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OBJEVITEL „NOVÉ MEDICÍNY“, 
později nazvané

„NOVÁ GERMÁNSKÁ ZDRAVOVĚDA“



NEŽ ZAČNEME:

Germánská Nová Medicína
GNM

Neplatí v těchto případech:

ZRANĚNÍ, OTRAVY, ZÁŘENÍ

Tedy při poškození zvenku, at už je to hrubým
předmětem, chemicky, mikrovlnným nebo jiným

zářením, radioaktivitou



GNM PLATÍ:

Při všech nemocích

Rakovina, RS, ekzémy, nachlazení, chřipky, štítná
žláza, cysty, bolesti kloubů, srdce, záněty, cukrovka, 

kameny, otoky, i tzv. infekční nemoci dětí atd. 



ZÁKLADY

1. Každá nemoc má příčinu v biologickém konfliktu
– zvláštní biologické programy

2. Každá nemoc má dvě fáze – konfliktní a léčivou

3. Opravy na orgánech v léčivé fázi zajišťují bakterie
a viry

4.   Je potřeba konfliktní fáze rozeznat a konflikt brzy
vyřešit



ZÁKLADNÍ MYŠLENKY:

Dr. Hamer dokazuje, že každé onemocnění je dvoufázové a začíná
nějakým biologickým konfliktem či šokem. 

Konflikt nebo šok může být pro dotyčnou osobu ztráta dítěte, partnera, 
rodičů, práce či domova. Jiným druhem konfliktu může být, když
nemůžeme něco zkousnout, něco strávit, když jsme utrpěli ztrátu
sebeúcty nebo zažili narušení vlastního revíru a podobně.

Tento konflikt je spouštěčem ZVLÁŠTNÍHO BIOLOGICKÉHO PROGRAMU
ve dvou fázích.



DVOUFÁZOVOST KAŽDÉ NEMOCI:

První fázi onemocnění nazýváme konfliktně-aktivní: člověk na 
událost či konflikt stále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má
studené končetiny. Tato fáze se nazývá též sympatikotonní, nebot
je aktivována ta část nervového systému, která se odborně nazývá
sympatikus. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu.

Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také post-
konfliktní , tedy po ukončení konfliktu. Vyznačuje se únavou, 
zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. To, co se 
v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi
opravuje.



2 SKUPINY ORGÁNŮ podle původu a reakce na konflikty:

Po oplození při růstu embrya se nejdříve skupina buněk rozdělí na 
3 zárodečné plátky – entoderm, mesoderm, ektoderm.

1. SKUPINA ORGÁNŮ: Orgány vznikající z entodermu a část orgánů
vznikajících z mesodermu tvoří v konfliktně-aktivní fázi
výrůstky, nádory, zvětšují se. 

2. SKUPINA ORGÁNŮ: Orgány vznikající z ektodermu a část orgánů
vznikajících z mesodermu v konflitně-aktivní fázi zmenšují svoji
substanci, tzn. vznikají díry a svrasklost orgánů, popř. se snižuje
jejich funkčnost.



Vnitřní plátek – entoderm -
přibývání tkáně

Vnější plátek –
ektoderm –
ubývání tkáně

Střední plátek - napůl

CHOVÁNÍ ORGÁNŮ V KONFLIKTNÍ FÁZI



2 SKUPINY ORGÁNŮ:

příklady

1. SKUPINA ORGÁNŮ: V KONFLIKTNÍ FÁZI PŘIBÝVÁNÍ BUNĚK
Nádory ve střevech, rakovina plic, (typické adenkarcinomy)

2.   SKUPINA ORGÁNŮ: V KONFLIKTNÍ FÁZI UBÝVÁNÍ BUNĚK
Kostní rakovina, žlučovod, vaječník, rakovina děložního čípku

NEBO ZTRÁTA FUNKCE
ztráta citlivosti v končetinách, oslabení zraku



LÉČIVÁ FÁZE

V léčivé fázi se v prvním případě za pomoci zánětů narostlá tkáň
odbourává, k čemuž nám slouží bakterie. 

Ve druhém případě se ubylá tkáň rekonstruuje, nově vystavuje, 
k čemuž nám slouží jiné bakterie a viry. 

Přesněji řečeno, každý druh konfliktu s příslušným
postiženým orgánem používá své typické, k léčení
potřebné mikroorganismy. 



HAMEROVO OHNISKO V MOZKU 

Na obrázcích mozku, udělaných pomocí magnetické resonance (CT), 
se v okamžiku začátku konfliktu objeví typické terčovité kruhy, 
vypadající, jako by se hodil do vody kámen. 

Umístění kruhů v mozku udává jak obsah konfliktu, tak orgán, na 
kterém se tento konflikt projeví.

Kruhy jsou nazvané podle jejich objevitele HH 
(Hamersches Herd = Hamerovo ohnisko), a takto
vypadají po celou dobu konfliktně-aktivní fáze. 



Kruhy (HH) jsou vidět ihned po začátku konfliktu, a jejich umístění
v mozku udává jak obsah konfliktu, tak orgán, na kterém se tento
konflikt projeví.

Po vyřešení konfliktu, tedy v léčivé fázi, se Hamerovo ohnisko v 
mozku mění. 

OKAMŽITÉ PROPOJENÍ 

PSYCHIKA – MOZEK - ORGÁN



HAMEROVO OHNISKO V LÉČIVÉ FÁZI

Když dojde k vyřešení konfliktu, začíná se HH měnit: do oblasti místa soustředných
kruhů se nabírá tekutina, vzniká edém neboli otok v mozku. Ten je příčinou případných
bolestí hlavy v léčivé fázi.

Kritickým momentem léčebné fáze je, když mozek za pomoci otoku udělal své opravy a 
nyní se ten otok snaží vypudit. Mozek se na místě HH stáhne, aby vytlačil již
přebytečnou vodu, což způsobí epileptoidní symptomy v oblasti, pro kterou je tato
část mozku příslušná. 

To znamená že dotyčný příslušný orgán může na několik vteřin i minut být neschopen
funkce. Kritická je tato situace zejména u srdce (klasický příklad infarkt myokardu), 
méně nebezpečné je to u orgánů, jejiž chvilkové vypadnutí neohrožuje život pacienta.



SMYSL ZVLÁŠTNÍCH BIOLOGICKÝCH PROGRAMŮ:

Po ukončení léčebného procesu je člověk opět v normálu, zdráv, ba
dokonce zdravější než před začátkem konfliktu, nebot tělo se poučilo
– např. po zaplnění děr po kostní rakovině je kostní tkán hustější a 
pevnější než před tím – čímž chce organismus zabezpečit, že se něco
podobného v budoucnu již nestane.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DŮVODY, PROČ ZNÁT NOVOU MEDICÍNU

1. Vědomí, že bytí v konfliktním stavu způsobuje do 
budoucna nemoc

2. Tzn. VZNIKLÉ KONFLIKTY JE TŘEBA OSLABIT A ŘEŠIT
3. Prevence: silný, vědomý člověk (životospráva, 

meditace)



SITUACE, VE KTERÝCH VZNIKÁ 
BIOLOGICKÝ KONFLIKT PŘICHÁZÍ 
NEČEKANĚ
Vyhnout se mu nejde

CÍTÍME SE IZOLOVÁNI, SAMI
Je potřeba znát metody oslabení či
vyřešení konfliktu



METODY, jak zacházet s konfliktem, aby nevzniklo
příliš mnoho konfliktní masy

Délka a síla konfliktu je rozhodující

1. Je potřeba znát metody oslabení konfliktu kvůli
pomalejším změnám na orgánu

2. Co nejrychleji konflikt vyřešit



SVĚŘIT SE, PORADIT SE
Kamarádka, přítel, odborník



ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ



MODLITBA, MEDITACE, PŘÍRODA



UKONČENÍ KONFLIKTU
1. Konkrétně, změnou vnější situace
2. Uvnitř sebe



NOVÁ MEDICÍNA V LÉKAŘSKÉ PRAXI

Na tisících pacientech bylo dokázáno, že Hamerovy objevy platí ve všech
případech bez výjimky. Zároveň se na základě těchto nově objevených souvislostí
ukazují další podstatné skutečnosti. 

Pro lékaře, kteří by chtěli používat Novou Medicínu Dr. Hamera je potřeba znát
ještě další důležité aspekty:

1. Zákonitost pravorukosti a levorukosti - Pro lékaře je nutné vědět, zda je 
pacient pravák nebo levák, aby mohl správně přiřadit umístění HH v mozku a 
příslušný orgán v těle.



NOVÁ MEDICÍNA V LÉKAŘSKÉ PRAXI

2. Metastázy neexistují - Každý druh rakoviny má svůj původ v určitém druhu
konfliktu; to, co se nazývá metastázou, je vždy nový konflikt = nová rakovina; 
např. konflikt „strach o život“, který může vzniknout při oznámení diagnozy
pacientovi, by způsobil rakovinu plic)

3. Nádory mozku neexistují - V léčivé fázi se v mozku vytváří otok. Během
epileptoidní krize je z něj voda opět vytlačena. Na tomto místě se pak vytvoří
jizva, která se v dnešní školské medicíně považuje za „rakovinu mozku“.



NOVÁ MEDICÍNA V LÉKAŘSKÉ PRAXI
4. Morfium zabíjí - Léčivá fáze se podáním morfia přeruší, mozek není
schopen řídit vyléčení.

5. Infuze ve špatný moment může zabít (epileptoidní krize).

6. Koleje – Automatická obranná reakce, alergie, stálé aktivování konfliktu
nějakým spouštěčem.

7. Houpavý konflikt – Když se během léčivé fáze člověk dostane opět do 
konfliktní fáze.

8. Syndrom – Komplikace s přiřazeným konfliktem osamělosti, zadržování
vody.



SHRNUTÍ PRO LAIKY – co je důležité

1. Rozpoznat u sebe, dětí nebo blízkých známky
konfliktního stavu

2. Délka a síla konfliktu je rozhodující
3. Oslabit konflikt kvůli pomalejším změnám na 

orgánu
4. Co nejrychleji konflikt vyřešit
5. Vědět, že metastáza je ve skutečnosti další konflikt
6. Rozpoznat léčivou fázi a podpořit, nikoliv

zablokovat její průběh (antibiotika, biopsie) 



ČLÁNKY A KNIHY

ČLÁNKY: Osobní příběhy, bližší rozbor některých onemocnění
https://paprsky1.com/germanska-nova-medicina/

Kniha:
https://paprsky1.com/p
rodukt/nova-medicina/

Co v knize najdete navíc:
Přiřazení druhů konfliktů
k orgánům

https://paprsky1.com/germanska-nova-medicina/
https://paprsky1.com/produkt/nova-medicina/


DĚKUJI ZA POZORNOST,
ZŮSTAŇTE ZDRAVÍ

Vaše šamanka Namu

Další podklady ke GNM a další videa –možno
volně šířit, včetně této pdf

https://samanka.paprsky1.com/webinar-
germanska-nova-medicina/

https://samanka.paprsky1.com/webinar-germanska-nova-medicina/

