahko ta traja tudi v PK-A fazi in se lahko celo stopnjuje zaradi  edema v  
   možganih, se pa v PK-B fazi (v optimalnem primeru, skoraj vedno) vrne. 
 
EK: Tako imenovana epileptokriza (EK)*:  
 

- splošni (ti. vegetativni) simptomi: kratkotrajni, prehodni preklop v stanje 
   simpatikotonije, na vseh treh nivojih, vendar tokrat ne kot posledica tračnic, temveč neizogibno in iz 
   fizioloških vzrokov. Simptomi so zelo podobni  tistim v fazi aktivnega konflikta: oseba jih preživlja v pospešenem tempu ponovno.  
   To so t.i. “mrzle ure ali dnevi”,  spremlja jih mrzlica in hladne okončine. Z epileptokrizo se ni za šaliti, ker je lahko nevarna! 
- psihični simptomi: konfliktna tema ponovno vznikne, postane aktualna, na kratek čas se ponovno pojavi vsiljeno razmišljanje (s psihičnimi simptomi KA faze).  
- simptomi v možganih: regeneracija tkiva je v teku, edem tukaj doseže svoj maksimum. Oteklina pritiska na sosednja tkiva, zaradi česar se lahko pojavijo  
   glavoboli, migrene, slabost, omedlevica, prehodne senzorične – motorične – in spominske motnje, celo izguba zavesti. Vsak biološki superprogram vsebuje tudi 
   epileptokrizo in vse imajo karakteristične simptome. V 95 % primerov niso usodne. 
- simptomi na organih: edem doseže svoj maksimum tudi na organu in prav ti simptomi so verjetno najbolj neprijetni in utrujajoči. 
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*Epileptokriza (v nadaljevanju večkrat samo EK) ni identična in je ne smemo mešati s pojmom epikrize, ki jo  
pozna klasična medicina. EK je specifični biološki simptom ali skupina simptomov, prehodno stanje znotraj  

nekega procesa. Epikriza pa je kratek povzetek anamneze nekega bolnika. Epileptokrizi mišičnega tkiva  
rečejo epileptična kriza, krize vseh drugih bioloških superprogramov pa imenujemo epileptoidne krize.  

Splošno in celostno jih mi imenujemo enostavno kar epileptokrize. 

Pretirana utrujenost in glavoboli so opozorilni znaki, v vroči fazi se je smiselno 
vzdržati večjih aktivnosti. Iz utemeljenih razlogov lastnega stanja in ciljem čim 

prejšnjega okrevanja je priporočljivo prisluhniti klicu narave in za stanje 
vagotonije zagotoviti dejanski počitek (vzeti bolniško) in dejansko počivati. 

Omogočimo telesu optimalne pogoje za ozdravitev! Prenašati  
vagotonijo in epileptokrizo „na nogah”, biološko nikakor ni optimalno! 

- simptomi v možganih: krožna, tarči podobna formacija (ti. lezijski vozel na CT posnetku) z jasnim robom, ki se v trenutku konflikta pojavi v pristojnem možganskem 
    releju in je vidna ves čas trajanja konflikta. Pri nerešenih konfliktih spreminjajoča se intenziteta s časom „spere” notranje obroče, zunanji pa ostaja viden še naprej.  
    Če moč konflikta v bodoče ne bo presegla prvotne intenzitete, bo tudi zunanji obroč s časoma zbledel, brez drugih vidnih znakov – ne pride do edematoze, vse  
    dokler konflikt ni razrešen. Lezija lahko obstaja tedne, mesece ali celo leta, kljub temu se regenerira.  
- simptomi na organih: na homogenih in kompaktnih organih se pojavi krožna, tarči podobna formacija. Prične se pospešena prilagoditev, razraščanje celic ali  
   degeneracija. Na organih, ki jih nadzirata možgansko deblo in mali možgani, pride do rasti tumorja, na drugi pa do degenerativnega razkrajanja, ali funkcijske  
      nesposobnosti (npr. motorična hromost, brezčutnost itd.) 

Simptome v posameznih fazah lahko dobro razmejimo. Poznavalec ve na kaj 
mora biti pozoren in lahko „ukrepa”, še preden pride do hujše spremembe. GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 
Osnove – značilnosti faz 

Monociklični potek obolenja 
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1.2.2. 

Bolezni, ki se občasno vračajo, npr. izpuščaji, alergije, revma, 
ulkusi, napadi, krči, glavoboli, migrene in drugi ponavljajoči se 
simptomi, ki ne znajo nehat. 

Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu 
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Osnove – možni poteki konfliktov 
Ker so konflikti vsakodnevni pojav v našem življenju, je bilo zelo velikofušno s 
strani Metere Narave, da je sprožitev sprememb povezala s strogimi kriteriji. 
Če so ti kriteriji izpolnjeni, se sproži SBS, njegov potek pa je lahko različen od 
konflikta do konflikta.  
 

1. „Monociklični potek” obolenja:  
V kolikor oseba goživi en sam konflikt in ta se reši v optimalnem roku (1-2 
meseca, s povprečno intenzivnostjo konflikta*), brez povratkov, se bo iztekel 
tudi superprogram obolenja. V takih primerih je izračun najenostavnejši in 

* Če v naravi, biologiji, nek konflikt traja dva meseca, je to zelo dolgo  
obdobje. Mati narava je skozi tisoče let uravnotežila razmerje med  

hitrostjo in intenziteto konflikta ter stopnjo fizične spremembe  
na organu tako, da ta niti po mesec dni trajajočem konfliktu še ne 
pride do pogubnih posledic za osebek. Možgani pa niso v naprej 
„programirani” za eno stvar: komplikacije. Če se posamezne faze 
različnih konfliktov prekrivajo, se ti „ne izničijo med sabo”, temveč 

odvisno od primera do primera, pride do motenj v poteku. Očitno je, 
da je nujna povečana pozornost pri osebi, ki doživlja istočasno več 

 sprememb, saj je telo v veliko težjem položaju in komplikacije se lahko 
tudi potencialno stopnjujejo. Ena najbolj nevarnih komplikacij je npr.  

sindrom ledvičnih zbirnih vodov. 
Poglej tudi 2.1.20. 2.1.21. 

2. Nerešena, ti. „viseča konfliktna aktivnost” (v nadaljevanju VKA):  
Prizadeta oseba ne more rešiti konflikta, dalj časa ne pride k sebi iz stanja obupa, stvari si ne more 
pregnagi iz misli, ni sposoben priti do tega, da ga zadeva ne bi več prizadela. Enostavno je seveda 
govoriti vsem, ki niso sami žrtev biološkega konflikta. Predmet konflikta ni niko neka banalna 
malenkost, temveč gre za nekaj (po občutkih prizadete osebe, ki jo doživlja čustveno intenzivno), 
kar po doživljanju prizadete osebe zelo resno ogroža njeno preživetje ali mirno življenje, njen 
„normalni” obstoj. Okoliščine konflikta lahko povzročijo 
tudi  to, da se oseba počuti, kaor da je stisnjena  
v kot, izpostavljena, v nerodnem ali nevarnem  
položaju, in se ne čuti sposobna, da bi  
odnehala, opustila nenehni stres, bojazen,  
grozo, stisko, nerviranje, skrb in obžalovanje. 

    Tako imenovana viseča konfliktna aktivnost. Različno intenzivna čustvena nihanja si sledijo ena za drugo, vendar do 
resnične rešitve in pomiritve ne pride, prizateta oseba ne more „zaključiti zadeve”. Takšna je npr. multipla skleroza . 

3. Ponavljajoča se in nedokončana konfliktna aktivnost (v nadaljevanji POKA, NEKA):  
V kolikr prizadeti osebi uspe rešiti konflikt ali pa se ji kljub nerešljivosti uspe „pomiriti z zadevo”, se neizogibno pojavijo simptomi ozdravitve in superprogram se izteče. 
Rešitev konflikta vedno spremlja umiritev. Dokler se ne umirimo, tudi konflikt še ni rešen. Če kasneje ob enaki ali podobni situaciji ponovno zagrabimo za konflikt, z 
enakimi čustvi in nas na enak enak način vrže iz tira ter pademo v obup – se bo program ponovno aktiviral, sprožil ali prešel nazaj v simpatikotonijo. Pomembno 
vprašanje pa je, kdaj se zgodi ta ponovni preklop. 

Če prizadeti uspe rešiti konflikt 
ali pa se ji kljub nerešljivosti  

uspe „pomiriti z zadevo” in  
nima nobenih slabih občutkov,  

nima krčev, bolečin ali česar 
koli, kar bi ga restimuliralo  

in ga zadeva ne more spraviti  
iz tira, se SBS izteče 

in bolezen se več 
 NE VRNE NAZAJ. 

POnavljajoča se Konflikta Aktivnost = povratek PO IZTEKU programa (POKA) 

Faza ozdravitve se stalno podaljšuje v odvisnosti od količine konflikta in trajanja krize, npr. 
parkinsonov-simptom, ciroza jeter, simptomi, ki se vedno vračajo, se zdijo neobvladljivi, 

trajajo že dalj časa, stagnirajo ali se komaj spreminjajo. Lahko so celo konstelacije. 

NEdokončana Konflikta Aktivnost = povratek PRED IZTEKOM programa (NEKA) 
Polovična ali t.i. viseča ozdravitev 

je najmanjša tudi možnost, da bi si nekdo sproduciral neko usodno spremembo. Če ima ista oseba 
več zaporednih monocikličnih obolenj, ki pa se med seboj ne prekrivajo, posamezni superprogrami 
med seboj nimajo vpliva en na drugega. 
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= povratek (čustveni odklon) zaradi učinka tračnic ali pa novi konflikt z enako čustveno vsebino. „O ne, že spet... Ne vem, kaj naj počnem s tem…” 
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Refleks in zavedanje 
 

„Možgani se spomnijo slehernega 
dejavnika v trenutku DHS. Tudi, če se mi 

tega ne zavedamo. Kljub temu smo 
zmožni te dejavnike razrešiti z enostavnim 

opazovanjem  in pozornostjo. 
Identiificiramo lahko tisto, na kar 

reagiramo  občutljivo.”  
 

”Po ozavestitvi je  
delovanje refleksa težje 

 ali pa sploh ne deluje več.” 

9 

Nastanek prehranske alergije: „Pomarančo sem jedel v trenutku, ko mi je žena rekla, da me zapušča (in sem jaz to doživel kot DHS). Tudi odselila se je od danes na jutri in jaz nisem vedel, 
kaj naj počnem. Dolgo časa sem bil napet, in dokler nisem našel nove partnerke, sem postal alergičen na pomarančo. Če sem kasjeje jedel jajca in mi je bilo hudo zaradi žene, sem dobil 
alergijo tudi na jajca. Čim več je bilo teh stvari, ki so me spominjale na ženo in so moji možgani to povezali s konfliktom, več je bilo tudi stvari, na katere sem postal alergičen. Sedaj, ko je ta 
konflikt dokončno razrešen, me tirnice sicer spominjajo na dogodek, a me ne ganejo, moje telo pa ne reagira več s pretiranimi nosnimi izločki ali izpuščaji na koži.” 

Temeljna spoznanja 

Na primer pri alergiji nosne sluznice (simptomi preobčutljivosti, razdraženosti, srbenja, zamašenosti, smrkavosti, 5.1.6.), je pogosto govora o „alergijskem konfliktu”, kot 
nekakšnem konfliktu zaradi diagnoze. „Zadela me je diagnoza, na imam neozdravljivo alergijo. Ampak nič ne moremo, saj je bolezen neozdravljiva in mi greni življenje.”  

Ko se približuje „alergijsko obdobje” se lahko ponovno pojavi ta isti strah, gnus ali druga negativna čustva (= konflikt distanciranja, „sovražim alergijo”).  
Isti trenutek, ko nam neka druga druga stvar odvrne pozornost in prenehamo s konfliktom, se pojavijo vsi neprijetni regenerativni simptomi, ravno tisti, ki smo se jih prej bali ali 

sovražili. Gre pa samo za smiselni biološki program povrhnjice nosne sluznice. Če to vemo, se nimamo več česa bati in potem se niti simptomi ne bodo več vrnili.  Naša 
naloga je samo, da mirno in potrpežljivo preživimo regeneracijo, brez ponovnega konflikta. 

S tem, da se pomirimo – čeprav se konflikt do tega trenutka v resnici še ne razreši – vsaj zmanjšamo intenziteto povratka ali pa se v celoti izognemo intenzivnemu čustvenemu odklonu, 
dokler se konflikt ne reši na nam ustrezen način. Možno je, da se konflikt navezuje na vedno več stvari in zato se pojavlja tudi bolj pogosto. Možno je, da gre zmeraj za isto stvar, samo 
čustveni odkloni, nihanja, traume, so bolj pogoste. Pri večini sprememb, če poznamo izvor konflikta in lahko v sebi identificiramo čustveni odklon, ni posebno pomembno, da odkrijemo 
tračnice. Način, možnosti in variante kako rešiti konflikt, izhajajo iz samega konflikta in če pri dejansko uspemo, postanejo prav vse tračnice „neaktivne”. Tračnic ali šin sicer ne pozabimo 
in te ostanejo kot nek pečat v spominu, samo se nas več ne dotaknejo, čustveno nas ne vznemirjajo, ne povzročijo prisilnega razmišljanja. „Ne čutim se več prizadetega. Stvar smo 
uredili. Je brezpredmetno. Nimam se več kaj sekirati.”  
 

Možgani so že ob prvem šokantnem dogodku bili in delovali v vzburjenem stanju in so s čudovito podrobnostjo zabeležile slike, vizualne podobe, glasove, vonjave itd. v povezavi s 
konfliktnim dogodkom. Ti nas bodo kasneje vedno spomnili na konflikt (tudi notranji) in povzočale povrnitev. „Tirnica je tista zadeva, zaradi katere se ponovno spomnino na konflikt, se v 
njega ponovno vživimo in vrnemo v stanje čustvenega odklona.” Prav zaradi tega „je pomembno, da jih poznamo in jim ne sledimo. Ne dovolimo, da nas ponovno „vržejo iz tira”. Po 
dejnaski in celoviti razrešitvi konflikta se me te tirnice „več ne dotaknejo”, ker „rešil sem se konflikta” „ne delam si problemov iz tega”. Do dobra sem se namučil s to lekcijo alergije, dokler 
sem jo uspel razrešiti. Če pa pridem spet v tako situacijo, me ne bo stisnilo pri srcu, zvijalo v trebuhu, itd.”. 

Povratek v konflikt zaradi delovanja „tirnic”, vse dokler se konflikt  
ne razreši dokončno in pomirjujoče tudi v resničnem življenju. 

DHS TIRNICE in SHEMATSKI  
PRIKAZ POVRATKOV 
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pov- 
ratek 
zaradi 
tirnic 

pov- 
ratek 
zaradi 
tirnic 

pov- 
ratek 
zaradi 
tirnic 

pov- 
ratek 
zaradi 
tirnic Ni več povratka 

TIR 1 
TIR 2 
TIR 3 
TIR 4 

Delna rešitev –  
ozaveščanje tirnic 

Prenehanje vpliva tirnic – to je možno 
samo z rešitvijo izvirnega konflikta  

Raziskava vsebine konflikta in izračun poteka obolenj pri dolgotrajnih  
ponavljajočih se in nedokončanih obolenjih, sploh ni enostavna. 
 

Pri povratnih in navidez nenehnih simptomih (npr. izpuščaji, alergije, ulkusi, napadi, 
migrene itd.) moramo biti pozorni na okoliščine DHSa, odkriti moramo t.i. „tirnice”.  
Tirnica DHSa ali šina je lahko kar koli, kar povzroči ponovni povratek v konflikt. Lahko 
je marsikaj, neka oseba, situacija, splet okoliščin, vizualna podoba ali slika, barve, oblike, 
glasovi, glasba, vonji, okusi itd. Ti nas spominijo na koflikt, bolečino, bes, strah in povzročijo 
nagonsko obnašanje osebe/človeka. Zavedanje o stvari, ki nas vznemirja in , povroča vsiljeno razmišljanje, mora priti 
v našo zavest, jo moramo znati identificirati, se z njo sprijaznisti in se umiriti. Drugače se vražji krog ne bo zaključil nikoli. 



1.2.4. 

Faza aktivnega konflikta (CA):  
lezijske vozle lahko zamenjamo z 
interferenčnimi napakami. Razlika 
je v tem, da je Hamerjevo vozlišče 
vidno tudi drugič, kasneje in tudi v 

drugačnem stadiju. 
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Osnove – možganski simptomi 

Pokonfliktna faza A (CL-A): 
povišanje temperature,  

nabiranje tekočine,  
tarčasta formacija 

se pretvori v edem,  
glavobol, vrtoglavica, 

omotičnost, obteženost. 

Pokonfliktna faza B (CL-B): 
kopičenje glialnih celic,  

ki „popravijo” lezije,  
popravilo možganskega tkiva, 

brazgotinjenje tako v možganih, 
kakor na organu,  

postopna regeneracija. 

Faza aktivnega konflikta (CA): 
stalni, sferični, lezijski vozli, 
na posnetkih jih vidimo kot 
obroče, krožnice ali tarčo. 

Čeprav lezija ne izgine,   
ob spremembi intenzitete 
konflikta obroči zbledijo. 

Če se konflik poglablja, se 
povečuje tudi lezijski vozel. 

Na podlagi konfiguracije in stanja, ki jo razberemo  
iz CT posnetka, lahko točno sklepamo:  
 

1.) na čustveno vsebino doživetega konflikta (na katerem releju je center vozlišča),  
2.) na točno pozicijo fiziološke spremembe (celo brez dodatnih izvidov in preiskav), 
3.) na težo spremembe (velikost vozla kaže na množino konflikta) in 
4.) v kateri fazi je prizadeta oseba v tem trenutku (če ne vemo, kaj je z njim).  

Biološka funkcija možganov: bioprocesor. Rele, ki povezuje telo z dušo. 
 
      Možgani uskladijo (presenetljvo inteligentno), regulirajo, držijo v življenju sleherno 
celico v našem telesu in celotno telo. Računalnik, sestavljen iz živih živčnih celic, 
opremljen z radijskim sprejemnikom in oddajnikom. Sposoben je sprejemati signale, ki 
jih pošilja duša in na podlagi frekvence valovanja, te (radijske) signale tudi 
razpoznavati. Obenem pa so v njem shranjeni samoohranjevalni algoritmi ali osnovni 
biološki programi, oziroma smisleni ali Signifikantni Biološki Superprogrami (SBS), za 
primere specifičnih dogodkov. 
      V kolikor pretirani čustveni odkloni duše zadenejo neko vsebino iz množice 
bioloških konfliktov, naši možgani sprožijo – za to čustveno vsebino specifičen in  v 
naprej sprogramiran SBS oziroma fiziološke spremembe. 
 
Signale, ki prihajajo iz telesa, naši možgani obdelujejo neprekinjeno in jih posredujejo 
naprej do duše. Pravzaprav so možgani nek regulacijski, podatkovno procesorski 
konverter (pretvornik in čitalec signalov), gigantični biokompjuter. Od tistega trenutka 
naprej, ko smo si nadeli to fizično telo, naši možgani brez prestanka skrbijo za 
obratovanje telesa. So zelo koristni.  
Velikost lezijskega vozla, ki nastane kot posledica čustveno nabitega biološkega 
konflikta, je odvisna od intenzitete samega konflikta: čim bolj dramatično doživljamo 
situacijo, tem večje so lezije (sinaptične prekinitve, oslabitev povezav) na živčnih poteh. 
Če je kaka možnost, dajmo to ceniti. Konfliktov ne dramatizirajmo pretirano.  

Pokonfliktna faza B (CL-B): 
V območju , ki je bil ob kratkem 
stiku prizadet, opazimo edem, 

vodeno bulo. Nabiranje 
mobilnega, veznega in opornega 

možganskega tkiva. 

Pokonfliktna faza A (CL-A): 
V območju , ki je bil ob 
kratkem stiku prizadet, 
opazimo edem, vodeno 

bulo. To je predpriprava za 
proces regeneracije. 

Prizadeto mesto (t.i. lezijski vozel) oziroma zadetek konflikta lahko opazimo 
neposredno in takoj po konfliktnem dogodku, dočim za (dovolj težko in pretirano) 
spremembo na organu je potreben čas. Stanenje vozlišč v možganih je 
spremenljivo in z rednimi kontrolami je možno ugotoviti, da ima svojo „anamnezo” 
in specifični „potek spremembe stanja”. Sprememba je odvisna od duševnega 
stanja, to je od čustvev, ki jih generirajo misli.  
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Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu Temeljna spoznanja 

V dobi prvih naprav za CT, ko njihovo delovanje še ni bilo tako izpopolnjeno 
in prefinjeno, je bilo mogoče pogosto opaziti pojav krožnih fantomskih slik,  
v obliki krožnice ali tarče. Kasneje temu niso posvečali večje pozornosti 
predvsem zato, ker so te prstanaste ali tarčaste tvorbe bile preveč simetrične 
in pravilne, ter so jih smatrali za (tudi danes se dogaja) za interferenčne napake 
stroja pri CT posnetku. Kljub temu pa Hamerjevi vozli dejansko obstajajo, njihovo 
opazovanje je ponovljivo tudi na drugih napravah in pozicija je vedno enaka. 
 
 

Monociklični potek obolenja 



1.2.5. 
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Kaj pomenijo izrazi na grafikonu? 
 

Mehanizem fizioloških sprememb lahko dojamemo izključno ob sočasnem upoštevanju večih ravni (obstoja). 
Nova medicina podaja tipogravijo človeka celovito na treh ravneh: trounija Duša – Možgani – Organi.  
Prvič v celotni zgodovini Medicine. Opazimo, da se procesi odvijajo istočasno na vseh ravneh, z isto dinamiko. 
Če pride do spremembe na enem od ravni, pomeni to sinkrono spremembo istočasno tudi na drugih dveh 
ravneh. Različni iztek programa po posameznih ravneh ne obstaja. Soskladje je perfektno. Tudi takrat, če je 
preko možganov možno s kemičnimi sredstvi povzročiti spremembo stanja zavesti, je pri obolenjih odločilno 
tisto, „kar je v duši, kar se dogaja na duševni ravni”, saj od tam izvira prav vse, kar je odločujoče. V možganih 
in na organu se manifestira točno tisto, kar se v danem trenutku (kje se pravkar nahajamo z vidika poteka 
procesa konlikta), odvija v naši duši. Opazimo lahko 4 različne faze: normotonijo pred konfliktom, fazo 
aktivnega konflikta, nato pokonfliktno fazo in na koncu spet normotonijo. Imamo tri nesporne, vidne, 
pomembne in neozabne gogodke, ki so nam lahko v pomoč pri preiskavi konfliktnega dogodka, identifikaciji 
biološkega konflikta, poteka obolenja in izračunu možne ozdravitve. Običajno je tako, da se spominjamo samo 
glavobolov, migrene, bolečine in slabosti v epileptokrizi. 
       Epileptokriza: sikmpatikotonični vrh na sredini CL faze, ko je edem v glavi največji. Možni splošni spremljevalci 
       so lahko: slabo razpoloženje, obteženost, zaspanost, utrujenost, otopelost, omotica, glavobol, motnje v  
       koncentraciji, razdražljivost, bruhanje, slabost, napadi. Funkcijske motnje: omedlevica, izguba zavesti,  
       aritmija, zaustavitev srca itd. Za neko večjo sprembo je očitno potrebno tudi več časa.  
   

Vsaka sprememba, ki ni posledica nezgode, obsevanja, nenaravne prehrane ali zastrupitve, poteče  
skladno s petimi naravnimi biološkimi zakoni.  
Tekom procesov, vsepovsod in v vsaki situaciji(!), pride do uveljavitve teh petih naravnih bioloških zakonov. 
      Nikomur ne verjemite! Ko boste naslednjič opazili na sebi znake obolenja, preverite te povezave in odvisnosti!  
      Spoznanje dejstva in načina, kako Vaša čustva vplivajo na Vaše telo, bo povod v to, da boste tudi Vi bolj pozorni   
      na sebe in svoje telo ter se boste lahko že z ozaveščanjem izognili neželjenim stanjem, trpljenju, bolečini itd.  
 

Možgani so povezovalni člen med fizičnim (vidnim, oprijemljivim) svetom in med nefizičnim (ali metafizičnim, 
nevidnim, neoprijemljivim), „duhovnim”, „čustvenim” svetom. Možgani z nadčloveško storilnostjo usklajujejo in 
regulirajo tudi biološke superprograme medtem, ko 24 ur na dan upravljajo obratovanje našega telesa, 1.2.4. 

„Kadar ima nekdo že dve spremembi (obolenji), se število dejstev, za katera ga lahko vprašamo, podvoji. Verjetnost slučaja je izključena. Statistika ni potrebna. 
Aplikacija je možna pri vseh živih bitjih na zemlji. Nova medicina je dinamična naravoslovna veda, kar pomeni, da je možno vplivati na iztek.” 

 

„Pred odkritjem bioloških naravnih zakonov, v zdravstveni vedi, ki je temeljila na simptomih in je bila omejena z delnimi podatki, ni mogel nihče pokazati  
kakšne podobne sistematike in tudi ne take natančnosti.”  

Ponovljiva uspešnost 

„Razlika med znanstveno hipotezo in znanstvenim dejstvom (resnico) je, da lahko 
resnico dokazujemo s ponovljivimi dokaznimi poskusi, študijskimi primeri. Ni 
vprašanje vere. Hipoteza ali domneva pa ostaja prazno ugibanje tako dolgo, dokler 
ga ne dokažemo znanstveno. V kolikor je ne moremo dokazati, obstaja nevarnost, 
da to ni resnica temveč zmota.”  
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„Resnica  
ne potrebuje  

statistike.” 

Temeljna spoznanja Na podlagi del Dr. Hamerja © Barnai Roberto – ujmedicina.hu 
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      17. dan v razvoju zarodka se v blastocisti oblikujejo tri osnovne „tkivne surovine” ali klični 
listi. Celo ko smo stari sto let, pripadajo posamezna tkiva in organi k eni od teh treh zarodnih 
plasti. To, da h kateremu kličnemu listu pripada določen organ ali tkivo, pa določa vrsto 
čustvenega konflikta, na katerga bo reagiral ta organ in obliko in značaj sprememb. To je t.i. 
ontogenteski sistem obolenj (povezan s kličnimi listi), ki ga je dr. Hamer zapisal v tretjem 
naravnem biološkem zakonu.  

   Najprej je dr. Hamer po lasni izkušnji odkril, nato pa se v kontaktu z drugimi bolniki v svoji praksi dodatno prepričal o tem, da je vsaka rakasta sprememba posledica 
konkretne čustvenega konflikta (čustveni odklon, travma). Če odmislimo poškodbe pri nezgodah, zastrupitvah in sevanjih, brez čustvenega odklona ni sprememb.   
  Odkril je torej, od kod izvira obolenje (1. naravni zakon). Opazoval je simptome pri posameznih posameznih obolenjih.  
  Kadar se zgodi konflikt, se pojavi sprememba na možganskem in tudi organskem nivoju, ko pa se razreši, se pojavijo drugačni simptomi, pojavi se druga „bolezen”. 
Spoznal je, da se bolezni pojavljajo v parih, tako si sledijo: vsako obolenje sestoji iz dveh faz (2. naravni zakon). Opazil je, da se posamezne celice, tkiva, organi, 
organski sistemi delujejo enako, enako obnašajo pri poteku njihovih obolenj (npr. vezno tkivo, hrustanec, kosti, ledvična skorja, vranica, bezgavke, jajčnik, moda itd). 
Porodilo se mu je vprašanje, kaj je skupnega v teh organih, „kako delujeo”?  
Izvirajo iz istega kličnega lista  (zarodne plasti)!  
O tem govori 3. biloški naravni zakon. 

Zemeljsko potovanje človeškega bitja se prične z oploditvijo jajčeca. 
Nastane t.i. zigota in pride do prvi delitev celic. Tukaj se določi,  
ali bo oseba desničar ali levičar (kot bomo v nadaljevanju spoznali  
ima to zelo velik biološki pomen).  
Pri razmnoževanju celice najprej oblikujejo klične liste ali zarodne plasti.  
Vsa naša tkiva izvirajo iz teh treh osnovnih „tkivnih surovin”.  
K temu se prilagajajo tudi bodoče spremembe in čustveni konflikti. 

Pri delitvi celic v zigoti najprej nastane morula nato pa blastocista. Iz 
tega se najprej izoblikujejo klični listi, ki se razlezejo, na nekaterih 
mestih nagubajo, navijejo, preluknjajo, odebelijo, dokler se postopno ne 
izoblikuje struktura zarodka, skupaj z začetnimi tkivi, nato pa raste 
„preprosto kot pasulj”. 
Tako oblikovno, kot po strukturi in življenjskih procesih, zarodek 
preide skozi vse faze evolucijskega razvoja: iz enoceličnega bitja 
postane večceločno, nato prevzame obliko arhaičnega prstana, dokler 
se v blastocisti odpre in se embrio zravna.  

Kako je bil odkrit 3. naravni zakon? 
Zakaj se je začel dr. Hamer bolj poglobljeno ukvarjati z razvojem osebka (ontogenezo), s kličnimi listi povezanim izvorom?  

Klični listi ali  
zarodne plasti  
v embriu 
 

Arhaični prstan kot pojavna 
oblika v embriu 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

EKTODERMA 
MEZODERMA 
ENTODERMA 

Prstanasta oblika embria 
se prekine, izoblikujeta se 

fontanela (mečava) in 
zadnjučna odprtina. 

Pomen 
osnovnih barv: 

„Celotna evolucija se odvija pred nami. 
Tudi mi smo šli skozi njo. 

Mi sami smo evolucija.” 

Osnove – 3. biološki naravni zakon  
Ontogenetski (s kličnimi listi povezan) sistem 
rakastih in raku enakovrednih obolenj 
Spremembe je možno sistematizirati glede na embrionalne diske,  biološki namen je razumljiv. 
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Ebriogenezo (razvoj zarodka v maternici) 
učijo na vseh medicinskih fakultetah.  
Niso pa pomislili, kako velik je njen 
pomen z vidika bolezni, ki se  
občasno zgodijo v življenju.  
 

Več od samega vpliva na razvoj 
človeškega telesa, zarodni sloji 
predstavljajo osnovo za celotni 
sistem sprememb in obolenj.  
 

Dr. Hamer je pri svojih raziskavah odkril 
in izdelal topografijo odvisnosti med zarodnim 
slojem, spremembami v možganih in na organu 
ali tkivu ter pripadajočimi (duševno doživetimi) 
čustvenimi konflikti – s popolno zanesljivostjo. 
Dr. Hamer je odgovoril in svoje odgovore temeljito 
podkrepil z znanstvenimi podatki iz medicine, ontogeneze 
in embriogeneze, in sicer na vprašanje, kakšne so možne 
reakcije posameznih tkiv (kakšna je sprememba, tumor ali  
nekroza), oziroma zakaj ravno ta čustvena vsebina biološkega  
konflikta sproži to spremembo.  

S kličnimi listi povezan izvor določa: 
1. kateri glavni tip konflikta sproži spremembo na organu, 
2. ali bomo v KA fazi opazili tumor ali nekrozo - odmiranje, 
3. kje v možganih opazimo spremljajoče Hamerjevo vozlišče,  
4. kateri mikroorganizmi bodo sodelovali v  PK fazi   
    pri procesih regeneracije (v kolikor se jih bomo  
    sploh posluževali). 

    S svojimi medicinskimi raziskavami dr. Hamer ni izdelal samo kartograme možnih telesnih sprememb in obolenj pri človeku, odkril je namreč  
skupni imenovalec vseh živih bitij na zemlji. Odkril je skupni princip delovanja. Spoznal je, kako deluje biologija: telo in vse žive organizme upravlja duša. 
Če so jim skupne fiziološke karakteristike delovanja, zgradba, lastnosti tkiv in celo značilosti sprememb, ne moremo mimo nujenega skepanja, da 
„človeški duši podobna duša biva v vseh živih bitjih na zemlji”. Dobra novica je, da je Nova Medicina „čoveka”  uporabna tudi pri njih. 

„Čim bolje spoznavamo 
zapletene procese razvoja 

znotraj maternice, tem bolj  
neverjetno postaja, da  

kaj taj takega sploh obtaja...” 

Možganska skorja ali korteks 

Mali možgani 

Možgansko deblo 

Možganska sredica 

Iz ektoderme se razvije celotni živčni sistem, kamor spada tudi 
živčni tkivo v možganih. Strukturne slike možganov so barvaste 
samo z namenom prikazovanja in razlege povezav.  
 
Možganska skorja velikih možganov nadzira ektodermalna 
(vrhnja) tkiva, organe: vrhnjica kože, vrhnjica sluznice v ustih in 
požiralniku (zgornji 2/3), mali zavoj želodca, bulbus duodeni, 
izvodila jeter, žolčnika, trebušne slinavke, ledvičnega meha, 
sečnih kanalov, mehurja, sečevodov, nožnice, vrhnjice anusa, 
živčnega sistema in občutljiva živčna mreža v pokostnici. 

Možganska sredica velikih možganov nadzira:  
vezivno in oporno tkivo v možganih(možganska glia), vezivna 
tkiva, hrustanec, kite, kosti, prečnoprogasto mišičje, bezgavke, 
krvne žile in limfni kanali, vranica, skorja nadledvičnih žlez, 
ledvična skorja, parenhim jajčnika in mod. 
 
Mali možgani nadzirajo: 
usnjica kože, mlečne žleze, 
trebušna mrena, pljučna mrena, osrčnik. 

Gladko mišično tkivo je del organov, ki jih nadzorujejo srednji 
možgani: plast gladkega mišičja krvnih žil, črevesne mišice, 
mišice maternice in del srčne mišice: celotni preddvor in 10 % 
prekata.  
 

Entodermalna tkiva, ki jih nadzira možgansko deblo: pljuča, 
požiralnik (spodnja tretjina), sluznica (cilindrični epiteli) želodca 
in črevesja, parenhim jeter, trebušna slinavka, podušesna žleza, 
podjezične žleze, solzne žleze, ščitnica, očesna sluznica ali 
veznica, t.i. submukozne plasti sluznice pod povrhnjico v ustih in 
zadnjični odprtini, ledvični zbirni kanali ali čašice, prednji reženj 
hipofize in celotno črevesje. 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

MEZO- 
DERMA 

EKTO- 
DERMA 

ENTO- 
DERMA 

Ta slika ponazarja organe in nihove dele, iz katerih kličnih listov so se razvili in kateri možganski centri  
regolirajo njihovo delovanje. Vska posamezna razvojna stopnja ima ima svoj nadzorni center v možganih. 
Vsaka celica človeškega telesa, vsi organi in vsa tkiva se razvijejo iz teh treh kličnih listov 
ali zarodnih plasti, in ta izvor določa njihovo osnovno  
biološko funkcijo ter morebitne spremembe. 

Možganski nadzorni centri 
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Ontogenetski (s kličnimi listi povezan) sistem 
rakastih in raku enakovrednih obolenj 

ODMIRANJE (ULCERACIJA)  
 OZIROMA ZMANJŠANJE  ALI  

IZOSTANEK DELOVANJA 

POVEČANJE KOLIČINE CELIC, REGENERACIJA 
(OB POMOČI VIRUSOV ALI BREZ NJIH)  IN 

NORMALIZACIJA DELOVANJA 

POVEČANJE KOLIČINE CELIC,  
REGENERACIJA  

(OB SODELOVANJU BAKTERIJ) 

ODMIRANJE 
(NEKROTIZACIJA) 

RAZGRADNJA TUMORJA 
(OB SODELOVANJU GLIVIČNIH BAKTERIJ) 

TUMOR OSTANE 
 

 RAZGRADNJA TUMORJA  
(OB SODELOVANJU GLIVIC) 

KONFLIKTNO-AKTIVNA FAZA FAZA PO REŠITVI KONFLIKTA 

Dr. Hamer je v 1980-ih letih objavil 
spognjo shemom v kateri so v strnjeni 
oblilki prikazane medsebojne 
odvisnosti. Že takrat ga je tako 
poimenoval in ta kompletni sistem  

je kasneje spostal 3. biološki naravni 
zakon: „Od evolucijse osebka odvisni 
ontogenetski sistem Smiselnih 
bioloških superprogramov Matere 
Narave”. 

Upoštevajoč več vidikov,  
opisuje značilnosti „normalnih  
telesnih sprememb”, njihovo  
logičnost in sistem, oziroma način 
delovanja takrat, ko je to delovanje različno 
od normalnega (v času konflikta). 

K normalnemu delovanju 
pripradajoči posebni pojavi, ki smo 
jim v preteklosti rekli obolenja in 
celostni sistem nastanka teh 
sprememb, na narovoslovnih 
znanstvenih temeljih.  

Pokaže se biološki smisel 
spremembe (1.3.4.) 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

SKORJA VELIKIH MOŽGANOV 
(CORTEX) 

SREDICA VELIKIH MOŽGANOV 
(MEDULLA) 

MALI MOŽGANI 
 (CEREBELLUM) 

SREDNJI MOŽGANI 
(MESENCEPHALON) 

 
MOŽGANSKO DEBLO 

(PONS) 

Lokacija možganskega releja 
(Hamerjevo vozlišče), ki nadzira 

spremembo 

MEZO- 
DERMA 

EKTO- 
DERMA 

ENTO- 
DERMA 

RAST TUMORJA 
(ADENOID CARCINOMA) 

TUMOR (MIOMA) 
 

RAST TUMORJA 
(ADENO-CARCINOMA) 

Osnove – 3. biološki naravni zakon  

Slavne in zgodovinsko pomembne biološko-medicinske sovisnosti, ki jih je odkril dr. Hamer.  
MOGOČE spremembe, njihove HISTOLOŠKE značilnosti in ZAPOREDJE poteka – v doslej najenostavnejši shemi: 
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Potek konflikta R.K. 

epilepto-
kriza 

POTEK KONFLIKTA 

faza potenja 
(ustvarja se 

edem) 

faza celjenja 
(brazgoti-

njenje) 

odvajanje 
(izpraznitev 

edema)  čas 

Faza pričetka spremembe: 
rast tumorja ali nekroza 

(odvisno iz katerega 
kličnega lista izvira tkivo) 

„Prva celostna  
znanstvena sistematizacija, biologija, 

fiziologija, veda o spremembah.” 

Temeljna spoznanja 
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Ti organi reagirajo na t.i. SEPARACIJSKI (ločenost, odtujenost) konflikt: držati distanco, 
omejiti se od, občutek pomanjkanja stikov ali, da me ne pustijo pri miru, prikinitev kontaktov, občutka bližine, 

dotikov, pretganih vezi. Sem so sprogramirani t.i. žensko-moški spolno/posestni konflikti s čutili in 
občutljivostjo ter z gibanjem in premikanjem povezani t.i. konflikti pobega (pobegniti pred nečim).  

Ti organi reagirajo na t.i. konflikt RANLJIVOST-i, SAMOOBRAMBE, VAROVANJE KLANA: 
„Ranili so me, zbadajo me, povzročajo mi bolečino, bojim se poškodbe, izpostavljen sem poškodbam.” 

T.i. referentnost konflikta (povezljivost – asociativnost) določa, kateri organi/tkiva bodo prizadeti in kje, npr. 
„s tem so me zadeli v trebuh” (trebušna mrena) „zbadajo me, ranijo” (melanom, ojačitev usnjice). 

Ti organi reagirajo na t.i. konflikt „ZALOGAJ-a”: „Brez česar življenje ni življenje” ali 
„skupaj s tem ni možno živeti”.  Zalogaj je lahko marsikaj, kar potrebujemo za nadaljnji miren in sproščenobstoj 

ali preživetje, čutimo kot nepogrešljiv zalogaj,  potreben za obstanek (dobiti zalogaj) ali pa zalogaj „ki smo ga 
morali požreti”, ker pa ne moremo živeti skupaj z njim, se ga želimo rešiti (izločiti zalogaj).  

MOŽNE ČUSTVENE VSEBINE BIOLOŠKIH KONFLIKTOV 

ZDRAVA SAMOPODOBA,  
KAR JE V TESNI POVEZAVI  
S CELOVOVITOSTJO VRSTE 
(SKUPINE, POPULACIJE) 

FIZIČNA NEDOTAKLJIVOST 
LASTNO ZDRAVJE-INTEGRITETA 
NERANLJIVOST 

ZDRAVI KONTAKTI 
ZDRAVI STIKI (DOTIKI) 

FIZIOLOŠKE POMEMBNOSTI 
BIOLOŠKI POVOD 

„T.i. biološki konflikti, ki sprožajo spremembe, se od vseh drugih duševnih  
(dejansko oprijemljivih in razunih) konfliktov v osnovi razlikujejo v tem, da gre pri   

vseh in v VSAKEM PRIMERU za nevarnost za življenje in preživetje. Pri drugih ne.” 

      Nabor možnih konfliknih vzrokov, ki jih lahko  
človek pretpi, je praktično neizčrpen. Toda, gedano  
z biološkega in fiziološkega vidika ter znanstvenega 
raziskovanja sprememb, poznamo SAMO ŠTIRI GLAVNE VRSTE KONFLIKTOV, h katerim je Mati Narava v naših možganih izdelala programe ORGANSKIH 
SPREMEMB. Gre za zapleten mehanizem pogojnih vzvodov, ki se trudi ohraniti ravnotežje med tema dvema nivojema obstoja (duševni nivo in novi fizičnega telesa). 
      V biologiji se vsepovsod srečujemo s strukturami, ki jih ni mogoče bolj poenostaviti. Kljub temu pa so te strukture tako zapletene, da smo morali čakati do 21. 
stoletja, da bi jih lahko razvozlali, dojeli, razumeli in razložili. To je biološko programiranje Matere Narave, pri čemer poteka pogojna bi ološka kombinacija čustvenih 
doživljanj in bioloških dogodkov. Sprožitev smiselnega biološkega odziva, regulacija poteka in izteka spremembe ter nato povratek v normotonijo oziroma ozdravitev. 
Vse na način in po mehanizmu, ki ga je Mati Narava v naprej sprogramirala. So taki, ki verjamejo v to, spet drugi prisegajo na nekaj drugega. Zato je bilo v preteklosti 
tako težko razumeti, ker je med seboj ločena in parcialna analiza posameznih področij ali segmentov neke spremembe, povzročala zelo veliko nesporazumov – 
posebej z vidika vzrokov in mehanizmov obolenj. 

STRAH PRED POŠKODBO 

STRAH ZA OBSTOJ 

STRAH PRED STIKI Z DRUGIMI 

TIP STRAHU 
      Vse v biologiji in medicini poznane 
čustvene konflikte, ki povzročajo fizične 
spremembe, lahko razvrstimo v te štiri 
glavne skupine tipov bioloških konfliktov.  
  

      Dr. Hamer z Novo medicino definira 
in opisuje vrste čustvenih konfliktov,  
ki sestavljajo pregleden sistem tistih  
čustvenih vsebin, ki vpilvajo na  
fiziološke procese.  
      Ti čustveni odkloni so sposobni 
aktivirati telesne, t.j. fizične odzive.  
Kje točno, na katerem mestu v telesu 
bo posamezni konflikt povzročil  
spremembo, je odvisno od  
biološkega smisla spremembe. 
 

„Splača se poznati te stvari in se jih  
zavedati, saj saj lahko z njimi  
nadzorujemo sami sebe.” 

     V fiziološkem smislu, v normalnem vsakodnevnem življenju in običajnem delovanju v ravnotežnem stanju, specialni prilagoditveni procesi niso potebni. Kljub temu, 
če se nekdo (razumi: živo bitje) v realnem, trenutnem življenju sooči s čustvenim odklonom, ki po vsebini čustva /1/ spada med biološke konflikte in /2/ intenziteta 
čustvenega odklona preseže običajno raven (ter to izpolnjeni pogoji iz 1. kriterija 1. nbz), se vklopi eden od prastarih prilagoditvenih superprogramov, ki pripada 
našemu telesu (s starim nazivom: belezen). 

Možgani sprožajo fizične prilago- 
ditvene spremembe samo v slučaju  

dejanske nevarnosti ali če tako čutimo.  
Možgani sodijo na podlagi naših čustev. 

„Naravni biološki zakoni  
so presečišče biologije  
in medinske znanosti.” 

„Možgani preverjajo samo intenziteto naših čustev, njihove upravičenosti pa ne!” 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

FUNKCIONALNA INTEGRITETA 
POTREBE ZA OBSTANEK 
VARNOST OBSTANKA  
 

MEZO- 
DERMA 

EKTO- 
DERMA 

ENTO- 
DERMA 

Možni (pogojni) konflikti in njihove vsebine značilnosti, ki lahko sprožijo neko spremembo, so že v naprej 
določeni, in jih lahko zrvrstimo iz aspekta kličnih listov. Vsak klični list ima svoj specifični glavni konfliktni tip.  
V kolikor ima ima nek čustveni doživljaj ali trauma tudi neko biološkko čustveno vsebino (in so pri tem 
izpolnjeni še drugi kriteriji), bo to pripeljalo do fizičnih sprememb. Kar ni t.i. biološki konflikt, ne bo povzročil 
(na fizičnem nivoju) spremembe na organu.  

Vrste bioloških konfliktov, ki jih lahko doživimo 
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Ti organi reagirajo na konflikt ZLOMA oziroma POSLABŠANJA SAMOPODOBE, in/ali  
PREDSTAVE O LASTNIH SPOSOBNOSTIH, obupa – brezupa, ponižanja, ponižanosti: 

„Nisem dovolj dober.”  Teža samega konflikta določa, na kateri vrsti tkiva se bo pojavila sprememba, precizna 
funkcionalna referntnost (povezljivost, lokalizacija) pa točno mesto spremembe na telesu.  
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V tej fazi se pokaže biološki smisel sprememb: 
ponovna izgradnja tkiva na večje, debelejše, 
močnejše: trajno povečanje sposobnosti in 

funkcionalnosti. 

Po rešitvi konflikta je povečana količina tkiva (tumor) 
postala odvečna, zato poteka njegova razgradnja s 

pomočjo glivic in bolj razvitih glivičnih bakterij. 

V tej fazi se z rastjo tumorja pokaže  
biološki smisel spremembe, 

saj se s tem povečuje in jača tudi  
funkcionalnost samega tkiva. 

Tumorji  na gledkem mišičju ostanejo.  
 

Rakasto tkivo je po rešitvi konflikta  postal odvečen in 
poteka njena razgradnja s pomočjo glivic. 

FAZA AKTIVNEGA KONFLIKTA FAZA PO REŠITVI KONFLIKTA 

Največji problem v razumevanju  
mehanizma sprememb je predstavljalo 
neupoštevanje dvofaznosti. Brez tega  
namreč procesov ni možno ne  
razumeti in ne razložiti.  
  

Vsako spremembo* sestavljata dve  
bolezni, ki skupaj tvorita eno obolenje. 
       (* Smiselni biološki superprogram) 
Sprememba ali obolenje ima svoj  
biološki smisel, ki se pokaže v eni  
izmed dveh faz.  
 

Odločilno nadzorno funkcijo duše 
dokazuje dejstvo, da po prenehanju  
duševnega konflikta in čustvenih  
konfliktov, ki jih je generiral, preneha 
tudi rast tumorja ali razgradnja tkiva 
in vklopi se druga faza: regeneracija  
ali ozdravitev. 
 
V običajnem ravnotežnem 
stanju ne pride do 
pojava sprememb. 
 
Tako enostavno je to. 

„Smiselni biološki supreprogrami so v  
bistvu pospešeni biološki odzivi ali reakcije,  

njihov nadzor pa izvajajo možgani.”  

„Prvi biološko fiziološki in  
medicinski sistem, ki zajema  
vse podatke in vsa dejstva.” 

Celo po 10-20 
povratnih konfliktih 

še ni nujno, da pride 
do funkcionalne 
poškodbe tkiva. 

V fizičnem smislu so 
lahko usodni samo 

RESNIČNO  
TEŽKI in nerešeni 

konflikti, ki jih  
predolgo zavlačujemo. 

 Poglej še 1.2.2. 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

S konfliktom se prične priprava tkiva  
v smislu razkroja in strukturne 
razgradnje, s ciljem temeljite  

ojačitve v kasnejši fazi.  

Lokacija možganskega releja 
(Hamerjevo vozlišče), ki 

nadzira spremembo 

MEZO- 
DERMA 

EKTO- 
DERMA 

ENTO- 
DERMA 

Biološki smisel sprememb 

Vsi procesi in mikroorganizmi se prilagajajo temu, iz katerega kličnega lista izvira nek organ ali tkivo.  
V biologiji ni slučajev. Vsaka sprememba ima z vidika evolucije svoj biološki smisel in namen: prilagoditev,  
preživetje osebka ali vrste, ohranitev življenjskih procesov. To se uresničuje s smiselnimi biološkimi  
superprogrami, ki so prehodnega značaja in smo jih nekoč smatrali za obolenja.  
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V tej fazi se pokaže biološki smisel 
sprememb: nekroza, tanjšanje  

povrhnjice,  neobčutljivost na držljaje, 
pozabljivost, funkcionalne motnje itd. 

Po prehodni prilagoditvi poteka popravilo spremembe.  
V kolikor ni priško do poškodbe živčevja ali živčnega  
tkiva, je to v optimalnem primeru povratek v prvotno 

stanje, tudi kar se tiče funkcionalnih motenj.  

Osnove – 3. biološki naravni zakon  

V tej fazi se z rastjo tumorja pokaže  
biološki smisel spremembe, 

saj se s tem povečuje in jača tudi  
funkcionalnost samega tkiva. 

SKORJA VELIKIH MOŽGANOV 
(CORTEX) 

SREDICA VELIKIH MOŽGANOV 
(MEDULLA) 

MALI MOŽGANI 
 (CEREBELLUM) 

SREDNJI MOŽGANI 
(MESENCEPHALON) 

 
MOŽGANSKO DEBLO 

(PONS) 

Potek konflikta R.K. 

epilepto-
kriza 

POTEK KONFLIKTA 

faza potenja 
(ustvarja se 

edem) 

faza celjenja 
(brazgoti-

njenje) 

odvajanje 
(izpraznitev 

edema)  čas 

Faza pričetka spremembe: 
rast tumorja ali nekroza 

(odvisno iz katerega 
kličnega lista izvira tkivo) 
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Pri entodermalnih tkivih (možgansko 
deblo), biološka ročnost nima  
posebne funkcije. 
(Podrobnosti v 2.1.C. in 2.2.B.)  
 
 

Ročnost postane pomembna od  
mezodrme (mali možgani), naprej. 
Pri tukaj sprogramiranih bioloških 
superprogramih je „stranskost” že  
odločujoča z vidika „sobivanja”, in   
celo temeljna spremenljivka pri  
psihosomatskih spremembah. 
 
S kupaj z mezodermalnimi tkivi in 
biološko stranskostjo se pojavi tudi  
t.i. „socialni” vidik (ali drugače „odnos 
do neke osebe” ali „pripadnost”), kot 
odločujoč faktor pri SBS.  
(Podrobnosti v 3.1.B. in 4.1.C.):  

   Za določitev biološke stranskosti (ročnosti) poznamo več metod. Obstaja t.i. test s ploskanjem, 
kjer je lahko odločujoča roka, ki je zgoraj. Lahko je odločujoča roka, katere palec je zgoraj, kadar 
damo obe roki skupaj. Test z dojenčom lahko govori o ročnosti s tem, katera roka je pod zadnjico 
dojenčka, kadar ga držimo z obema rokama. Veliko razkrijejo t.i. finomotorični gibi, npr. piljenje 
nohtov: odločilna je roka, s katero lažje, lepše in boljspretno opravljamo to delo. Skopno pri vseh 
testih je, da nobeden ni zagotovo točen, zato običajno naredimo več testov in odloča „večina”. 
V kolikor niti sami ne vemo zagotovo, vprašajmo strokovnjaka, ki bo na podlagi opazovanj ali 
podatkov o predhodnih obolenj znal pravilno oceniti. 

Biloška stranskost tukaj ni pomembna. Vseeno je, če je oseba desničar ali levičar. 
Glede razporeda organov pa poznamo „desno stran in levo stran”,  kar je lepo razvidno 

iz arhaičnega prstana, ko se ta „preslika” tudi na možganske releje. Vozlišče, ki (pri)zadene  
desno stran možganov se vedno nanaša na „dobiti zalogaj”, na levi strani pa „izločiti zalogaj”. 

V evoluciji v času oblikovanja (zaščitnih) mren so že obstajali spoli in razmnoževanje.  
Z vidika odnosov med posameznimi pripadniki vrste sta se izoblikovali dve kategoriji:  

vidik „mati/otrok” in „parner”. Vse, kar ni bilo posledica naravne poškodbe, je lahko izviralo  
samo od njih, zato je Mati narava k biološkim superprogramom „dodala” še to „variacijo”. 

Pri vseh mezodermalnih tkivih je pomen biološke ročnosti enak. Odločilen je z vidika konfliktov  
mati/otrok-parner (ta je odločilni, to pokaže). Osnova za zlom samopodobe je lahko izključno  
nek drug pripadnik iste vrste, ki kot referenčna osnova spada v enega od teh dveh kategorij.  

Zaradi tega je to tako strogo odločujoče pri smiselnih bioloških superprogramih.  

Biološka stranskost in različne funkcije glede na klične liste 

Biološka stranskost (drugače povedano ročnost) ima pri Smiselnoh bioloških superprogramih odločilen in 
merodajni pomen. Da bi v tem prepoznali tudi razumsko načrtovanje (inteligenco), nima enakega pomena v  
vseh možganskih centrih, tam pa kjer ga ima, je lahko ta pomen različen. To je pravo programiranje. Biološki  
softver, ki ga je pisala Mati narava. Uglasitev biološke stranskosti je najbolj prefinjena v skorji velikih možganov 
kjer značaj konflikta določa, kakšen bo pomen biološke stranskosti. 

- Pri telesni ali organski spremmbi, ki se pri 
desničarju pojavi na DESNI strani telesa, 
govorimo vedno o partnerskem* vidiku konflikta.  
 

- Pri telesni ali organski spremmbi, ki se pri 
desničarju pojavi na LEVI strani telesa, govorimo 
vedno o mati/otrok* vidiku konflikta.  

 

- Pri telesni ali organski spremmbi, ki se pri 
levičarju pojavi na LEVI strani telesa, govorimo 
vedno o partnerskem* vidiku konflikta. 
 

- Pri telesni ali organski spremmbi, ki se pri 
levičarju pojavi na DESNI strani telesa, govorimo 
vedno o mati/otrok* vidiku konflikta.  

 
(* Pri mezodermi je to neodvisno  o starosti, spola ali 
hormonskega stanja.) 

  Pri ektodermi, ki ima nadzorne centre v možganski skorji, se zdi, kakor da biološka stranskost v posameznih primerih 
nima pomena. Večina možganske skorje je od možganske sredice „privzela” t.i. socialni vidik, nato pa je z nastankom 
novih vrst konfliktov, biološka ročnost dobila novo funkcijo na nekaterih relejih (to so t.i. spolno/posestne zone).  
       Pri večini relejev je pri t.i. socialnem vidiku odločilna biološka stranskost in določa samo to, katero stran bo konflikt (pri)zadel. Ne določa zaporedja, saj pri 
„socialnih superprogramih” ni v naprej predvidenega vrstnega reda t.i. (pri)zadetkov. V primeru t.i. konfliktov v spolno/posestnin območjih (releji, ki so povezani 
posebej s spolnostjo povezanimi konflikti), je biloška stransko pomembna tudi drugače: spol, trenutno hormonsko stanje in biološka ročnost (kot tretja 
spremenljivka), skupno določajo strogo zaporedje (pri)zadetkov konfliktov. (Dodatne podrobnosti na straneh 5.1.B., 5.1.C., 5.2.A. in 5.2.B.)  

„Mati narava se je pripravila 
na sleherno možnost.” 

Stvar, položaj, situacija 
(kjer ni odločujoče) ali 

„tretja varianta”, kot  
SPOLNO/POSEST-na 

področja. 

nanaša se lahko na konflikte 
mati/otrok-partner ali 

Jobbkezes, szemből 
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1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

SKORJA VELIKIH MOŽGANOV 
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Možganski nadzorni centri 
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Osnovne vrste naših tkiv 

„Skozi delovanje človeškega telesa 
 lahko razumemo celotno 

življenje na zemlji.” 

Ta prvotna in pra-vezivna tkiva so varovala življenjsko pomembne entodermalne organe pred 
mehanskimi poškodbami. Tudi usnjica kože in mlečne žleze so modificirane mrene (membrane).   

Niso prave entodermalne sluznične celice, vendar je njihovo odzivanje zelo podobno, t.i. adeniodno. 
Mlečne žleze, lojnice in znojne žleze so sposobne  proizvesti izločke. 

To so najstarejša entodermalna tkiva, ki so zagotavljala delovanje najosnoivnejših življenjeskih funkcij. 
Brez njih ni presove, in ne morejo obstati niti druga, mezo- ali ektodermalna tkiva ali organi. Sluznična tkiva 

so sposobna izločati  ali vsrkati izločke. Njihova biološka funkcija je omogočiti vnos zalogaja, t.j. 
življenjsko pomembnih hraniv v telo, njhovo vsrkanje ali pa izločanje in odstranitev tega. 

MEZO- 
DERMA 

EKTO- 
DERMA 

ENTO- 
DERMA 

VRSTE TKIV IN NJIHOV ZNAČAJ GLEDE NA KLIČNE LISTE IZ KATERIH IZVIRAJO  

Biološke povezave pojasnjujejo marsikaj, npr. tumorje, 
nekrozo, vnetja, ulkuse; pravzaprav vsako takšno spremembo,  
ki nastaja po „naravni poti”. Naravni zakoni veljajo za prav vse spremembe,  
ki smo jim prej rekli bolezni. Za vse, kar ni posledica zastrupitve, nezgode, 
sevanja itd., temveč posledica čustvenih nihanj duše, ki potuje v človeškem telesu. 
 

Dr. Hamer je prvi na svetu podal 
popolno in inženirsko natančno  
temeljno strukturnio shemo sodobne 
medicinske znanosti, to je sistem  
ontogenetske odvisnosti sprememb.  

To je znanstveni biološko-fiziološko-medicinski sistem. Biologika. To je sistem, ki nam razkrije, kakšne fizične reakcije ali odzive bodo kazala živa bitja na zemlji (tako 
človek kot živali), na določen čustveni odklon oziroma isti biološki konflikt. Tako deluje in v to se lahko razvrsti vse spremembe in bolezni, ki jih poznamo v medicini. 
Rezultati dr. Hamerja so podkrepljeni s številnimi in večslojnimi raziskavami. Sistem, ki ga je odkril, v temeljih ureja dosedanje postopke in terapije v zdravstvu, saj 
omogoča resnično razumevanje in posamični nadzor, regulacijo, prej povratnih in tudi zastrašujočih procesov. S simptomi se več ne bojujemo. Posamezniku je dana 
možnost osebnega nadzora na podlagi znanstvenih raziskav. Če vemo kako delujejo bolezni, lahko poskrbimo za sebe in druge še preden do njih pride. Za nagrado se 
tako izognemo hujšim boleznim, uredimo medsebojne odnose in izboljšuje se kakovost življenja. 

Dr. Hamer je s pomočjo medicinke stroke odkril način delovanja 
 bolezni, temeljni pricip ali skupni imenovalec življenja, 

 obstoja, evolucije in delovanja živih bitij na zemlji. 

Opisal je sovisnosti (medsebojne 
povezave), kako nadzirajo posamezni 
centri v možganih z njimi povezane 
različne organe, v odvisnosti kličnih  
listov ter kakšni so mehanizmi njihovih 
sprememb.  

Gre za novejši tip modificiranih veznih tkiv. Sposobneso opraviti funkcije, katerih mrene niso: tvorijo trden 
skelet in zgradbo našega telesa ter ga držijo kupaj. Sposobni so poganjati kri in ga filtrirati, preko nadzornih 
centrov v možganski skorji sintetizirati specialne snovi, hormone, ustvariti mesta za zorenje in shranjevanje 

razmnoževalnih celiciz embrionalnega razvoja, omogočajo gibe in miganje, vstajo, hojo itd. 

Ta tkiva so ploščati epiteli povrhnjice ali njihove modifikacije, t.i. nasledniki epitelnih tkiv, od nevronov do 
zobne skeline. Njihova funkcija je omogočiti ali preprečiti dejanski fizični stik na več možnih načinov. Lahko je 

povrhnjica kanalov za izvod izločkov žlez z notranjim izločanjem ali celo vrhnjica kože, ki nas razmejuje od 
zunanjega sveta. Preko njih čutimo/zaznavamo, zato reagirajo hitreje od vseh drugih tkiv. 

SLUZNIČNA ALI ADENO TKIVA: 
žleze slinavke, ščitnica, jetra, 
črevesna sluznica, maternična 
sluznica, itd. 

RAZMEJITVENA TKIVA: ploščati 
epitel povrhnjice kože, ust, 
požiralnika, želodca, žolčnih vodov, 
jetrnega in žolčnikovega voda,  
mehurja in ledvičkega meha. 

STRUKTURNA IN SPREMENJENA 
VEZIVNA TKIVA: npr. kosti, 
bezgavke, vranica, jajčniki, ledvice, 
prečnoprogaste mišice itd.  

SLUZNICAM PODOBNA VEZIVNA 
(ADENOIDNA) TKIVA: potrebušnica, 
popljučnica, osrčnik, usnjica kože in 
mlečne žleze. 

Bilo kateri organ je prizadet, bilo kakšna je sprememba, tisto tkivo kjer je ta nastala, se lahko  
pridruži k enemu od kličnih listov (iz katerega izvira). To v temeljih določa vrsto  

aktualnega konflika, in s kakšno oblik spremembe po tkivo reagiralo na to. 

GNM definicije 

4. naravni zakon 

5. naravni zakon 

3. naravni zakon 

2. naravni zakon 

1. naravni zakon 

Izumitelj, Dr. Hamer 

 
TEMELJNE FUNKCIJE 

Deset miliard celic našega telesa se razvije v približno štiristo vrst celic. Organi in tkiva pripadajo in izvirajo iz  
katerega od kličnih listov, kljub temu delujejo tudi med seboj popolnoma usklajeno. Poleg biološke funkcije,  
so njihov značaj, sposobnosti in morebitne spremembe, opredeljene s kličnimi listi, iz katerih izvirajo. 
Nezgoda, zastrupitev itd., v biologijo pdada v kategorijo slučajnosti. 
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Različna tkiva, njihovo delovanje, nastanek in smiselnost takšnega zaporedja nastajanja tkiv, bomo najenostavneje  
razumeli ob predpostavki, da je na zemlji resnično obstajala evolucija v klasičnem pomenu. V vodi se je pojavila iskra  
življenja. (Dolgo časa so mislili, da se je življenje pričelo s slučajnim trkom beljakovin in aminokislin. Če je bila evolucija  
in obstaja zgodovina razvoja življenja na zemlji, se je ta lahko načeloma začela razvijati v vodi.) Za razumevanje  
evolucijskega programiranja začnimo kar na začetku: glede na obstoječo biologijo se je v vodi, „nekoč, kar  naenkrat”,  
pojavilo življenje. Ne vemo kako, vbendar se je prav gotov, saj smo tukaj. Pojavila so se enostavna, zatem pa bolj  
komplicirana živa bitja s čutečo dušo in zavestjo ter se poskušala prilagajati spremenljivim pogojem zemeljskega obstanka. 

Ta tkiva lahko proizvedejo samo tumor. Ko so bili ti konflikti sprogramirani v možgansko deblo in srednje 
možgane, je za izboljšanje delovanja (funkcije) zadoščal tudi tumor. V kasnejši fazi te tumorje (razen na gledkem 
mišičju) razgradijo najstarejše mikrobe, glivice in glivične bakterije. Pospešen razkroj sluzničnega ktiva biološko 

gledano nima posebnega smisla, saj če ni drugih motečih faktorjev, se počasi v celoti razkroji. 

Mezodermalna tkiva, ki jih nadzirajo mali možgani, so prvotna vezivna tkiva, ki so se evolucijsko gledano razvila 
kasneje, kakor entodermalna tkiva, za obrambo življenjsko pomembnih sluzničnih tkiv in sicer pred fizičnimi 

poškodbami ali ranami. Tudi pri njih so se ob konfliktnih situacijah (membranski) tumirji  pokazali kot zadostni, 
 ki jih v kasnejši fazi razgradijo višje zarvite glivične bakterije. Z vidika prilagajanja tudi tu ni potrebna nekroza. 

Mezodermalna tkiva, ki jih nadzira možganska sredica, so novejša vezivna tkiva in omogočajo veliko več 
bolj naprednih življenjskih funkcij, kakor prvinske celice sluznice. Pri njihovem prilagajanju sledi Mati 
narava principu trajno izboljšane funkcije in ojačitve. Tkivo najprej (strukturno) razgradi, nato pa jo s 

pomočjo bakterij ponovno zgradi  da bodo močnejša in prenesla večje obremenitve. 

   V življenju so pretrpeli, fiziološke 
konflikte, ki so ogrožale njihov obstoj, 
in tiste reštve, ki so se izkazale kot 
uspešne, so se dodale k osnovnemu 
biološkemu programu našega telesa.  
 

To so za preživetje pomembne  
prilagoditvene izkušnje. Naše telo  
nosi v sebi spomine na te odzive in 
reakcije, sporogramirani so v naših 
možganih. 
 

Možgani sprožijo* te programe takrat 
(takrat ustvari neko spremembo), 
„ko se duša zgubi v zunanjem svetu, 
pade v obup in pri tem trpi.” 

   Z vidika preživetja in ohranitve vrste 
je stabilna presnova že od nekdaj veljala 
(in velja še danes), za osnovno prioriteto, vse dokler ne zagotovi potomstva. V tistih časih je pri prilagajanju spremenljivim življenjskim situacijam bilo v konfliktni situaciji 
dovolj učinkovito prilagoditi žleze ali jih namnožiti. Z rešitvijo konflikta in v kolikor ni bilo več potreb po spremenjenih žlezah, so se te s pomočno glivic razkrojile. 
  Z vidika telesne zgradbe in prilagajanja so bila sluznična tkiva zadovoljivo učinkovita vse dokler v tem pra-morju niso zrasla do take velikosti, da so jih lahko zunanje 
okoliščine poškodovale (morski tokovi, valovanje, skalnata in prodnata obala). V tistem trnutku je Mati narava izdelala program za obstoj zemeljskega življenja in v malih 
možganih (njihovem predhodniku), ustvarila nadzorne centre za jačanje tistih membran (mren), ki varujejo vitalne notranje organe pred zunanjimi poškodbami. Ko so 
vsled prilagajanja – z razmnoževanjem membranskega tkiva (tumorji) – ta bitja uspela zadovoljivo obvarovati svoje organe iz sluzničnega tkiva, so pričela z osvajanjem 
kopnega. Od tega trenutka naprej se pojavi pomen in smisel posameznih sposobnosti, ki živemu bitju zagotavlja ustrezno fizično-telesno konstitucijo za odnose z 
drugimi bitji, prilagajanje in socializacijo. Potem pa so se ta živa bitja začela združevati v kolonijah. Odvisno od bivalnega okolja in njihovih specifičnih lastnosti so te 
vrste in kolonije postajale vedno močnejše. Zato so konflikti smopodobe (pogled na lastne sposobnosti), sprogramirani za trajno in izboljšano telesno zgradbo, 
sposobnosti. Ko je življenje teh bitij v koloniji pričelo biti pretesno, težavno ali nezadovoljujoče, so se oddaljila od kolonije, in pričela doživljati separacijskege konflikte 
predvsem zaradi občutka pomanjkanja običajnih kontaktov, ki so jih prej bili vajeni. Najenostavnejši biološki idziv na takšen separacijski konflikt, ki nastane zaradi 
pomanjkanja kontaktov (tudi dotikov), je ulceracija povrhnjice kože. S tem pride do tanjšanja površine kože, da „usnjice kože pridejo bliže ena drugi”. Na prizadetem 
območju se zmanjša občutljivost, zaradi lezijskega vozla v možgani pa se pojavi pozabljivost. In pri vsem tem še nismo govorili o osupljivo smislenih in inteligentnih bio-
logičnih programih, npr. pri razpoloženjskih, vedenjskih in duševnih „motnjah”. Tudi iz tega lahko vidimo, „da se je Mati Narava v milijonih let življenja na zemlji, še kako 
pripravila na situacije, ki bi ogrožale življenje”. Bolj kot bi si lahko mislili!  

„V ontogenetskem razvoju človeka 
ze zrcali evolucija celotnega 

življenja na zemlji.” 

(* Poglej še kriterije za DHS.) 
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V slučaju konflikta ta tkiva in organi reagirajo z odmiranjem ploščatega epitela, tanjšanjem razmejitvenega tkiva, 
oziroma z zmanjšanjem funkcije njihovega delovanja, ohromelostjo, neobčutljivostjo. Celice ploščatega epitela 
se prilagajajo tako, da  z odmiranjem varira njihova občutljivost. Tudi ponovna vzpostavitev ali regeneracija z 

virusi ali brez njih in vzpostavitev prvotnega stanja, je veliko bolj intenzivna in efikasna, kakor pri drugih tkivih. 
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Rezultat  lezijskih vozlišč dveh sočasnih  
aktivnih konfliktov v možganskem  
deblu se manifestira v zoženi zavesti, 
demenci, zmanjšanju intelektualnih 
sposobnosti, zmedenosti, senilnosti.  
Čim bolj obupan je nekdo glede  
stabilnosti lastnega obstoja, tem bolj 
se mu zmeša in dela popolnoma 
nerazumljive stavri. 
 

Pri mezodermalnih konstelacijah, tako  
v malih možganih kot možganski sredici, 
opazimo motnje v zavesti, ki imajo zelo 
podobne lastnosti. V osnovi pomeni to  
zmanjšanje sposobnosti empatije. 
Humanost, sočutje, skrbništvo in 
solidarnost so naše prirojene naravne 
lastnosti in te se tu zmanjšajo (pri  
dvojnem kratkem stiku v možganih). 
Mezodermalna tkiva imajo dva večja 

Rezultat  lezijskih vozlišč dveh takih sočasnih konfliktov (zaužiti zalogaj in izločiti zalogaj), se na mentalnem 
nivoju manifestira v ZOŽENI ZAVESTI . Njeni simptomi so zmedenost, dezorientiranost, zmanjšane intelektualne 

sposobnosti, demenca, senilnost, oseba izgublja sposobnosti presoje odgovornosti, hitro lahko zapade pod 
vpliv drugih in postaja vedno bolj odvisna od njih. „Prepustim se tokovom življenja (pramorje!).” 

Duševne motnje, spremenjena stanja zavest, skupne in splošne značilnosti po kličnih listih 
Do duševnih motenj pride takrat, kadar ima nekdo v istem predelu možganu več vozlišče v t.i. simpatikotoničnem  
ali vagotoničnem stanju*. Manifestacija duše skozi možganske lezije in vplivi na spremebe posemznikovega 
obnašanja, imajo skupne značilnosti.  Bolj zapletene zakonitosti in podrobnejše opise duševnih motenj so  
v 6. poglavju Atlasa Organov. Lahko pa po posameznih kličnih listih razlikujemo značilnosti vedenjskih in drugih 
simptomov, katere (polj pomembne) zunanji opazovalec lahko opazi in prepozna. 

* Dodatno glej še poglavje 6. 

Specifične spremembe zavesti, 
razpoloženjske motnje, 

maničnost, prisilno vedenje. 

         Poglavitna funkcija tkiv, ki jih nadzira možganska skorja, je vzdrževanje kontaktov, uspešno 
                                                                                                               in resnično čutenje in zaznavanje, hitre reakcije v vsaki situaciji in separacijskem konfliktu. Dvojni,  
                                                                                           obojestranski lezijski vozli, povzročajo motje delovanja tega sistema. Tukaj pride do stanja prilagojene zavesti. 
Oseba izgubi sposobnost prepoznavanja realnosti in pade blokade, omejenost ali pa tudi pretiravanja v zadevah, ki so povezana s vsebinami hkonfliktov, ali celotnem 
načinu življenja. Možganska skorja je najbolj diferencirano (podrobno razdeljeno) področje v naših možganih.  
     V določenih relejskih kombinacijah ne opazimo prisotnosti značilnih in specifičnih duševnih motenj. V drugih pa so te duševne zelo spektakularne, precej očitne, 
prepoznavne in razločne. Celo znotraj možganske skorje lahko te vedenjske in duševne motnje (pozitivne ali negativne), razdelimo v posamezne skupine. V posebno 
skupino spadajo t.i. spolno-posestna področja, kamor zadenejo tipično moški in tipično ženski konfllikti. To so tisti, pri katerih lahko poleg prisilnega vedenjskega vzorca 
(npr. agresija, autizem, deloholizem, logomanija itd.), opažamo tudi shizofrenijo, manične ali depresivne razpoloženjske motnje. Dr. Hamer je rešil tudi uganko duševnih 
motenj. Povsem razumljivo je, da imajo tudi duševne motnje nek svoj zelo prefinjen biološki smisel.  

nadzorna centra v možganih. Skupna temeljna značilnost je izguba  
socialne zavesti. Dva pojava, ki se dodatno pojavita, je možno    
dobro razmejiti. To ponazarjajo tudi sorazmerja na sliki. 

DUŠEVNA MOTNJA, ZNAČILNOST SPREMENJENEGA STANJA ZAVESTI PRI PRI VEČKRATNIH KONFLIKTIH* 

Prisilna zbadljivost, škodljivost, žaljivost, t.i. asocialnost 
do posameznikov, skupine in družbe, sociopat, nagnjen 
k mučenju, povzročanju bolečine, neprizanesljiv. 

Motnje v samopodobi 
in presoji drugih 
(blažja oblika) + 

Socialna brezčutnost, 
zmanjšanje občutka 
pripadnosti in empatije + 

Motnje v samopodobi in presoji drugih:  prisilno pre- ali 
podcenjevanje sebe in drugih, sovražnost, skrajnosti v 
vedenju in prisilno prilizovanje in/ali poniževanje, itd. + 

Prisilna zbadljivost, 
škodljivost, žaljivost 
(blažja oblika). 

JAZ-strah konstelacija: 
dvojni strahovi, fobije 

(okameneti že v naprej) 

Pri socialnih konstelacijah ne poznamo značilnih, 
omembne vrednih duševnih motenj, toda poglej 
še konstelacije v vizulanem in slušnem kontexu. 
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„Vedenjski programi so  
pravzaprav biološki softverji.” 

Dodatne podrobnosti so v 6. poglavju. Obravnava duševnih motenj zahteva osvojitev temeljnih spoznanj in zakonitosti delovanja pri organskih spremembah. Dokaj 
dobro se moramo naučiti enostavnejše uakonitosti in sovisnosti, da bi potem lažje razumeli tudi bolj zapletene. Ta trud je izplača. Stvar je zanimiva, razburljiva, koristna 
in smiselna. Lažje se odločamo glede prijateljstev, družbe in okolice, „labilne” ali celo nevarne osebe postanejo lažje prepoznavne. 
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Ontogenetski sistem delovanja mikroorganizmov 

Vidimo povečano razmnoževanje in aktivnost virusov. 
Čeprav je obstoj virusov še danes polemično vprašanje, 
je vsekakor očitno, da je ta ta proces biološko optimalen 

takrat, ko je njihovo delovanje nemoteno.. 

Bakterije se z rešitvijo konflika pričnejo razmnoževati 
in delovati na območju, ki ga je prizadel o vnetje ali  

cista. Njihova naloga je izgradnja bolj močnejšega tkiva 
in zagon delovanja, funkcioniranja organa.   

Bakterije ne zahtevajo posebnih priprav. 
.  

Glivične bakterije pričnejo z delom na prizadetem  
območju takoj po rešitvi konflikta. Njihova naloga  
je razgradnja od sluzničnega tkiva bolj odpornih  

tkiv spremenjenih membran. 

Glivične bakterije se pričnejo razmnoževati 
že v fazi aktivnega konflikta, in se zbirajo za  

razgradnjo odebeljenega tkiva. 

Pri gledkem mišičju niso potrebni mikrobi. 
 
 

Pri tumorjih sluzničnega tkiva se začnejo glivice 
razmnoževati v CA fazi. Pripravijo se na delo.  

Pri gledkem mišičju niso potrebni mikroorganizmi.  
 

Glivice, glivične bakterije in bakterije TBC pričnejo  
z delom in lepo počasi razkrojijo tumor.   

Tkivo in celice tumorja  se praktično sesirijo. 

FAZA AKTIVNEGA KONFLIKTA FAZA PO REŠITVI KONFLIKTA 

Praktično ni mogoče, da  
bi bili zlonamerni, saj so nam 
pri fizioloških procesih dokazano 
v pomoč. Imajo nalogo, cilj, namen 
in biološko funkcijo. To pa ni nič  
drugega kakor težnja k temu,  
da nas ohranijo pri življenju. 

Mikroorganizmi niso „pato-geni” 
temveč zavezniki, zvesti in  
vztrajni „gastarbeiterji” v človeškem 
(in živalskem) telesu ter jih neizogibno 
potrebujemo pri procesih speminjanja 
materije (preoblikovanje snovi po 
naravni poti). 

Nekatere bakterije se pričnejo  
razmnoževati že v fazi aktivnega  
konflilkta, vendar ostanejo inaktivni  
vse do rešitve konflikta. Očitno in  
dokazljivo je, da delujejo na povelje  
naših možganov izključno tam in tako  
dolgo, dokler je to s superprogramom  
omogočeno. Naloga glivic je razgradnja 
tumorjev, dočim bakterije sodelujejo  
pri ponovni izgradnji odmrlega tkiva, 
virusi pa pri regeneraciju ulkusov.  
 

V kolikor ne upoštevamo prvih dveh 
naravnih zakonov, neizogibno pridemo 
do napačnih zaključkov, saj nam izgleda, 
kakor da bi mikroorganizmi kar naenkrat 
„obsedli” naše telo in povzročili vnetje. 
Toda to ni res! Narobe smo razumeli! 
Dokazano je, da so naši simbionti*! 
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„Tudi oni smo mi, samo  
v bolj enostavni obliki.” 

Tudi glivice, bakterije, virusi (mikroorganizmi, mikrobe) so del sistema. 

Virusi ne zahtevajo posebnih priprav. 
Ime so dobili po vesedi virulenca, 

ki pomeni stopnjo uspešnosti  
dellitve ter učinkovanja. 

Če upoštevamo naravni zakon dvofaznosti lahko ugotovimo, da mikroorganizmi (glivice, bakterije, virusi), 
delujejo oziroma so aktivni izključno in samo v pokonfliktni fazi regeneracije (njihova aktivnost sreminjanja tkiva  
je takrat vidna. Nihovo delo nadzirajo možgani. 
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* simbioza ali sožitje: pojav, da dva ali več različnih 
organizmov živi v skupnosti, ki je za vse koristna. 

Ened brez drugega ne morejo obstajati. Organizme,  
ki živijo v simbiozi z drugimi organizmi imenujemo 
simbionti. V kolikor simbiotična skupnost razpade,  
simbionti umrejo (primer so lišaji = glive + alge). 
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Kvintesenca (peti element) ali drugače zakon razumevanja:  
dvofazna obolenja imajo biološki smisel, namen in cilj,  
to je prilagajanje k dani konfliktni situaciji. 

    Seveda, v kolikor je nekdo sredi obolenja, simptomov ne smemo bagatelizirati. Vedno moramo razkriti 
njeno zgodbo, da bi jo oseba lahko razumela in vedela, kaj jo pričakuje. V odvisnosti od teže in 
nevarnosti tveganj moramo spremljati dogodke in če se izkaže za potrebno, tudi uporabiti dana napredna 
tehnična sredstva za medicinsko reševanje življenj oziroma smiselne posege za omilitev simptomov. Če 
že moramo, uporabimo tudi vsa druga spoznanja in dosežke sodobne medinske znanosti. Tisti, pri 
katerih je nek poseg nujen za reševanje življenja, so še vedno prepuščeni samo sebi, da najdejo svoje 
rešitve. Kljub temu pa lahko vsaj razume, dojame, kaj se z njim dogaja in se pomiri ob spoznanju, da to, 
kar se dogaja, se dogaja z razlogom in celotno spremembo nadzirajo možgani. V kolikor bo upošteval 
naravne zakone in se jim prilagajal, rešil čustvene konflikte, ki sprožajo telesne spremembe in obolenja, 
lahko na v naprej izračunljiv način ozdravi. Tudi takrat, če niti sam ne ve, kaj in kako je bilo. 
     Možgani so zabeležili vse. Mati narava nas 24 ur na dan nosi na svoji dlani, toda samo v duševno 
uravovešenem stanju je zmožna vzdrževati „normalno stanje” v našem telesu. Ko pa se poruši duševno 
ravnovesje, pride do sprememb. Normalno delovanje telesa pa lahko porušimo in s tem povzročimo 
probleme ali usodne komplikacije, v kolikor pozabimo na Mater naravo, njeno stvaritev, skrb, ki jo s 
človeškim razumom ni možno dojeti in postanemo panični in obupani. 
     Dejstvo je, da na duševni ravni doživeti strahovi in groza ter s tem nagonsko generirani tokovi, 
povzročajo možganske lezije, ki jih lahko dokažemo s CT posnetki glave. Če se že ne moremo izogniti 
nepričakovanim konfliktom (to niti ni naš cilj), se moramo zavedati, da v kolikor v obupu „izgubimo glavo”, 
bomo utrpeli „kratek stik” v možganih, poškodbe in bolečine. Zato bodimo pozorni, da stvari ne 
napihujemo in dramatiziramo preveč. Rešujmo svoje konflikte in pri tem bodimo (bio)logični, dosledni in 
praktični. „Odlašanje je nevarno, saj je verjetno, da se pri tem kopiči konfliktna masa.” 
 

     Ob tem, da smo z znanstvenimi metodamo dokazali, da deluje naše telo VEDNO perfektno, smo 
dobili PRILOŽNOST, da zavestno vplivamo na spremembe v našem organizmu. Zaradi dega je Nova 
medicina „dinamična” veda. To, da lahko vplivamo pomeni, da imamo možnost izbire. Vsak se mora 
odločiti sam, kaj je za njega resničnost in na podlagi danih možnosti izbrati svojo lasno rešitev. Možno je, 
da nas je Mati narava obdarila z možnostjo, individualnega, neodvisnega in kritičnega učinkovanja, ker 
so pri oblikovanju bioloških programov, ki poganjajo življenje in živa bitja na zemlji, potrebna zdrava, na 
realnih temeljih sloneča in inteligentna opazovanja, presoje, dvomi, komparacje in analize različnih in 
zapletenih življenjskih situacij. „Za dobro rešitev je potreben razum.” 

 
Iz enakega razloga Vas avtor Atlasa organov ne želi prepričevati, izrecno prosi 
za dvom, vašo osebno presojo, premislek in sodbo. Če boste potlej smatrali,  
da so navedbe resnične in verodostojne, mu naj bodo v korist! Naj jih uporabi! 

 

Kolikšna je stava? Življenje! Vaše in vseh drugih. Celotnega planeta Zemlja. 

To, čemu smo prej rekli bolezen, ni drugo, kakor smiselni biološki odziv, ki ga lahko v naprej napovemo in 
izračunamo, samo naziv, etiketa in simptom nekega fizičnega ali mentalnega pojava. Je nevtralni 

simptom, ki ne more biti niti dober, niti slab. Je samo pokazatelj duševnoh procesov, ki jih doživljamo. 
 

V kolikor pri „bolezenskih procesih” preučujemo medicinsko-klinične podatke ali izkušnje in se pri tem 
naslanjamo izključno na dokazana DEJSTVA, pri tem pa upoštevamo načela in ponovljivost naravnih 
bioloških zakonov, moramo ob upoštevanju zgoraj omenjenih izjem izjaviti: 
 

„Bolezni” v strogem pomenu te besede ni,  
obstajajo samo smiselne bio-logične spremembe.   

 
Tudi v biologiji se vse podreja načelu posledičnosti in v kolikor ni vzroka, niti spremembe ni.  

 

     Dolga obdobja pokonfliktne faze regeneracije po dolgotrajnih konfliktih,  so lahko nevarna, boleča in 
celo smrtna. Zato so v preteklosti mislili da je to posledica okvare ali nepopolnega delovanja Matere 
narave. Sedaj pa, ko že vidimo, da ima vsaka sprememba IMA en konkreten sprožilni vzrok, še več, ima 
tudi cilj in namen, ne moremo jih več obravnavati kot „bolezni”.  Če pa jih kdo po vseh teh znanstvenih 
dokazih še vedno smatra za „božjo kazen”, dela iz tega samo versko vprašanje. Kako bi lahko to bila 
kazen, ko pa gre za dokaz, da smo čuteča bitja, ne pa zombiji ali roboti. 
     Spremembe se oblikujejo popolnoma samodejno, kot posledice čustvenih izbruhov in povsem 
razumljivo, da v kolikor preneha obstajati njihov izvor, namreč to čustveno nihanje, bo tudi ozdravitev 
popolnoma samodejna, avtomatična. Softver za ozdravitev je sprogramiran v naših možganih. Mi torej 
nimamo drugega dela, kakor to vzeti na znanje, se primerno odzvati in potrpežljivo počakati na ozdravitev. 
Postati moramo ozaveščeni in vsakokrat preveti odgovornost za sebe. Če želimo dobro, moramo iti preko 
meglenih, nedokazanih in verjetno zmotnih vraževernih verovanj. Če je naš resnični cilj ozdravitev, je 
nujno upoštevati trdne naravne biološke zakone Matere narave in namesto, da vodimo brezupno vojno 
proti njej in lastnemu telesu, početi to, kar nam ona narekuje: v doglednem času moramo reševati 
konflikte, ki ogrožajo naše preživetje. Samo tako lahko pride do ozdravitve. Če se želimo izogniti težjim 
spremembam in ostati pri razumskih in humanih metodah blaženja simptomov, moramo nujno opustiti 
sprožilne tipke, ki so povod k vsem tem obolenjem. Naj bo to bilo kdo (Bog ali Mati narava), ki je 
pripravljal te biološke programe, ki uravnavajo življenja ljiudi in drugih bitij na zemlji, se je izkazalo, da ta 

1. obstaja, 2. je popolna in 3. noč in dan deluje v vsakem izmed nas. 
 

„Mati narava je perfektna! Kako bi sploh bilo drugače? Že zdavnanj bi izumrli.  
Ne glede, kako so mu rekli, o Njem ali Njej so govorila verstva, samo nismo razumeli o čem govorijo! 

Poosebljali smo nekaj, česar ni mogoče poosebljati. Tako smo delali tudi z biologijo. Viruse smo  
izklicali za povzročitelje bolezni. Sami sebe nismo razumeli in prestrašili smo se lastne sence. 

Čeprav dobro vemo, da brez glivic in bakterij niti naša prebava ne bi obstajala.” 
 

„Ker telo ni nosilec, temveč njena zrcalna podoba, materializirana v fizičnem svetu.” 

„Pomirjajoča je zavest, koliko milijonov let zemeljskega življenja in 
koliko milijard živih bitij je bilo potrebnih za te popolne življenjske  
izkušnje, ki delujejo v nas. Tudi, če mi doslej z zdravim razumom 

nismo bili sposobni dojeti kako, skrivnostno biološko programirano  
odzivanje Matere narave deluje učinkovito.” 

Még az állatokra  
is érvényes?! 
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Izumitelj, Dr. Hamer 

„Prirode ni mogoče premagati,  
lahko jo samo razumemo.” 

         To pomeni, da vse spremembe, ki niso posledica zastupitve, nezgode, sevanja in razvojnih anomalij, nastajajo zaradi vpiva duše. 
Sprememba je v biološkem smislu smiselna in potrebna, saj konflikt, ki je pri neki osebi vzrok za čustveni odklon, nekaj časa ni rešen. „Biološki cilj in smisel 
spremembe je prilagajanje k dani konfliktni situaciji.” 

Ko je dr. Hamer zapisal štiri naravne zakone je spoznal, da se ti štirje zakoni ne našajo samo na rakasta obolenja, 
temveč praktično na vsa t.i. obolenja in naravne spremembe v organizmu. Iz štirih naravnih zakonov izhaja peti, 
zakon razumevanja, ki ga dr. Hamer opisuje na seldeč način: „V naravi so vse t.i. bolezni, v vsakem primeru samo 
del dvofaznega Smiselnega biološkega superprograma.”  
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