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Inleiding
De Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer heeft vijf natuurwetten ontdekt,
die het ontstaan en verloop van alle ziekten, met name van kanker,
beschrijven. Men noemt zijn ontdekking en methode: de Germaanse
Nieuwe Geneeskunde.
Dr. Hamer zet hiermee wel de conventionele geneeskunde op z'n kop,
door te stellen dat ziekten geen fouten van de natuur zijn, maar zinvolle
biologische noodprogramma's. Elke ziekte begint volgens Hamer met
een syndroom, een schokervaring, waardoor een biologisch conflict
ontstaat. Aan kanker gaat ook een zeker conflict vooraf. De vijf
natuurwetten die hij ontdekte zijn als volgt weer te geven:
1. de ijzeren regel van kanker
2. de tweefasigheid van elk zinvol biologisch noodprogramma
3. het ontogenetisch bepaald systeem van dit bio-noodprogramma
4. het ontogenetisch bepaald systeem van microben
5. de wet om elke zogenaamde ziekte te begrijpen als deel van een
ontwikkelings geschiedmatig begrijpelijk bio-noodprogramma der
natuur
Nadere uitleg:
1. Elk zinvol bio-noodprogramma ontstaat door een ernstige of
dramatische conflict-schokervaring welke tegelijk op drie nivo's zich
kenbaar maakt, nl. in de psyche, in de hersenen en aan het orgaan.
Er moet dan in ons lichaam een noodprogramma worden ingeschakeld,
waardoor er in de hersenen een schietschijfvormige structuur ontstaat.
Tegelijk begint er dan ergens een cel toe- of afname (kanker).
2. Alle ziekten verlopen via tweefasigheid. De eerste fase is de 'koude'
ziekten, de stressfase, het ontstaan van het conflict. De tweede fase is de
oplossing voor het conflict, de 'warme' genezingsfase (koorts).
Deze wet is pas van toepassing wanneer het tot genezing komt.
3. De derde bio-wet is die van het ontogenetische systeem, met de 4e
van de microben. Men dacht dat microben er de oorzaak van waren dat
er infectieziekten ontstaan. Dat is volgens dr. Hamer fout, want
voorafgaand was er het conflict. Microben zijn juist de helpers om de
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tumoren af te breken, of defecte cellen te herstellen. Microben helpen de
genezing, wanneer de genezingsfase in werking treed.
5. De vijfde bio-wet is, om elke ziekte te begrijpen. Ziekte heeft immers
een betekenis, n.l. de factor herstel tot genezing.
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde heeft een overlevingskans van
98%.
Joodse Rabbijnen
De opperrabbijn M.M. Schneerson wil dat alle patienten die het joodse
geloof aanhangen, met deze nieuwe geneeskunde zullen worden
behandeld. Volgens rabbijn dr. E. Götz zouden alle niet-joodse
patienten uitgesloten moeten worden van deze nieuwe geneeskunde.
Alle joodse rabbijnen weten, en hebben geweten, dat de Germaanse
Nieuwe Geneeskunde juist is, aldus Götz. Geen enkele joodse patient
hoeft met morfine en chemokuren mishandeld te worden. Joodse
professoren en oncologen hebben
met opzet tweeërlei
be- en
mishandelingen doorgevoerd. De
boycot van deze nieuwe
geneeskunde is een door sommige
'kwade' j oden gepl ande en
doelgerichte wereldwijde genocide
van niet-joden, aldus Götz. Tijdens
een conferentie in Duitsland werd
besproken wat hieraan te doen is, dat
alleen in Duitsland al meer dan 20
miljoen niet-joodse patienten in de
afgelopen 25 jaar zijn gestorven.
Rabbjin Götz wil zich niet met deze
misdaad identificeren, en roept alle rabbijnen en oncologen op deze
'misdaad' te stoppen.
De reguliere acedemische geneeskunde is niet geinteresseerd en kent
geen oorzaken van ziekten. Zij bestrijden alleen de symptomen op
experimentele wijze. Men mag echter niet alle joden aanzien voor deze
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'misdaad', maar wel
voornamelijk de askenazen
en zionisten onder hen. In
de Protocollen, door James
Rothshild in 1889
uitgegeven, worden deze
soort misdadige plannen
reeds omschreven, waarin
de genezing van alle nietjoden wordt tegengehouden.
Omdat de bevolking van
Ar l es hun synagogen
bedreigt, vraagt Chemor (Chamorra), de joodse Rabbi van Arles in
Provence op 13 januari 1489 in een brief om advies aan de Grote
Sanhedrin, die dan in Constantinopel zetelt (sommige bronnen dateren
dit, of eenzelfde document in Spanje in 1492). Wat moeten de joden
doen? Wat volgt, zijn verwijzingen naar een Protocol-achtig plan van
aanzienlijk oudere datum, gevonden in de vorm van het antwoord op
Chemor’s noodkreet, in het 16e eeuwse Spaanse boek La Silva Curiosa,
door Julio-Iniguez de Medrano (Paris Orry, 1608). Deze geeft daarbij de
volgende uitleg: ”De hierna volgende brief is in de archieven van
Toledo gevonden door de kluizenaar van Salamanca, toen deze de oude
archieven van de Spaanse koningshuizen doorzocht:
”Geliefde broeders in Mozes, wij hebben uw brief ontvangen waarin u
uw zorgen en ongeluk deelt. Het doet ons groot leed deze van u te
horen.
Het advies van de Grote Satrapen en Rabbi’s is het volgende:
1.
Aangaande wat u zegt dat de Franse koning u verplicht Christen
te worden:
Doe dat, aangezien u niet anders kunt, maar bewaar Mozes’ wet in uw
hart.
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2.
Aangaande wat u zegt over het bevel om uw eigendommen af te
staan [de wet verplichtte de joden bij hun bekering hun bezittingen op te
geven]:
Maak uw zonen tot kooplieden, opdat zij stukje bij beetje de Christenen
van hun eigendommen kunnen beroven.
3.
Aangaande de aanslagen die u zegt dat zij op uw leven doen:
Maak uw zonen tot artsen en apothekers, opdat zij de levens van
Christenen kunnen nemen.
4.
Aangaande dat zij uw synagogen vernietigen:
Maak uw zonen tot kanunniken en geestelijken, opdat zij hun kerken
zullen vernietigen.
5.
Aangaande de vele andere kwellingen waarover u klaagt:
Maak uw zonen tot advocaten en juristen, en zie erop toe dat zij zich
altijd inmengen in staatszaken zodat u, door de Christenen onder uw juk
te brengen, de wereld domineert en wraak neemt.
6.
Wijk niet af van deze orders die we u geven, omdat u
proefondervindelijk zult ervaren dat u, hoe vernederd u ook bent, de
macht werkelijk zult bereiken.
Ondertekend: ”V.S.S.V.F.F., Prins van de Joden.”
21st Caslue (november), 1489.
Hirneise therapie
Lothar Hirneise schreef een boek: Chemotherapie
heelt kanker en de aarde is plat.
Patiënten winnen oorlog tegen kanker (uit het blad
ODE)
Vooral vrouwen zijn nu het slachtoffer
Tijn Touber | 72 december 2004 issue
De oorlog tegen kanker wordt gewonnen... maar niet
door de farmaceutische industrie. Zelfs niet door
artsen. De oorlog, ruim dertig jaar geleden
uitgeroepen door de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon,
wordt niet eens gewonnen in ziekenhuizen en laboratoria. Het Britse
medische nieuwsbrief What Doctors Don’t Tell You (juli 2004) weet
waar de oorlog wél wordt gewonnen: door de patiënten. Dat wil zeggen:
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in de hoofden, harten en zielen van kankerpatiënten die het heft in eigen
handen hebben genomen. Steeds meer mensen krijgen vat op de ziekte
die de medische stand tot wanhoop drijft. Zij keren zich af van de
standaardingrepen – opereren, bestralen, chemotherapie – en zoeken
hun heil in radicale ontgifting, strenge dieten en rigoreus zelfonderzoek.
Wat vroeger een ‘spontane genezing’ werd genoemd, is inmiddels een
goed gedocumenteerd en herhaalbaar experiment. De ‘knop’ om kanker
uit te zetten, zou dus kunnen bestaan, maar de miljarden verslindende
kankerindustrie – volgens de Wall Street Journal van 16 oktober 2002
werd in dertig jaar tijd twee triljoen dollar aan onderzoek uitgegeven –
zal haar niet vinden, zolang ze op de ingeslagen weg blijft voortrazen.
What Doctors Don’t Tell you constateert dat al dat geld niet heeft
kunnen voorkomen, dat het aantal mensen dat aan kanker sterft in dertig
jaar tijd is verdubbeld. Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog
zijn in de Verenigde Staten – waar het meeste geld aan
kankeronderzoek wordt besteed – tot 1991 ieder jaar meer mensen aan
kanker gestorven dan het voorafgaande jaar. De afgelopen tien jaar is
daar bij een aantal vormen van kanker een kleine kentering in gekomen,
maar kanker blijft ongrijpbaar: het is nog steeds niet duidelijk hoe de
ziekte precies ontstaat, hoe zij zich verspreidt en hoe zij kan worden
genezen. Daar komt bij dat de diagnostische methoden niet alleen
onnauwkeurig zijn, maar in veel gevallen zelfs gevaarlijk. Zo
ontwikkelt één op de vijftien vrouwen borstkanker als gevolg van een
biopsie (Acta Radiol Suppl, 2001; 42: 1-22). Kennelijk zet de punctie
cellen in bepaalde gevallen aan om zich te gaan delen. Een biopsie voor
leverkanker levert zelfs in één op de zes gevallen een ‘significant risico’
op om leverkanker te krijgen (Dis Colon Rectum, 2003; 46: 454-8). In
de strijd tegen kanker zijn vooral vrouwen in toenemende mate het
slachtoffer. Het milieugerichte Amerikaanse tijdschrift E-Magazine
(september/oktober 2004) heeft er een omslagartikel aan gewijd. In
1960 kreeg één op dertig vrouwen borstkanker. Thans is dat één op acht.
Volgens E-Magazine is vooral de groeiende hoeveelheid chemische
middelen in het milieu daarvan de oorzaak. Er zijn zeker tachtigduizend
stoffen in omloop waarvan het grootste gedeelte nooit grondig is getest
– zeker niet op lange termijn. Jaarlijks komen daar zo’n tweeduizend
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nieuwe middelen bij. Van veel middelen is niet bekend welke effecten
zij op de mens hebben. Wat wél bekend is, is dat het lichaam
afvalstoffen bij voorkeur in vette weefsels opslaat en dat vrouwen nu
eenmaal meer vetweefsel hebben dan mannen.
Van een groot aantal chemische stoffen is ook
bekend dat ze in het lichaam de neiging
hebben om het vrouwelijk hormoon
oestrogeen na te bootsen. En er zijn
aanwijzingen dat een overmaat aan oestrogeen
tot borstkanker kan leiden. Het lijkt er dus op
dat de farmaceutische industrie – die voor een
belangrijk deel verantwoordelijk is voor de groeiende berg chemicalieën
– een deel van het probleem is. De prijs van al die chemicalieën is hoog
en het effect in vele gevallen beperkt. Bij slechts drie procent van alle
soorten kanker heeft chemotherapie een gunstig effect. Maar dan
nog: vaak ontstaan in deze gevallen op termijn nieuwe soorten kanker.
Artsen kennen de beperkingen van chemotherapie. What Doctors Don’t
Tell You haalt een onderzoek aan waarin Canadese artsen wordt
gevraagd of zij zelf ooit chemotherapie zouden gebruiken (Br J Cancer,
1986; 54:661-7). De overgrote meerderheid weigerde op grond van het
feit dat het ‘onacceptabel giftig en hoogst inefficiënt’ is. Toch schrijven
deze zelfde artsen chemotherapie voor – omdat ze geen beter alternatief
hebben, of niet de moed hebben naar andere wegen te zoeken.
Inmiddels is er een groeiend leger artsen en onderzoekers die de ziekte
niet meer vanuit een oorlogsstrategie benadert. Zij bijten zich niet vast
in het bestrijden van kanker, maar richten zich op de achterliggende
oorzaken. Lothar Hirneise, oprichter van Menschen gegen Krebs in
Duitsland, wordt door de Britse nieuwbrief als de autoriteit met een
frisse blik opgevoerd. Hirneise (zie ook het interview in Ode 60) ziet
kanker niet als een vijandelijke indringer, maar als noodstrategie van
het lichaam. Tumoren leven vooral op suiker en dat is precies waaraan
de meeste mensen in de moderne consumptiemaatschappij een
overschot hebben. Tumoren – zo luidt de theorie – zijn een signaal van
het lichaam dat het tijd is om een ongezonde levensstijl te veranderen.
Naast grondige ontgifting en een gezond dieet, blijkt eerlijk
zelfonderzoek een belangrijk onderdeel van het genezingsproces te zijn.
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Onderzoek onder mensen die ‘spontaan’ van kanker genazen, laat keer
op keer zien, dat zij inzicht in zichzelf en hun levenspatronen
verwierven en als gevolg daarvan nieuwe keuzes maakten in hun leven.
Dat hen zweverigheid wordt verweten door het medisch establishment,
deert de nieuwe lichting artsen en onderzoekers niet. Voor hen telt het
resultaat. Zij weten dat je een oorlog niet alleen wint door je vijand te
verslaan, maar vooral door de voedingsbodem weg te nemen. Hoe
vrouwen kanker voorkomen Een ander voedingspatroon is de beste
manier om de kans op borstkanker te verkleinen,
meent dr. Samuel Epstein, voorzitter van de
Cancer Prevention Coalition in Chicago. Epstein
is ervan overtuigd dat vrouwen beter biologische
melk dan gewone koemelk kunnen drinken, want
koemelk bevat het hormoon rBGH. Dit hormoon
lijkt sterk op oestrogeen, waardoor de
hormoonspiegel in het lichaam van de vrouw te
hoog kan worden en de kans op borstkanker
groter wordt. Epstein waarschuwt ook tegen vlees van dieren die op
oestrogeen lijkende stoffen hebben gekregen om het vlees malser te
maken. Het is beter om vaker vegetarisch te eten en biologisch vlees
van in de wei gehouden runderen en vrij rondlopende kippen te kopen.
In het algemeen is het verstandig om meer vruchten en groenten te eten,
meent dr. Mary Wolff, docent aan de Mt. Sinai School of Medicine in
New York, afdeling preventieve zorg. Vers fruit en verse groente
leveren antioxidanten en vitaminen die kanker kunnen voorkomen.
Bovendien zijn het leveranciers van voedingsvezels, waardoor een
teveel aan oestrogeen uit het lichaam wordt verwijderd. Omdat te veel
oestrogeen problemen kan geven, waarschuwt Wolff ook tegen
hormoontherapie en te lang gebruik van anticonceptiemiddelen. Andere
artsen zoeken de oorzaak in antitranspiratiemiddelen waardoor de
lymfklieren in de oksels verstopt kunnen raken en oestrogeensporen niet
kunnen worden afgevoerd. Op de markt voor natuurproducten zijn van
bedrijven als Weleda en Jason verscheidene deodoranten zonder
chemische stoffen verkrijgbaar. Verder kun je je water laten testen op
zware metalen en bestrijdingsmiddelen als atrazine. Biologische
voeding wordt aangeraden. Gebruik liever ijzeren, glazen of
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roestvrijstalen pannen in plaats van aluminum of tefal. Wees
voorzichtig met tapijt en stoffen bekleding die is behandeld met wateren vlekafstotende middelen. Ga over op
natuurlijke cosmetica, producten van ongebleekt
papier en niet-toxische schoonmaakmiddelen.
Gebruik schalen van glas of keramiek om eten
in te bewaren in plaats van plastic. Beperk de
consumptie van tonijn uit blik en kies wasbare
natuurlijke weefsels en kleding in plaats van
synthetische die moeten worden gestoomd en
vervuiling veroorzaken. MELISSA KNOPPER
Uit: E-Magazine (september/oktober 2004),
www.emagazine.com De beste alternatieve therapieën Volgens Lothar
Hirneise van Menschen gegen Krebs en Frank Wiewel van People
Against Cancer deden mensen die kanker overleefden het volgende: 1.
Zij vonden en veranderden de psychologisch/emotionele oorzaak van
hun ziekte. 2. Zij veranderden hun dieet. Aanraders zijn: The Metabolic
Typing Diet, ontwikkeld door William Wollcot; The Stockholm
Protocol, gebaseerd op co-enzym Q10; het Gerson dieet en andere raw
food diëten; het olie en proteïne dieet van Dr. Johanna Budwig. 3. Zij
ontgiftten hun lichaam, onder meer door darmspoelingen met koffie
klisma’s; het verwijderen van amalgaam vullingen en het baden in soda
om zuur uit de cellen te halen. 4. Zij doodden de kanker zachtjes, onder
meer door PAPIMI, waarbij elektromagnetisme wordt gebruikt om het
voltage in de cellen te verhogen; Electro-Galvano waarbij lage voltage
elektriciteit wordt gebruikt tegen tumoren en hittetherapie, waarbij de
temperatuur van de tumoren tot 44 graden Celsius wordt verhoogd.
(vervolg) Lothar Hirneise's therapie:
1. Ontgiften o.a. via darmspoelingen
2. verse groenten en gezonde eetwijze
3. positief denken en luisteren naar je lichaam
Hirneise ziet -netals dr. Hamer- stress als oorzaak van alle kanker.
Stress leidt tot suikerproblemen.
Hirneise raadt aan zo weinig mogelijk plastic te gebruiken, maar rvs of
aardewerk en glas. Baden in soda is heel goed, dat haalt het zuur uit de
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huidcellen. Papimi = electromagnetisch wordt het
voltage in de cellen verhoogd. En ook de hittet h e r a p i e ,
w a a r d o o r
d e
temperatuur der tumoren kan oplopen tot 44
graden Celsius. Hirneise ziet kanker ook als een
oplossing van het lichaam om te overleven. Het
verwijderen van een tumor heft de kanker niet op.
Ons lichaam maakt tumoren aan om de suiker af te
breken. Kanker ontstaat doordat het lichaam geen
of te weinig adrenaline produceert, dat nodig is om de suiker af te
breken. Suiker is gif, en tumoren gebruiken veel suiker (energie). Elke
tumor werkt als een lever-cel. De lever is een ontgiftingsorgaan. Een
tumor is dan ook een super high-tech oplossing van het lichaam, de
oplossing van het probleem. Wij dienen vooral ons immuunsysteen heel
sterk te houden, want elk mens produceert cellen waartussen zich ook
kankercellen bevinden, die opgeruimd dienen te worden door ons
afweersysteem. Zie www.krebstherapien.de
Dr. Tullio Simoncini schrijft in zijn boek:
"Kanker is een schimmel", dat wij celzouten
nodig hebben. Er moet op het potje staan dat
het 'naar originele receptuur' is bereid.
Ontgiften ziet hij als van het allergrootste
belang, dan verdwijnt nagenoeg altijd de
tumor.
Antimycotica bij bekkenstij fheid
(prostaatcarnicoon) is erg effectief in het
begin, later minder. Natriumbicarnonaat (maagzout) met hoge dosering
op constante wijze tenminste 8-9 dagen achter elkaar is ook effectief.
Neem 1 theelepel voor het ontbeit smorgens en savonds 15 dagen lang,
en dan alleen smorgens nog eens 15 dagen lang. Maagzout kunt u bij
elke drogist verkrijgen voor een paar euro.

http://www.gesundohnepillen.de/alt11_zusammenhaenge.htm
Amsterdam, Bert Perabo
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www.zijnsorientatie.nu
weblog: www.mindovercancer.nl
Dr. Geerd Hamer
Dr. Geert Hamer werd in 1935 geboren in Duitsland. Op zijn 18e begon
hij een medische en theologische opleiding in Tubingen. Hij voltooide
zijn theologische opleiding op zijn 20e en slaagde op zijn 24e voor het
medische staatsonderzoek te Marburg. Twee jaar later kreeg hij de
status van arts in de geneeskunde. In 1972 voltooide Hamer zijn
specialisatie in interne geneeskunde. Daarnaast werkte hij ook in zijn
praktijk, samen met zijn vrouw . In augustus 1978 werd zijn oudste
zoon, Dirk, door een verdwaalde kogel ernstig
verwond. Na vier maanden strijd om te
overleven stierf zijn zoon uiteindelijk op 7
december 1978. Enige tijd hierna werd er bij
Hamer een zaadbalkanker geconstateerd. Hij
vroeg zich af of er een verband bestond tussen de
kanker en het verlies van zijn zoon.
Hij onderzocht en documenteerde meer dan
15000 gevallen van kanker en keek of er altijd
dezelfde kenmerken aanwezig waren. In 1982
kwam dr. Hamer met gedocumenteerd bewijsmateriaal, waaruit bleek
dat kanker altijd door een psychologisch conflict teweeg wordt
gebracht. De zogenaamde “IRON RULE of CANCER” een zeer
belangrijke ontdekking binnen de gehele geneeskunde.
Hij had een uitzonderlijk hoog succesgehalte met zijn kankertherapie;
veruit het hoogst wat je tot nu toe ziet. Hij wist een genezingspercentage
van 90 % te bereiken. Hij maakte zijn ontdekking bekend zodat zijn
nieuwe inzichten zo snel mogelijk beschikbaar zouden komen voor
kankerpatiënten. Zonder enig onderzoek werd zijn hele studie
verworpen en het werd hem uiteindelijk verboden om met zijn patiënten
te spreken. Het werd hem onmogelijk gemaakt om wetenschappelijk
onderzoek voort te zetten. In 1986 trok de Duitse Medical Society de
vergunning van Dr. Hamer als praktiserend arts in. In september 2004
werd Dr.Hamer gearresteerd in Spanje. Hij is in Frankrijk beschuldigd
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van het oproepen tegen de traditionele geneeskunde en het promoten
van New Medicine. Hij wordt ook verondersteld een misdaad te hebben
begaan omdat hij in een ander land een Frans boek over New Medicine
schreef. Iron Rule of Cancer
• Iedere vorm van kanker en daaraan verwante ziekte begint als een
DHS (het Dirk Hamer syndroom, genoemd naar zijn overleden zoon) dit
is een ernstige, zeer dramatische en emotionele conflictshock.
• Het manifesteert zich gelijktijdig op drie niveaus; psyche, hersenen en
organen.
• Het onderwerp van het psychische conflict bepaalt de plaats van de
afdruk in de hersenen ( Haard van Hamer) en de plaats van kanker in het
orgaan.
• De oorzaak van het psychische conflict correleert met de ontwikkeling
van de plaats in de hersenen, en de oorzaak van kanker in het orgaan.
Op het moment dat de conflictshock plaatsvindt, is er een soort
kortsluiting op een vooraf bepaalde plaats in de hersenen. Dit kan
zichtbaar worden gemaakt met een CT-scan. Op deze manier is het
mogelijk om de gevolgen van het emotionele trauma zichtbaar te maken
in de psyche, doormiddel van een CT-scan. Het
beeld dat ontstaat door de CT-scan geeft een
rijkdom aan informatie.
• Het toont aan dat een patiënt in het verleden
kanker heeft gehad die genezen is, en geeft weer
welke organen daarbij werden beïnvloed.
• Het toont aan dat een patiënt nu aan kanker lijdt
en welke organen erdoor worden beïnvloedt.
• Het beeld geeft ook informatie over het stadium
van de kanker; de actieve groei of de helende fase.
In de eerste fase zie je een soort ringen in de hersenen vanuit de plaats
waar het gebeurd. Net als wanneer je een steen in het water gooit. Later,
wanneer het conflict is opgelost, verandert ook dit beeld van de
CT-scan. Er ontwikkelt zich oedeem en tenslotte littekenweefsel.
Ongeveer 40 % van de tumoren die tijdens medische onderzoeken
worden ontdekt zijn oud en onschadelijk; ze zijn sluimerend en
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verkalkt. Maar er kunnen zich alsnog complicaties voordoen omdat
angst zijn intrede doet door de medische interventie en hierdoor een
shock plaatsvindt die het doodsconflict oproept.
Wanneer wij onverwachts een emotionele nood ervaren, wordt er een
soort eerste-nood-reparatieprogramma in werking gebracht, een
biologisch conflictprogramma, met als doel het individu zo snel
mogelijk weer terug naar normaal te brengen. Hamer vergelijkt dit met
wat er in de dierenwereld plaatsvindt
Laten we veronderstellen dat een leeuw een antilope achtervolgt. De
antilope weet dat het alle middelen onmiddellijk moet mobiliseren om
te overleven. Het sympathische zenuwstelsel neemt het over van het
parasympatische zenuwstelsel en direct zie je dat een specifiek
hersengebied actief wordt en de longactiviteit toeneemt. Na de
succesvolle vlucht rust het dier uit en neemt het parasympathische
zenuwstelsel het weer over om alle lichaamsfuncties te normaliseren.
Nu krijgt een mens te horen dat hij kanker heeft. Zelfs als de diagnose
verkeerd is wordt hetzelfde biologische programma in beweging
gebracht door dezelfde doodsangst die het dier hielp te ontsnappen. Wat
er gebeurt, is dat het spanningsniveau enorm oploopt en de hersen-long
activiteiten geactiveerd worden. Alleen kunnen we nergens naar toe
lopen. Zolang het conflict niet wordt opgelost (wat soms jaren kan
vergen) zal er een constante spanning (stress) zijn. Evenals een
constante stimulatie van de hersen- en longactiviteit. Dit proces kan
slechts worden tegengehouden door het uitschakelen van de ‘trigger’ in
de hersenen door het onschadelijk maken van de originele
conflict-shock. Dit gebeurt wanneer de patiënt bijvoorbeeld een
chirurgische ingreep of een natuurlijke therapie heeft, waarin hij of zij
volledig gelooft. Wanneer de patiënt twijfelt over de doeltreffendheid
van de behandeling zal het conflict niet worden opgelost.
Dr. Hamer gelooft dat de meeste metastasen of secundaire tumoren
worden veroorzaakt door de kankervrees of de doodsvrees. Die
voortvloeien uit het feit dat de patiënt de diagnose kanker of een andere
negatieve prognose te horen krijgt. Deze conflict-shock hoeft niet altijd
te leiden tot vrees voor de dood maar kan ook leiden tot woede, wrok of
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een scheidingconflict omdat je gescheiden wordt van je partner of
kinderen. Ook kan een diagnose van darmkanker leiden tot leverkanker
wegens een onderbewuste vrees voor verhongering.
Over het algemeen leiden hopeloosheid, wanhoop en het gevoel van
zinloosheid tot chronische stress, die de genezing van kanker en andere
ziekten verhindert. Maar deze mogen niet als oorzaak worden gezien.
Volgens Hamer is de echte oorzaak van kanker een onverwachte
traumatische shock waarop wij emotioneel niet voorbereid zijn en die
wij niet kunnen uiten.
De belangrijkste taak voor kankerpatiënten is om de originele
emotionele shockervaring te ontdekken en ervoor te zorgen dat die
wordt geheeld. Als we bij het onderzoek nog steeds sterke emotionele
reacties krijgen wanneer we bij de inhoud van het conflict komen, dan
kunnen we er zeker van zijn dat het nog niet is opgelost.
Hieronder is een tabel weergegeven die enkele verbanden aantoont
tussen conflict-emoties en organen.
Bijnierschors verkeerde richting
Blaas gemeenconflict, vuile trucs
Botten gebrek aan eigenwaarde, inferioriteit
Borst melkklier disharmonische verwikkelingen
Borst melkgang verlatingsconflict
Borst links rechtshandig) conflict kind, huis, moeder
Borst rechts (rechtshandig) conflict met partner of anderen’
Bronchus territoriumconflict
Cervix gefrustreerd
Darm vervelend onverteerbaar conflict
Slokdarm het niet kunnen verwerken
Galblaas rivaliteitconflict
Hart terugkerend conflict
Nieren levenswil, water of vloeistofconflict
Strottenhoofd angstconflict of door vrees
Lever angst om te verhongeren
Longen angst om te sterven of te verstikken
Lymfeklieren verlies van eigenwaarde

14

Germaanse Nieuwe Geneeskunde

No. 504

Melanomen gevoel van vuil, smerig, besmet
Oren ontbreken van vitale informatie
Mond je kunt iets niet pruimen of behouden
Pancreas bezorgdheid, woede conflict met familieleden
Prostaat conflict met seksuele contacten en verbindingen
Rectum angst om nutteloos te zijn
Huid verlies integriteit
Milt shock om fysiek of emotioneel gewond te zijn
Maag onverteerbare woede, je slikt teveel in
Testis en Ovarium verliesconflict
Schildklier gevoel van onvermogen
Baarmoeder seksueel conflict
Dr. Hamer is ervan overtuigd dat alle actieve conflicten kunnen worden
beëindigd en dat de helende fase kan beginnen, als wij liefde en
vergiffenis binnen onszelf kunnen voelen en we het uitstralen naar
anderen. Naturwetten kan men nimmer om de tuin leiden. Ze verlopen
volgens hun eigen wetmatigheden. In een hof of moestuin groeit alleen
wat erin gezaaid of gepoot is. Wanneer men bonen zaait komen er geen
aardappels de grond uit. Bio-programma's zijn echt niet zo ingewikkeld
als men wel denkt. Ze zijn eenvoudig, en wij dienen ze op te sporen en
de mensen erin voor te gaan. U kunt verder een nuttig intervieuw lezen
op internet an Henk Mutsaers met Casper Rutten over German New
Medicine, zie:
http://www.uitdaging.net/gezond/Wat_is_kanker_GNM.html
http://www.mweisser.50g.com/rife.htm

