
BIOLOGIKA
Szerv Atlasz

Ez egy prezentációs és oktatási anyag, BIOLOGIKA® tanfolyamok hivatalos képzési anyaga. Szeretne Ön Biologika tanár lenni? Szeretné az Atlaszt 
tanfolyami oktatóanyagként használni? Szeretné más nyelvre lefordítani vagy kiadni? Engedéllyel lehetséges, kérjük lépjen kapcsolatba a szerzővel!

Itt szeretnénk arra utalni, hogy a Biologika Szerv Atlasz egy nemzetközileg jogilag védett publikáció, és a Biologika Logó egy bejegyzett védett márka. 
A képek, ábrák, szövegek, azok részeinek, kivonatainak másolása, publikálása, sokszorosítása; valamint az Atlasz szeminárium és tanfolyam célú

felhasználása írásos engedély nélkül szinte minden országban bűncselekmény. Ha Ön egy lehetséges jogsértést vesz észre, kérjük tájékoztassa a kiadót!

teljes nevén Bio-Logikus Szerv Orientált Betegség Atlasz. Ez az atlasz tartalmazza 
a testi és a mentális elváltozások (régi nevén betegségek, megbetegedések) 

valódi kiváltó okait, összefüggéseit és törvényszerűségeit. Ez az atlasz 
szervenként, szervrészenként, szövettípusonként mutatja be, hogy 

egyáltalán milyen természetes elváltozások léteznek. Bemutatja 
az adott elváltozás lefutását, tüneteit és biológiai értelmét, célját,

a Dr. Ryke Geerd Hamer által feltárt,
tudományosan bizonyított és bármikor ellenőrizhető

öt biológiai természettörvény és összefüggések alapján.

Nagyon hálásak vagyunk Dr. Hamernek a felfedezése publikálásáért.
Megváltoztatta az emberiség történelmét végérvényesen, mert megalkotta a természetes

elváltozások helytálló periódusos rendszerét a biológiában/orvostudományban.
Ez a (több tekintetben egyedülálló, kombinált) anatómiai atlasz 

ezen biológiai rendszer szerint készült.

”A megbetegedés egy konkrét érzelmi stressz 
matematikailag kiszámítható következménye.”

/Dr. Gelléri Julianna/

Barnai Roberto

„Nagy dolog az, ha ismerjük az igazságot, a betegségek titkát. 

Ezután jön az a kérdés, hogy az igazságot tudjuk-e 

önállóan használni, hasznosítani, alkalmazni.”
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A.1.

Mi a Szerv Atlasz? „A Szerv Atlasz egy térkép, egy útmutató 
a testi és mentális elváltozásokhoz.”

/Dr. Herczeg Andrea/
Alapvetően egy anatómiai, biológiai, élettani, tudományos-ismeretterjesztő kézikönyv 

és oktatóanyag, ez egy bio-logika (Biologika) publikáció.
A Szerv Atlasz egy irányzatsemleges, elfogulatlan, élettant (fiziológiát) értelmező 

és magyarázó könyv. Objektív, holisztikus, tömör, általánosan érthető és ezért 
(a prezentációs anyagtól a referenciakönyvig) több célra használható.

Ahogyan a Dr. Hamer által feltárt „Új Medicina” új megvilágításba helyezi az élőlények 
működését és azok feltételesen megjelenő elváltozásait, úgy a Szerv Atlasz is egy újfajta 
„biológiai” szemléletet közvetít, a természetes életfolyamatokra, a szervi folyamatokra és a 
testben utazó lélekre vonatkozóan. A Szerv Atlasz nem csak a lehetséges elváltozásokat és 
biológiai konfliktustartalmakat írja le, hanem jól nyomon követhető módon megmutatja az ember 
belső kommunikációját is, jobban, mélyebben érthetővé teszi a „lélek” és „érzelemvilág” fogalmát.

A jobb érthetőség érdekében ez az atlasz kiegészíti a már ismert információkat és 
segít megérteni a Dr. Hamer által röviden (tömören) leírtakat. Az Atlasz lehetővé teszi
a betegségek egy semleges, „szigorúan biológiai”, bio-logikus értelmezését. A segítségével 
önállóan megtalálhatjuk a problémánk forrását, megfejthetjük és megérthetjük az elváltozás 
okát, nyomógombját, indítékát. Ha megszüntetjük, kiiktatjuk a valódi kiváltó okot, 
azzal meg tudjuk állítani a szövetsorvadást vagy daganatnövekedést.

A Szerv Atlasz többek között saját személyes tapasztalatokon, Dr. Hamer tudományos felismerésein és az ő (eredeti német)
GNM Tudományos Táblázatán alapul. Respektálása sose merüljön feledésbe, így hát szinte minden oldalon
megemlítem a copyright bejegyzés előtt. A biológiai természettörvények felfedezése, és a biológiai összefüggések
leírása Dr. Hamer elévülhetetlen érdeme. Én továbbfejlesztettem Dr. Hamer néhány rajzát, átalakítottam néhány
grafikát és másképpen fogalmazok néhány tudományos kifejezést és magyarázatot, mégis ez ugyanaz a
természettudományos ismeret egy könnyebben érthető, jobban használható, fordítható formában; torzítás, hamisítás,
vagy más témákkal való keverés nélkül.

A Dr. Hamer anyagaiból alapul vett ábráknak - átdolgozott, egyszerűsített formában is - nagyon hasonló színük van, és
ugyanazt a tudományos információt hordozzák mint az ő művei. Majdnem minden oldalon utalok arra, hogy ez a tudás
és alapinformációk Dr. Hamertől származnak, mert én elismerem, tisztelem és becsülöm a tudományos felfedezéseit.

A Szerv Atlasz ugyanazokat az adatokat és összefüggéseket tartalmazza, mint Dr. Hamer Tudományos Táblázata, ennek
azonban más a formája, más a szerkezete. Első ránézésre úgy néz ki, mint egy hagyományos anatómia atlasz. Az
azonban, aki ismeri a hagyományos anatómia atlaszokat és szervrendszereket (emésztő, légző, szív és keringési

rendszer) azonnal észreveszi a különbségeket.

Van több különbség, amely els ő ránézésre nem felt űnő:
- Dr. Hamer Tudományos Táblázata az orvostudományi történelem „sarok és fordítópontja”, és tudományosan is kitűnő.

Azonban meglehetősen röviden van megírva, szaknyelven fogalmazott szöveggel, latin és orvosi kifejezésekkel (és
kevesebb ábrával), amely normál esetben a legtöbb ember számára viszonylag nehezen érthető. A Szerv Atlasz
szövegeinek formálásánál/megfogalmazásánál arra törekedtem, hogy ezt a könyvet orvosi el őismeretek nélküli
emberek számára is érthetően készítsem el, miközben a szakmai pontosság változatlan és helytálló marad.

- A Tudományos Táblázat megértéséhez és használatához mindenképpen szükség van szakmai előképzésre, vagy hosszú
utólagos keresésre, kiegészítő tanulmányokra, esetleg külső segítségre. A Szerv Atlaszt 12-14 éves korcsoporton
is teszteltük. (Érdekes módon a gyerekek gyakran hamarabb felfogják mint a felnőttek, hogy miről van szó.)

- Úgy a GNM Tudományos Táblázatban, mint a Biologika Szerv Atlaszban, a könyv felosztás alapvetően csíralemez-
származás szerint van. Ezután a Tudományos Táblázat az adatokat betegségek szerint sorolja be. A Szerv Atlasz az
adatokat szervek, szervrészek szerint rendszerezi, miközben ugyanazon tudományos összefüggéseket és ismeretet
részletezi, mint amit Dr. Hamer egykoron leírt. (Például, mikor jelenik meg egy elváltozás, és melyik érzelmi konfliktus
van a háttérben.) Gyakorlatból tudjuk, hogy ha valamit keresünk, ebben a formában, ebben a szerkezetben
egyszerűbb megtalálni, könnyebb visszakeresni az (egy témához tartozó) információkat.

- A Tudományos Táblázat tartalma gyakran van kifejezve biológiai terminológiával és orvosi kifejezésekkel, így az átlagosan
szakavatott olvasó gyakran csak fáradságosan tudja megérteni: pontosan melyik érzelmi konfliktus aktiválta az
elváltozást, hogyan fut az le, és mit kell az embernek tennie, hogy megszabaduljon a tünetektől. Ha valaki már benne
van egy elváltozásban, akkor amilyen gyorsan csak lehet meg kellene értenie, hogyan működik a biológia és az
emberi test, milyen kihatása van az érzelmeknek és van egy összjáték, egy kölcsönhatás a megélt érzelmek és a
fizikai testben kibontakozó elváltozások között.

- A (Tudományos Táblázatban tömören leírt) biológiai konfliktusok értelmezése további megközelítéseket, részletezett
magyarázatokat igényelt a mai ember szokásos nyelvén (a hétköznapi élet és a szokásos szituációk vonatkozásában).
Ezek a magyarázatok, értelmezések, kiegészítések, bővítések esettörténeteken, tapasztalatokon és a szerző által
ellenőrzött tényeken alapulnak.

A Szerv Atlasz nem egy hagyományos anatómia atlasz , mert:

- a szervek/szervrészek nem azon szervrendszerek szerint vannak szortírozva, amelyek a hagyományos 
orvostudományban szokásosak, hanem a szervrészek szövettípus alapján vannak 
csoportosítva (ontogenetikusan, az ún. csíralemez-származás szerint);

- az így csoportosított szerveknél/szervrészeknél említésre kerül a szerv 
biológiai funkciója, ami a hagyományos anatómia atlaszokra korábban nem volt jellemző;

- az adott szervek/szervrészek említésre kerülnek a fontos események, az érzelmi konfliktusok, amelyek 
a stressz-szakaszban történnek/zajlanak az érzelemvilágban. A Szerv Atlaszban Ön talál sok kifejezést
és néhány idézetet dőlten írva, ezek mind esetpéldák közös eredményéből származnak. Az érintettek 
emberi verbális megfogalmazásai érdekes egyezést mutattak a Dr. Hamer által leírt biológiai
konfliktustartalmakkal, a kinyomozott esetekben, a megtapasztalt elváltozásokban. 
Ezért ez az érzelmi tartalom, ez a „belső kommunikáció” belekerült az Atlaszba, 
kiegészítésképpen és a könnyű megértés céljából. Az Atlasz segít az érzelmeinket 
beazonosítani és az összefüggések logikáját megérteni. Ezen felül, 

- olyan kifejezések, mint LÉLEK, ÉRZELMEK, ÉRZÉSEK, és BIOLÓGIAI KONFLIKTUSOK eddig még 
sosem voltak elemei egy anatómia atlasznak. A Szerv Atlasz e tekintetben is a világon egyedülálló.

A Szerv Atlasz nem azért készült, hogy érveket vagy egyenkénti, személyes, egy adott személyre/esetre/helyzetre
szabott megoldásokat szolgáltasson. Egy áttekintő képet mutat, egy szinoptikus, semleges nézőpontból. Ezt az Atlaszt
elsősorban az egészséges embereknek ajánlom, akik egészségesen szkeptikusak, akik logikusan, gyakorlatiasan,
intelligensen gondolkoznak, egészségesek akarnak maradni és az életvitelükben bölcs döntéseket szeretnének hozni.

A Szerv Atlasz azoknak az embereknek való, akik viszonylag gyorsan be akarják szerezni/meg akarják tanulni a
minimálisan szükséges információkat/tudást a betegségekről, hogy egyáltalán mely elváltozás-lehetőségek léteznek,
hogyan működik az emberi test, és hogyan befolyásolják az érzelmek és érzések a természetes elváltozásokat.

Az Atlasz egy megbízható, jól bevált segédanyag a hétköznapi ember számára, kezdők és haladók számára is. Segít
megérteni Dr. Hamer tudományos anyagait és terminológiáját is. Azok számára is megfelelő, akik először nem akarnak a
részletekbe menni, hanem csak a lényeg érdekli őket, akik először egy áttekintő képet szeretnének kapni, és utána döntik
el, milyen mélyen merülnek bele az anyagba. Az Atlaszt teszteltük logikára és érthetőségre a való életben, olyan emberek
közreműködésével, akiknek különböző képzettségeik és eltérő látásmódjuk van. A szöveget előadások, tanfolyamok,
szemináriumok visszajelzései és oktatási tapasztalatai alapján fejlesztettem, csiszoltam.

Az első Szerv Atlasz 2006-ban DVD-n került kiadásra és eredetileg csak negyven prezentációs oldalból állt. Kérdések
ezrei mutatták meg a kiegészítések szükségességét, míg végül mindegyik fontos szervrész az Atlaszba felvételre került.
Mondhatjuk, hogy a szerző szándékai mellett az érdeklődők és a tanulók/hallgatók szükségletei alakították ezt az atlaszt,
úgy szerkezetileg, mint szövegileg (tartalmilag). 14 évig (és nyolc könyvverzióig) tartott, míg az Atlasz ezzé a színes,
illusztrált, viszonylag részletes, multifunkcionális prezentációs anyaggá vált. További módosítások és bővítések nem
várhatók, mert a könyv a funkcióját már kielégítően ellátja, úgy a háztartásban, mint az iskolai és egyetemi képzésben (ha
használják azt).

Kérem ne feledje, a Szerv Atlasz is emberi kéz alkotása, ez az én művem, név szerint Barnai Csaba Róbert (az írói
nevem Barnai Roberto). Beleadtam ebbe a műbe a szívemet, lelkemet, azonban nem biztos, hogy a fogalmazás vagy
a fordítás mindig tökéletes. Ha Ön gépelési hibát, pontatlanságot vagy nem megfelelő kifejezést talál a könyvben, kérem
értesítse a kiadót. Törekedtem arra, hogy egyetlen egy igazolatlan vagy kérdéses információt se írjak bele a Szerv
Atlaszba, hogy ennek a csodálatos természettudománynak a jó hírét továbbra is fenntartsam. Ezen Szerv Atlaszt és
minden korábbi verziót a közjólét érdekében írtam, mert véleményem szerint, minden embernek meg kell tanulnia ezeket
az orvosi-biológiai ismereteket, nem csak a felnőtteknek, ápolónőknek vagy orvosoknak. Ezért olyan színes a Szerv
Atlasz, sok képpel, miközben minden színnek, vonalnak, struktúrának van logikája. A célom az volt, hogy szép is legyen,
ne csak tartalomban gazdag.

Több mint tízezer óra volt szükséges a könyv elkészítéséhez: tanulmányok, kutatás, megfigyelések, szövegfogalmazás
és operatív elkészítés, számítógépes munka, stb. Nem csak az akadémikus adatok ellenőrzése miatt, hanem Dr. Hamer
állításai és magyarázatait is ellenőrizni kellett - a jelentős különbségek miatt. Igazi kihívás volt az Atlaszt úgy elkészíteni,
hogy Dr. Hamer copyright jogai ne sérüljenek. Ezért is különbözik ez a könyv formájában Dr. Hamer saját kiadványaitól.
A szöveg is csak a legfontosabb és legszükségesebb információkat tartalmazza, az én megfogalmazásomban írva.
Ezen felül, a Szerv Atlasznak saját, egyedi karakterisztikája van több tekintetben. Minden jog fenn van tartva,
érvényes az összes szerzői, kiadói és egyéb jog, a korábbi kiadások esetében is.

A használatról, publikációról és alkalmazási lehetőségekről
több információt az impresszumban talál, az A.4. lapon.
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A.2.

„Ezt az atlaszt lányomnak ILLANGÓnak ajánlom, és 
minden, emberi testbe inkarnálódott isteni lénynek.” /B.R./Mi a Szerv Atlasz?

A Szerv Atlasz egy multifunkcionális eszköz a biológiai összefüggések bemutatásához, 
magyarázatához, értelmezéséhez. Azért készítettem, hogy megkönnyítsem az élettani folyamatok 
megértését, hogy támogassam a „bio-logikus gondolkozás” megtanulását és eredményes alkalmazását.

A Szerv Atlasz tizennégy év válaszkeresés tapasztalatát és eredményét tartalmazza: 
önkéntes emberek több mint kétezer esetfeltárásának a kutatási eredményeit, 
az ő személyes tapasztalataik és a saját alkalmazás eredményeit. 
A Szerv Atlasz fejlesztése 2006-ban kezdődött egyszerű előadás prezentációként, 
és 14 év alatt lett belőle ez a színes „biológiai összefüggéseket szemléltető kézikönyv”,
BioLogika/Biologika szemináriumok alapkönyve és alap-tananyaga. Az ábrák és a 
szövegtartalom a könyvben a legfontosabb és leggyakoribb kérdésekre fókuszálnak. 

A Szerv Atlasz nem diagnosztikai kézikönyv, hanem egy természetes folyamatokat,
tüneteket leíró prezentáció, az alapvetően fontos biológiai, orvosi ismeretek egy tankönyve, 
az anatómia, fiziológia, pszichológia és patológia (a testfelépítés-, élettan-, viselkedés-
és elváltozás-tudomány) egy praktikus kézikönyve.

Ebben a könyvben a természetes elváltozások működéséről, kibontakozásáról, lefutásáról és 
tüneteiről van szó, semmi terápiás instrukciót nem tartalmaz. A konfliktusmegoldás-lehetőségek 
az elszenvedett konfliktusból adódnak, és az esetleges instrukciók is (hogy vajon egy diétának, 
egy hatóanyagnak, beavatkozásnak van-e értelme vagy sem) szigorúan egyedi esettől függenek: 
ezek az érintett szükségleteiből, helyzetéből, állapotából logikusan adódnak.

a szerv atlaszról

Hogy jutottam oda, hogy egy ilyen könyvet írjak? Ez tizenhat év története, amit most megpróbálok röviden (és kicsiben) összefoglalni. Korábban nyelveket, közgazdaságtant, vámot, külkereskedelmet, logisztikát, informatikát és web programozást tanultam. Orvostudománnyal,
az egészség témájával korábban egyáltalán nem foglalkoztam, komplett vonatokat szervezni, különleges szállításokat, távol-keleti szállításokat lebonyolítani, repülőgép rakodást vezényelni, ilyen fiatalon főnöknek lenni, eléggé érdekes volt számomra. Nagyon szerettem ezt a
szakmát, azonban a nagy felelősséggel jöttek nagy konfliktusok is. 2004-ben kaptam egy vastagbélrák-diagnózist, a prognózissal, hogy néhány hónapon belül máj és tüdő áttéteket fogok produkálni, és „szerencsés esetben” még néhány évet élni fogok. Még csak harminc 
éves sem voltam. Ha valaki egy ilyen diagnózist kap, az ember elgondolkozik, mi értelmes és értékes az életben, és mi az, ami csak az időt rabolja. Viszonylag fiatalon szép karriert csináltam, és még csak azt sem tudtam, hogy mi történik a testemben. Nem volt ez tréfa
számomra, mert akkoriban az emberek az ötödik adag kemoterápiát nem élték túl, és láttam, hogy hogy néztek ki a második, harmadik, negyedik után. Úgy döntöttem, ha meg kell halnom, akkor inkább a természetes halált választom. De addig, valamit kitalálok,
hogy mit tehetnék magamért, hogy az életem hátralévő részét valamivel hosszabbá és szebbé tegyem. Válaszok után kutattam rák-témában, elmentem sok előadásra, tanfolyamra. 

Ghislaine Lanctot ajánlotta nekem, hogy nézzek utána az Új Medicinának. Így találkoztam az Új Medicinával. Utánanéztem és el voltam csodálkozva, mert amit Dr. Hamer a vastagbélrákról írt, az egy-az-egyben az én történetem volt a hosszú, 
nyomasztó mocskossági konfliktussal. Az első benyomásom az volt, hogy na, ő már tud valamit, mert addig nem találtam semmit és senkit, aki valami valóban ellenőrizhetőt mondott volna. Informatikusként mit csináltam? Adat-ellenőrzést. 
Akkoriban már ismertem sok „rák-sorstársat”, ismertem a rákjaikat. Kikerestem Dr. Hamer anyagaiban a konfliktusaikat, tüneteiket, és megkérdeztem őket, hogy igaz-e/stimmel-e. Őszintén szólva, le voltam sokkolva, mert minden élettani-orvostudományi adat stimmelt, 
amit Dr. Hamer leírt. Ez meggyőzött engem arról, hogy Dr. Hamer felfedezése nem egy véletlen vagy véletlen egybeesés. Kezdetben egyáltalán nem voltam biztos, hogy túl fogom élni. Természetesen minden nap több és több megerősítést, bizonyítékot akartam kapni. 
A játékban az életem volt a tét, volt időm és motivációm, hogy elmerüljek Dr. Hamer tudományos felfedezéseiben. Minél többet tudtam, annál biztosabb voltam, hogy én ezzel foglalkozni akarok, mert segíteni akarok vele a többi embernek. Az utószakasz időtartama alatt 
minden úgy történt (a gyulladás, a fájdalmak, a vérzések, és azok hossza időben), ahogy Dr. Hamer leírta. Elmondhatom, hogy fájdalmasan meggyőző volt. Nem tudtam dolgozni, kifutottam a megtakarításaimból és a szüleim segítettek ki anyagilag. Csak később jöttem rá, 

a májtumor-elbontási szakaszban, hogy ez a pénzügyi krízis, a hozzá tartozó félelem/stressz egy új biológiai konfliktus volt számomra ebben a gyenge állapotban és beindítottam egy májdaganatot (a súlyos vastagbélgyulladásom ideje alatt). A bélgyulladás és a fájdalmak már két hónapja elmúltak, 
egy hónapja ismét dolgoztam, amikor a máj nyomás-fájdalmak megjelentek. A vizsgálatok megmutatták, hogy van egy négy centiméteres és három kisebb ödémás góc a májamban. A professzornak tehát igaza volt, produkáltam májdaganatot, de nem azon a módon, ahogy ő gondolta 
(ráksejt-elvándorlós sztori), hanem én elszenvedtem a megfelelő konfliktust (és az utószakasz hossza ismét kiszámítható volt). Miután a megbetegedéseimből (nyolc hónap alatt) felépültem maradandó károsodások nélkül, a fejembe vettem, hogy népszerűsítem Magyarországon 
az Új Medicinát, és közkinccsé teszem ezt a tudást, mert akkoriban nem volt semmi információ, nem volt használható fordítás ebben a témában. Ez az ismeret igaz, használható, értelmes és ezen felül nagyon érdekes. Ha egészségesen akarunk élni, ez nélkülözhetetlen.      

Beleszerettem ebbe a természettudományos témába és az elterjesztéséért sokat tettem. A betegállományom alatt bővítettem a nyelvtudásomat, megtanultam a német-magyar orvosi nyelvet, hogy le tudjam fordítani Dr. Hamer anyagait magyar nyelvre. Akkoriban nem tudtam Dr. Hamert elérni, és 2005-
ben lefordítottam magyarra Giorgio Mambretti & Jean Séraphin: „Orvostudomány a feje tetején…” c. könyvét. Elhatároztam, hogy abbahagyom a korábbi logisztikai tevékenységeimet, és elhagyom a vasutat (szívfájdalmakkal, mert a kollégáimat, a tevékenységet nagyon szerettem és a vasút nálunk családi 
hagyomány volt). 2007-től csak ennek a biológiai ismeretnek az elterjesztésével, népszerűsítésével és oktatásával foglalkoztam. Noha orvosi előképzettségem nem volt, elkezdtem az autodidakta tanulmányokat és röviddel utána, elkezdtem nyilvános előadásokat tartani ezekről az emberi életminőséget
javító tudományos ismeretekről. Nem vagyok orvos, diagnoszta, terapeuta, mégis emberek százainak tudtam segíteni, hogy önállóan kigyógyuljanak a korábban gyógyíthatatlannak gondolt betegségeikből. Évekig gyűjtöttem az esettörténeteket, ebben a könyvben Ön ennek a gyűjteménynek/kutatásnak 
az esszenciáját/összegezését találja. 2006-tól 2014-ig több mint háromszáz alapismeretek előadást tartottam barátoknak, csoportoknak, beleértve a tanfolyamokat és rendezvényeket. 2008-ban megalapítottam a GNM Képzési Központot Budapesten. 2008 és 2020 között több mint 400 Új Medicina, 
Biologika oktatóvideót és számos hosszú élő adást produkáltam. Csak velem több mint 150 publikált videó van (roberto.biologika.tv). 2011-ben megalapítottam a www.biologika.tv online TV csatornát, ahol ezek a videók a nap 24 órájában ingyenesen elérhetők. Ezek közül sokat már lefordítottak más 
nyelvekre. Egy nagyobb tevékenység-bővítés és átszervezés után 2010 decemberében, ez a magán képzési központ kapta a Biologika Szabadegyetem nevet. Ezt az intézményt tíz éven keresztül vezettem és működtettem, én és a kollégáim előadások, szemináriumok százait szerveztük és 
tartottuk meg, emberek ezrei vettek részt ezeken a rendezvényeken. Mondhatjuk, hogy Magyarországon ez a tudás viszonylag ismert. Köszönetem minden kollégának, munkatársnak, szakembernek, akikkel együtt tudtam dolgozni. 

2006 óta tanítottam a biológiai természettörvényeket és összefüggéseket természetgyógyászoknak, orvosoknak és különböző szakmák szakértőinek. Az emberek nagyon gyorsan megértették a biológiai összefüggéseket, csak nem volt egy „felütős” kézikönyv az új ismeretek gyakorlati 
alkalmazásához - hogy az információkat gyorsan visszakeressék, eseteket elemezzenek, a témában elmerüljenek, a tudásukat bővítsék. A lefordított „Mambretti-könyvön” kívül akkoriban nem volt más fordítás magyar nyelven, nem volt Tudományos Táblázat vagy bármilyen téma-specifikus, 
színvonalas, tanulási és oktatási célokra használható anyag. Dr. Hamer fenntartotta magának a saját könyvei szerzői és kiadói jogait (joggal). Több könyvet is írt, ám a könyvei nem kifejezetten tanulási és képzési célokra készültek. Nincsen olyan kiadványa, ami ehhez a könyvhöz hasonlít, így 
a Szerv Atlasz és a Tudományos Táblázat nem helyettesíti egymást. Noha Dr. Hamer fedezte fel ezeket a biológiai természettörvényeket, egy természettudomány tudása nem birtokolható vagy kisajátítható egyetlen személy által (bárkinek van joga erről könyvet írni) - így elkészítettem az én saját Új 
Medicina, Biologika® kiadványomat. Ez volt korábban a háttere és indítéka a Szerv (orientált betegség) Atlasz elkészítésének, hogy hidat képezzen, hogy kielégítse az emberek ezen igényét és tudásszomját.

2019-ben megkaptam Az év kiváló szakembere 2018 díjat Magyarországon a tevékenységemért trénerként, konzulensként és életviteli coachként. 2020-ban visszaléptem a Biologika Szabadegyetem vezetésétől, mert idővel ez már túl sok volt számomra. Nem tudok mindig a színpadon/képernyőn
lenni. Nem tudok már minden hétvégét arra áldozni és évente többször hetekre külföldre utazni és tanfolyamokat tartani. Személyes konzultációra már nem vagyok elérhető, talán csak a családnak és a személyes ismerősöknek, akik közel állnak hozzám. Több mint háromezer konzultációt végeztem, 
én tudom mennyi figyelmet, időt és energiát ez igényel, és ezt nem tudom tovább csinálni, a továbbiakban nem tudok egyedi felvilágosításokkal rendelkezésre állni. Azonban senkit sem hagyok válaszok nélkül, mert 2020-ban és 2021-ben elkészítettem az Atlasz jelen verzióját, és minden fontosat 
beleírtam, amit a tanfolyamok, a konzultációk és az élő adások során elmondtam. 2020 vége óta visszavonultan élek, évente három webinárium tartását tervezem, egyet magyar, egyet német, egyet angol nyelven (webinar.roberto.hu). Ez nem ígéret, hogy mindig így lesz, lehet több vagy 
kevesebb is, meglátjuk mit hoz az élet.

A GNM által előírt gyógymód mindig is egy keresett és az irodalomban hiányolt téma volt. Az emberek csodálkoztak, hogy miért nem publikált Dr. Hamer „GNM terápiás instrukciók” könyvet. Mi lehet ennek az oka? Ha ún. GNM-terápiáról beszélünk, akkor miről van szó egyáltalán? Valami olyasmiről, 
mint a hippokratészi hagyományban: először is ne árts (primum non nocere) és (a biológiai természettörvények, folyamatok, lefutások ismeretében) mindig a legértelmesebb beavatkozást/eljárást kell alkalmazni. Ez azt is magába foglalja, hogy a nem-értelmes, nem-szükséges beavatkozásokat, 
a logikailag nem következetes dolgokat (pl. valaki egy kezelést csak pusztán félelemből vagy hagyományból akar végrehajtani), azt nem volna szabad megtenni. Ha egy lehetséges GNM-terápiáról beszélünk, az mindenekelőtt abban különbözik a régi, hagyományos terápiáktól, hogy a beavatkozás a 
biológiai folyamatok megértésén alapul. Általánosságban, a legtöbb megbetegedés-esetben nincs életveszély és nincs szükség sürgős vészhelyzeti intézkedésre. Ha „ki akarjuk kapcsolni, ki akarjuk futtatni” a biológiai különprogramot, meg kell oldjuk az elváltozást okozó lelki/érzelmi konfliktust (ha még 
nincs megoldva). Ha egy beavatkozás vagy kezelés feltétlenül szükséges, annak fajtájáról és módjáról a tiszta, száraz, puszta ésszerűség/racionalitás dönt (és nem a feltételezések, hiedelmek, hagyományok vagy sablonizált előírások). Csak azt szabad elvégezni, aminek - a legújabb orvostudományi 
felfedezések ismeretében - valóban értelme van. Például, ha valaki balesetet szenvedett, sokat vérzett és ki van száradva, egy adag infúzió (vagy vér) életet menthet. Azonban nem adnak már infúziót egy súlyos epileptokrízisben lévő öntudatlan embernek „csak rutinból”, mert már tudjuk, hogy abba 
egy fél órán belül belehalhat (a folyadékbevitel által okozott túlzott agyi ödéma következtében); vagy „hagyományból” nem terheljük a testünket dolgokkal, amelyek köztudottan és bizonyítottan károsak, haszontalanok és eredménytelenek. Nincsen tehát GNM terápiás előírás, nincsen Biologika előírás, 
az intelligencia és az ésszerűség diktál. Mondhatjuk azt, hogy ha bárki, bárhol, bármilyen intézményben dolgozik, és valóban az érintett életét, túlélését és jólétét szolgálja és a biológiai természettörvények és összefüggések ismeretében értelmes, ésszerű döntést hoz, akkor ő az Új Medicina terápiáját 
praktizálja. Az összefüggések ismerete és a tudatosság talán a legjobb prevenció, és a könyvet is elsődlegesen erre a célra kell használni. A Szerv Atlasz támogató szándékkal készült, hogy legyen lehetőségünk elővigyázatosnak lenni, a folyamatokat megérteni és irányítani és ezáltal az egészségünket 
hosszú időre fenntartani. Ahogy a múltban és most, a jövőben is mi magunk vagyunk felelősek az egészségünkért. Lehetünk gondosak, és lehetünk gondatlanok. Eldönthetjük, hogy kezünkbe vesszük-e az egészségünket, vagy sem. Miért érdeke az egészségügyben dolgozó embereknek is, hogy 
tudjanak az Új Medicináról? Mert azáltal jobban, biztonságosabban dolgozhatnak! Kevesebb dolog miatt kell majd aggódniuk és „a pácienstől gyorsabban elbúcsúzhatnak” ám nem a „hagyományos módon”, hanem a lehető legkevesebb károsodással. Ezen felül, ezen a módon, a beavatkozásokból 
származó felesleges kockázatok, veszélyek, komplikációs esetek és egyéb kellemetlenségek is minimalizálhatók, sőt megelőzhetők. „Az öt biológiai természettörvény ismerete nem csak az orvosok és a beteg emberek életét könnyíti meg, hanem az egészséges emberek életét is.”

KÉRLEK ÉRTESÍTSD A CSALÁDTAGJAIDAT ÉS BARÁTAIDAT A BIOLÓGIAI TERMÉSZETTÖRVÉNYEKRŐL, AZÁLTAL ŐK IS ELŐVIGYÁZATOSAK LEHETNEK ÉS
MEGELŐZHETNEK BETEGSÉGEKET! HA BENNE VANNAK EGY ELVÁLTOZÁ SBAN, AKKOR VAN NEKIK EGY VALÓDI, MEGBÍZHATÓ MEGOLD ÁSUK GYÓGYULÁSHOZ!

AZ ÚJ MEDICINA A VALÓDI ÉS ELS Ő TERMÉSZETTUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT ORVOSTUDOMÁNY, MEGISMÉTELHETŐ EREDMÉNYESSÉGGEL!
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A.3.

A Szerv Atlasz szerkezete, tartalomjegyzék

Ez az atlasz verzió a kilencedik változat magyar nyelven, a második kiadás német nyelven és az első kiadás angol nyelven. A legújabb kiadások elérhetők a www.szervatlasz.hu címen.

„Ez az atlasz egyedülálló kiadvány több tekintetben. Az egész világon
ez az első, csíralemez-származás szerint felépített anatómia atlasz. 

Ez tartalmazza az ábrázolt szervek biológiai funkcióját és azok lehetséges
elváltozásait is. Akik ezt ismerik, azok könnyebben meg tudják érteni a mechanizmusokat

és a betegségek biológiai értelmét.” /Dr. Molnár György, belgyógyász, katonaorvos/
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Harántcsíkolt izomzat (szövetsorvadás, szövetgyarapodás) ………….. 4.1.6.  .… 83
Szív-kamraizomzat (harántcsíkolt izomszövet) ………………………….. 4.1.7.  .… 84
Vérerek fala ………………………………………………………………….. 4.1.8.  .… 85
Nyirokerek és nyirokcsomók ………………………………………………. 4.1.9.  .… 86
Lép ……………………………………………………………………………. 4.1.10. … 87
Zsírszövet …………………………………………………………………..... 4.1.11. … 88
Húgyhólyagizomzat és záróizmok ………………………………………… 4.1.12. … 89
Méhnyak-záróizomzat ………………………………………………………. 4.1.13. … 90
Petefészkek ………………………………………………………………….. 4.1.14. … 91
Herék …………………………………………………………………………. 4.1.15. … 92
Vesekéreg ……………………………………………………………………. 4.1.16. … 93
Mellékvesekéreg …………………………………………………………….. 4.1.17. … 94

Az atlasz első (zöld hátteres) része tartalmazza az általános és legfontosabb információkat. 
Tartalmazza az öt biológiai természettörvény és a biológiai összefüggések rövid leírását, magyarázatokat és a legismertebb, legegyszerűbb ábrákat.

A zöld hátteres rész teljesen szabad, ingyenes és szabadon használható/reprodukálható, megfelelő pl. alapismeretek prezentációkhoz. A sárga, narancs, vörös, és kék háttérszínű részek szigorúan védettek, azok sokszorosítása és
másolása nem engedélyezett. A felhasználási lehetőségekről több információt talál az A.4. lapon. Az atlasz második része (sárga háttérrel) az entodermális, a belső csíralemezből származó szerveket, azok összefüggéseit és lehetséges

elváltozásait részletezi. A harmadik és negyedik rész (narancs háttérrel) a mezodermális, a középső csíralemezből származó szervekkel, azok biológiai összefüggéseivel és lehetséges elváltozásaival foglalkozik. Az ötödik rész (vörös
háttérrel) az ektodermális, külső csíralemezből származó szervek és szervrészek összefüggéseit részletezi. A hatodik rész (kék háttérrel) tartalmazza az eddig ismert mentális és viselkedés-változásokat, hangulati és elmezavarokat.

A Szerv Atlasz bemutatja a szerveinket, szervrészeinket, azok általános és különleges tulajdonságait,
azok biológiai (élettani) összefüggéseit és azok lehetséges elváltozásait, 
csíralemez-származás szerint (szövettípus szerint) rendszerezve.

a szerv atlasz szerkezete
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A.4.

Ez a Bio-Logikus Szerv Orientált Betegség Atlasz, a Biologika® Szerv Atlasz egy bemutató
és oktatóanyag, BIOLOGIKA® tanfolyamok hivatalos képzési anyaga. Az ismert „Szerv Atlasz”
kifejezés azért van így írva (és nem „Szervek Atlasza”-ként) mert ez egy rövidítés,
az eredetileg hosszabb név rövidített formája.

A Szerv Atlaszt Barnai Roberto tervezte, rajzolta, írta, kezdetben magyar nyelven, és a jelen
verziót is ő készítette el német és angol nyelven. Ennek a könyvnek a tartalmához és kinézetéhez
több mint 50 ember járult hozzá, lásd a szakmai és nyelvi lektorok, szakértők, technikai segítők
névlistáját, amely a köszönetnyilvánítás oldalán, a könyv elején található.

Köszönet a könyvben meg nem említett támogatóknak, segítőknek és tanácsadóknak is,
akik az (kb. 3000) esetfeltárásokban segítettek. Ezek az esetbeszámolók hozzájárultak
a Szerv Atlasz tartalmához, az érzelmi tartalmak és kifejezések pontosabb megfogalmazásához.
Ezúton is köszönet a segítőknek, akik a beszámolóikat, dokumentációikat a Szerv Atlasz
fejlesztéséhez rendelkezésre bocsátották.

Új Medicina szakirodalom: Dr. Ryke Geerd Hamer: Wissenschaftliche Tabelle der GNM,
Vermächtnis einer Neuen Medizin. Képek és rajzok hasonlósága miatt meg kell említsük, hogy
(néhány eredeti fotó kivételével) a Szerv Atlaszban minden képet és rajzot maga Barnai Roberto
rajzolt és szerkesztett. Az anatómia képek Dr. Donáth Tibor Anatómia atlaszából származnak
(1985) az Illustrated Human Embriology könyvből (1972) és az internetről, amelyeket Barnai
Roberto a Szerv Atlasz követelményei szerint (célszerűség, érthetőség) módosított, kiegészített
és összehangolt, egy olyan módon, hogy más kiadók jogai messzemenően tiszteletben lettek
tartva. Mert ugyanazon természettudományról van szó, tisztába kell tegyük, a Szerv Atlasz nem
Hamer doktor kiadványa. Ez egy, a Barnai Roberto Biologika oktatási metodikája alapján készült
oktatóanyag. Ez egy prezentációs, információs és emlékeztető anyag képzési célokra,
megelőzésre, önfejlesztésre és belső használatra.

A Szerv Atlasz információi NEM helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist 
vagy kezelést, és NEM öndiagnosztizálásra szolgálnak! A megbetegedéseket, 
terápia kiválasztását illetően, mindenkinek önmagának kell megbizonyosodnia 
arról és biztosnak lennie, hogy a megfelelő döntést hozza egy adott esetben. 

Véleményünk szerint, ezen kérdések felelőssége nem átruházható. 
Az Új Medicináról való nem elegendő információért, az (esetleg pontatlan 

értelmezésből származó) hiányos megértésért és az ebből fakadó következményekért 
Barnai Roberto és a könyv közreműködői nem tudnak felelősséget vállalni. 

Weboldalak: biologika.ch, biologika.at, biologika.tv, biologika.hu, biologika.net, organatlas.net,
organatlas.de, organatlas.ru, szervatlasz.hu, biologikadeutschland.de, biologikanederland.nl,
biologikapolska.pl. Vegyen részt szemináriumokon és vegyen meg minden könyvet a témában!
nicolasbarro.de, praxiskurseybl.com, neue-medizin.ch, krankheit-ist-anders.de, 5bn.de, 5bn-
berlin.de, 5lbtraining.it, neue-medizin.de, krankheit-ist-etwas-anderes.com, learninggnm.com.

A Szerv Atlasz több nyelven kapható. Ha Ön szeretné ezt a könyvet lefordítani, vagy érdekelt a
más nyelveken történő kiadásában, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: info@organatlas.net

Minden jog fenntartva 2006-2021 © Barnai Roberto

A Szerv Atlasz használati lehet őségei:
A képek, szövegek, ábrák a zöld hátteres oldalakon szabadon másolhatók/használhatók

prezentációkhoz, előadásokhoz, információterjesztéshez a BIOLOGIKA®, az Új Medicina, élettan,
pszichológia és elváltozástan stb. területén. Viszont a sárga, narancs, vörös és kék hátteres rész
jogilag szigorúan védett! Csak a könyv tulajdonosa, annak családtagjai és közeli rokonai
tekinthetik meg és olvashatják a könyvet. A másolás, fényképezés, osztogatás, kölcsönzés nem
megengedett. A könyv kölcsönzése csak hivatalos könyvtárak számára megengedett. Ha tetszik
Önnek az atlasz, szerezze be az Ön saját példányát! Mindennemű felhasználás, kivetítés,
publikáció csak előzetes írásos engedéllyel lehetséges. Köszönjük, hogy Ön az említett törvényes
jogokat figyelembe veszi és tiszteletben tartja.

Ön idézhet szövegeket a védett oldalakról is, csak egy idézet hossza a hét mondatot
vagy négy sort nem haladhatja meg. Minden egyes idézetet (hét mondatonként vagy
négy soronként) meg kell jelölni a következő bejegyzéssel:
„forrás: www.szervatlasz.hu”.

5. fejezet – Az ektodermális szövetek, szervek lapkód: oldal: 

Kéregállomány vezérelte ektodermális szövetek és szervek …………… 5.1.A. …. 95
A kéregállomány vezérelte szövetek közös tulajdonságai ………………... 5.1.B. …. 96
Kéregállományi vezérlőközpontok …………………………………………… 5.1.C. …. 97
A laphámszövetek érzékenység változásai ………………………………… 5.1.D. …. 98

Fogzománc (módosult laphám) …………………………………………… 5.1.1. … 99
Száj, nyelv és garat nyálkahártyája (laphám) …………………………… 5.1.2. … 100
Nyálmirigyvezetékek (laphám) ……………………………………………. 5.1.3. … 101
Nyelőcső (laphám) …………………………………………………………. 5.1.4. … 102
Kötőhártya, szaruhártya, szemlencse (módosult laphám) ……………. 5.1.5. ... 103
Orrüreg és orrmelléküregek nyálkahártyája …………………………….. 5.1.6. … 104
Felhám (laphám) ……………………………………………………………. 5.1.7. … 105
Tejvezetékek (laphám) …………………………………………………….. 5.1.8. … 106
Hüvely, szeméremajkak, csikló, pénisz, makk, fityma (laphám) ……… 5.1.9. … 107
Csonthártya és idegfonata (érzékenység-változások) …………………. 5.1.10. .. 108
Harántcsíkolt izomzat (mozgatási funkcióváltozások) …………………. 5.1.11. .. 109
Belső fül (hallócsiga, félkörös ívjáratok) …………………………………. 5.1.12. .. 110
Üvegtest és ideghártya (retina) …………………………………………… 5.1.13. .. 111
Pajzsmirigyvezetékek (laphám) …………………………………………… 5.1.14. .. 112
Nyirokcsatorna-intima (laphám) …………………………………………… 5.1.15. .. 113
Alfa-Langerhans szigetsejtek (alacsony cukorszint) …………………… 5.1.16. .. 114
Béta-Langerhans szigetsejtek (magas cukorszint) …………………….. 5.1.17. .. 115

A normál és a kibillent hormonális állapot ………………………………….. 5.2.A. ... 116
Az elsődleges nemi/territórium-konfliktusok becsapódásának oldala ….. 5.2.B. ... 117

Gégeizomzat (bénulás) ……………………………………………………. 5.2.1. … 118
Gégenyálkahártya (laphám) ………………………………………………. 5.2.2. … 119
Tüdőizomzat (bénulás) ……………………………………………………. 5.2.3. … 120
Tüdőnyálkahártya (laphám) ………………………………………………. 5.2.4. … 121
Szívkoszorúér-véna-intima (laphám) …………………………………….. 5.2.5. … 122
Méhszáj és méhnyak (laphám) …………………………………………… 5.2.6. … 123
Szívkoszorúér-artéria-intima (laphám) …………………………………... 5.2.7. … 124
Szívritmus-változások és más szív-jelenségek .………………………... 5.2.8. … 125
Gyomor, gyomorkapu, bulbus duodeni (laphám) ………………………. 5.2.9. … 126
Májvezetékek, epevezetékek, epehólyag (laphám) ……………………. 5.2.10. .. 127
Hasnyálmirigy-vezetékek (laphám) ………………………………………. 5.2.11. .. 128
Végbél és végbélnyílás (laphám) …………………………………………. 5.2.12. .. 129
Vesemedence (laphám) ……………………………………………………. 5.2.13. .. 130
Húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső (laphám) ………………………….. 5.2.14. .. 131

Lásd még az impresszum-kiegészítést a könyv végében.

„A biológiai természettörvények egy univerzális
megoldóképlet, az életfolyamatok forráskódja.” 

„Mert a test nem a lélek hordozója vagy tartálya, hanem a test a lélek
tükörképe, annak materializálódott leképeződése a fizikai világban.”

6. fejezet – A mentális különprogramok lapkód:  oldal:  

A viselkedésváltozások, hangulati és elmezavarok ……………………….. 6.0.A. … 132
Az elmezavarok aktiválódásának időtartama ………………………………. 6.0.B. … 133

Az agytörzsi konstellációk …………………………………………………….. 6.1.A. … 134
A kisagyi konstellációk ………………………………………………………… 6.2.A. … 135
A velőállományi konstellációk ………………………………………………... 6.3.A. … 136

és elmezavar tünetek ………………………………………………………. 6.3.B. … 137

A kéregállományi konstellációk ………………………………………………. 6.4.A. … 138
és elmezavar tünetek ………………………………………………………. 6.4.B. … 139
Kéregmezők, keresztmetszetek …………………………………………... 6.4.C. … 140
A félelem-konstellációk, fóbia, paranoia …………………………………. 6.4.D. … 141

A nemi/territórium-zónák és az 
NT-zóna-konstellációk különlegességei ………….………………………. 6.5.A. … 142

A mérleg elv, a mánia, depresszió és
a félig-NT-zóna-konstellációk ……………………………………………… 6.5.B. … 143

Nemi/territórium-zóna-konfliktusok, NTZ-konstellációk, 
a konfliktus-becsapódások logikája és sorrendje táblázatban ………… 6.5.C. … 144

A nemi/territórium-zónák működése 
jobbkezes nők és férfiak esetében ……………………………………….. 6.5.D. … 145

A nemi/territórium-zónák működése
balkezes nők és férfiak esetében …………………………………………. 6.5.E. … 146

A nemi/territórium-zóna-konstellációk 
Lebegő-konstelláció ………………………………………………………… 6.5.F. … 147
Autizmus-konstelláció ………………………………………………………. 6.5.F. … 147
Mito-konstelláció …………………………………………………………….. 6.5.F. … 147
Agresszivitás-konstelláció …………………………………………………. 6.5.F. … 147
Anorexia-konstelláció ………………………………………………………. 6.5.F. … 147
Posztmortális konstelláció …………………………………………………. 6.5.G. …148
Casanova- és Nimfo-konstelláció …………………………………………. 6.5.G. …148
Bulimia-konstelláció ………………………………………………………… 6.5.G. …148
Territoriális hallókéreg-konstelláció ………………………………………. 6.5.G. …148

Részletes tartalomjegyzék, index ..………………………………………………...   149-152
Irodalomjegyzék …………………………………………………………………………….  153
Kiegészítés az impresszumhoz ………………………………………………………….   154
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Az atlasz első (zöld hátteres) része tartalmazza az általános és legfontosabb információkat. 
Tartalmazza az öt biológiai természettörvény és a biológiai összefüggések rövid leírását, magyarázatokat és a legismertebb, legegyszerűbb ábrákat.

A zöld hátteres rész teljesen szabad, ingyenes és szabadon használható/reprodukálható, megfelelő pl. alapismeretek prezentációkhoz. A sárga, narancs, vörös, és kék háttérszínű részek szigorúan védettek, azok sokszorosítása és
másolása nem engedélyezett. A felhasználási lehetőségekről több információt talál az A.4. lapon. Az atlasz második része (sárga háttérrel) az entodermális, a belső csíralemezből származó szerveket, azok összefüggéseit és lehetséges

elváltozásait részletezi. A harmadik és negyedik rész (narancs háttérrel) a mezodermális, a középső csíralemezből származó szervekkel, azok biológiai összefüggéseivel és lehetséges elváltozásaival foglalkozik. Az ötödik rész (vörös
háttérrel) az ektodermális, külső csíralemezből származó szervek és szervrészek összefüggéseit részletezi. A hatodik rész (kék háttérrel) tartalmazza az eddig ismert mentális és viselkedés-változásokat, hangulati és elmezavarokat.

A Szerv Atlasz szerkezete, tartalomjegyzék, impresszum

a szerv atlasz szerkezete

A Szerv Atlasz bemutatja a szerveinket, szervrészeinket, azok általános és különleges tulajdonságait,
azok biológiai (élettani) összefüggéseit és azok lehetséges elváltozásait, 
csíralemez-származás szerint (szövettípus szerint) rendszerezve.



A.5.

Mi a Szerv Atlasz célja? „A ruhádat elvehetik, de ami a fejedben van, 
azt senki sem veheti el tőled.” /Bíró Ágnes /

„A Szerv Atlasz egy megbízható 
támasz egy békés, boldog, tudatos 

és egészséges élethez.”

„Képletesen szólva,
a Szerv Atlasz egy írásos úszólecke 

az élethez. Azonban nem arról van benne szó,
hogy mit kellene tennünk egy adott esetben,

vagy hogy egy éppen megfulladó embert
hogyan lehetne megmenteni.”

/Tarjányi Nanetta/

A Szerv Atlasz többféle célra használható, lásd a leírásokat az A.1. és A.2. oldalon.
Az első és legfontosabb, hogy az olvasó gyorsan tájékozódhat belőle,

– mi az elváltozás mechanizmusa, a biológiai élettani indítéka (célja, értelme, rendeltetése);
– hogyan fut le az adott elváltozás (megbetegedés) és milyen tüneteket lehet közben megfigyelni; 
– és melyik érzelmi konfliktust kellene megoldani, hogy az elváltozást befejezzük, hogy a nemkívánatos tünetektől végérvényesen megszabaduljunk.

Tudnivalók elöljáróban, néhány mondatban:

Az Új Medicina (Germán Új Medicinaként is ismeretes) egy minden emberre és állatra érvényes élettani működést (életműködést) leíró rendszer.
Felfedi az összefüggéseket, érthetővé teszi az elváltozásokat és irányíthatóvá/vezérelhetővé teszi az élettani folyamatokat, amelyeket a korábban megbetegedésként félreértelmeztünk. 
Az Új Medicina egy tudományos kritériumok alapján a következő eseten ellenőrizhető orvostudomány, megismételhető eredménnyel. Nem kell hinni benne, mindig működik, akárcsak a gravitáció.
A megbetegedés kiváltó okának ismerete lehetővé teszi az oki terápiát, ezáltal ez egy üzembiztos, végérvényes megoldás. Az Új Medicina egy természettudomány mint a fizika vagy kémia. 
Ez egy biológiai, élettani rendszer, amely leírja az ún. természetes elváltozások kibontakozását, működését és lefutását. Öt természettörvény – semmi feltételezés. A véletlen valószínűsége ki van zárva,
mert egyidejűleg három szinten bizonyított. Az Új Medicina működése, hatékonysága nem hit vagy nézet kérdése, minden intelligens ember meg tudja figyelni, tudja ellenőrizni, tudja tesztelni 
a biológiai természettörvények működését a saját testén. Minél korábban, annál jobb. 

Az Új Medicina utal arra, hogy mit kell tennünk a természetes gyógyulásért: az embernek meg kell oldania az adott (érzelmi kilengést előidéző) konfliktus-szituációt. Ha a megoldás gyorsan nem lehetséges, az 
embernek meg kell állítania/be kell fejeznie az adott érzelmeket kiváltó, elváltozást aktiváló konfliktus-aktivitást egy másik humánus/intelligens módon. Így tudja az ember a ráknövekedést megállítani és az elváltozá-
sokat (megbetegedéseket) kifuttatni. Kórházi/klinikai ellátás csak életveszélyes helyzetekben szükséges. Az életveszélyes helyzetek kezelése egy más kérdés, egy másik kategória, amelyeknél a modern orvosi 
technológiát továbbra is tudjuk használni. A jövőben is szükségünk lesz tapasztalt diagnosztákra, aranykezű sebészekre, tünetenyhítő vegyszerekhez értő gyógyszerészekre, valamint különböző egészségügyben 
tevékeny szakemberekre, akik a biológiai természettörvényekről kielégítő módon tájékozódtak, akik az érintett személy életét, sértetlenségét és döntéseit tiszteletben tartják, és velük mindig becsületesen, etikusan
és illedelmesen bánnak. A biológiai természettörvények és összefüggések ismeretével, a félreértések, félrekezelések, műhibák kockázatai és a téves, helytelen beavatkozások száma minimálisra csökkenthető.
Ez előnyös, felszabadító mindannyiunk számára!

a szerv atlasz célja

A Szerv Atlasznak van egy (bio-logikus) célja is: 
Ha az olvasó megtanulja és valóban érti, ami ebben az atlaszban le van írva, 

akkor képessé válik arra, hogy az ő testi és mentális folyamatait, elváltozás-lefutásait - 1. felismerje,
- 2. a mechanizmusokat megértse és
- 3. vezérelje.

A Szerv Atlaszhoz hozzátartozik még egy tízkötetes Új Medicina, Biologika Önteszt és Vizsga-kérdésjegyzék is (jelenleg csak magyar nyelven). Én és a kollégáim éveken keresztül feljegyeztük, gyűjtöttük a 
gyakran előforduló és más jó kérdéseket. 2012-ben én ebből a kb. 2000 kérdésből álló gyűjteményt feldolgoztam, digitalizáltam, szerkesztettem és manuálisan kiegészítettem 4800 kérdésre. Mindeközben 
észrevettem, hogy az „egyedi kérdések” mellett vannak (tartalmilag különböző de) logikailag, szerkezetileg azonos kérdések, az „ismétlődő szerkezetű kérdések”, és - ha én egy teljes művet szeretnék előállítani -
még hiányoznak kérdések ezrei. Ahelyett, hogy kérdések ezreit (külön minden betegségre és tünetre) kézzel megírtam volna, a számtalan írási és gépelési hibalehetőség miatt, az idő rövidsége miatt, és a 
láncreakciószerűen automatizált utólagos javítási lehetőség miatt (mivel korábban számítógép programokkal is foglalkoztam), létrehoztam egy speciális biológiai, anatómiai, orvosi adatbázist és írtam hozzá 
egy programot, amely a hiányzó kérdéseket az én precízen előkészített forrásadataim alapján elkészíti, hiánytalanul és hibátlanul, ráadásul a magyar nyelv nyelvtani szabályainak megfelelően. 
Van egy alapismeretek kérdésjegyzék, a többi kötetben vannak az entodermális, mezodermális, ektodermális szövetek kérdései, van kérdéstár a jobbkezes és balkezes embereknek, 
a férfi/női témákhoz, és így tovább. A válaszokat a kérdésekre, amelyek a kérdéstárban le vannak írva, Ön megtalálhatja/összerakhatja a Szerv Atlasz információiból. 

A teljes Biologika Önteszt- és Vizsga-kérdésgyűjtemény összesen 25410 biológiailag, orvosilag, anatómiailag, patológiailag helyes és értelmes kérdést tartalmaz. 
Garantáltan nem tartalmaz kérdésduplikátot vagy lényegtelen, helytelen kérdést, csak gondosan ellenőrzött, helyesen feltett kérdéseket tartalmaz. Minden kérdés be van indexelve a Szerv Atlaszhoz, 
ez azt jelenti, minden kérdésnél van megadva négy Szerv Atlasz lapkód, ahol az ember a kérdéshez tartozó információkat megtalálja. Ezen index alapján az információk visszakeresése gyors és egyszerű!

A BIOLOGIKA Kérdéstár magyar nyelven díjmentesen elérhető a www.biologikakerdestar.hu vagy www.kerdestar.net címen. 

Ez tényleg még az 
állatokra is érvényes?
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„Az ésszerűség határozza meg a beavatkozásokat és tünetkezeléseket: 
minden, ami az életet támogatja, ami értelmes és ésszerű, azt meg kell tartani.”

„Az egyéni konfliktusok sajátos szituációkból és életkörülményekből fakadnak és a GNM nem írja le, hogyan oldjuk meg a konfliktusokat.
Ha az ember meg akarja állítani az elváltozást, meg kell oldani az érzelmi konfliktust, méghozzá a valós életben: az igazságot tisztázni kell,

és az emberi kapcsolatokat rendbe kell hozni. Ha ez nem lehetséges, a kapcsolatot be kell fejezni és új kapcsolatokat kell létrehozni.
Ajánlott az érzelmek felügyeletét és kontrollálását megtanulni. Az emberek, akik túl akarnak élni, rákényszerülnek, hogy tudatossá váljanak.”

„Mert csak és kizárólag megnyugvás által tudod magadat meggyógyítani, mindegy, hogyan éred el a lelki nyugalom állapotát.
Ha lenyugtattad magad, ha egy békés, nyugodt állapotban vagy, el sem tudod kerülni a gyógyulásodat. Ez Anyatermészet menetrendje.” /Palladio/

„Bizonyított tény, hogy a konfliktus-okozás, konfliktus-elszenvedés - például a fenyegetés, félelemkeltés, ijesztgetés,
pánikkeltés, ha azáltal egy biológiai konfliktus létre jön - elváltozást okoz. Ha az érintett személy már rossz állapotban

van, a félelemkeltés, konfliktus-okozás komplikációkhoz vezet és akár halált is okozhat! Akár csak egyetlen kétségbe ejtő
szó, mely egy tisztelt, tekintélyes, bízott tekintélyszemély szájából származik, megölheti az érintettet. Akarva vagy akaratlan.”



A.6.

Hogyan használjam a Szerv Atlaszt?

További információk:

Ez az ismeretek szintjétől függ.

Ha már kiismered magad a témában és az atlaszt memónak, kézikönyvnek
szeretnéd használni, egyszerűen felütöd a könyvet a keresett szerv(rész)nél
és ott megtalálod a legfontosabb információkat annak biológiai összefüggéseiről.

Ha te ezt a témát megismerni, megtanulni szeretnéd , először az 1. fejezetet olvasd el. Akkor is, ha
már ismered az Új Medicinát, praktikus, ha a Biologika Szabadegyetemen használt terminológiát
megismered, mert némely fogalmazás és kifejezés másképpen van, mint ahogy Dr. Hamer korábban
fogalmazott. Később, ha a szerveket tanulmányozod, már tudni fogod, mit jelentenek a háttérszínek és
miért vannak a szövetek három szövettípus szerint négy fejezetbe besorolva. Keresd ki a
tartalomjegyzékben a szerveket, tüneteket vagy betegségeket (a könyv végében), amelyek téged
érdekelnek. Találsz ott egy lapkódot keresőszavanként, ahol a szóhoz tartozó legfontosabb
információknak utána olvashatsz. Senki sem akar meggyőzni téged az itt leírt információkról, nincs is
annál jobb, mint amikor te saját magadon ellenőrzöd/megfigyeled.

Ha nem csak egy tünetet vagy megbetegedést keresel , hanem a természetgyógyász ismereteidet
szeretnéd bővíteni, finomítani és esetleg az atlaszt kézikönyvként használnád a praxisodban,
coachingnál, konzultációnál, akkor ajánljuk, hogy vegyél részt BIOLOGIKA® (és Új Medicina)
tanfolyamokon. A Szerv Atlasz célja az, hogy a megértésedet, a tájékozódásodat és ismeret-bővítésedet
támogassa, hogy azáltal te az új információkat, a „biologikus gondolkozást” (az életorientált, realista,
életet és érzéseket tisztelő, biológiai konfliktusokat figyelembe vevő, konfliktus-elővigyázatos, tudatos és
egészséges gondolkozást) a napi életedbe könnyebben beépítsd. A Szerv Atlasznak nem az a célja, hogy
egy sok részletre kiterjedő kézikönyv legyen, ezért találsz benne viszonylag kevés szaknyelvi kifejezést.
Ez is szándékos, hogy a megértést sok szinonimával ne bonyolítsuk/ne nehezítsük meg.

Ha van egy (vagy több) konkrét megbetegedésed és válaszokat akarsz kapni,
tisztán akarsz látni, ha egy döntéshelyzetre szeretnél felkészülni:

Először is, ne pánikolj! Őrizd meg a nyugalmadat! Bizonyított, hogy a pánik okozza a legnagyobb
konfliktus-intenzitásokat, a legcsúnyább elváltozásokat és fájdalmakat. Nem éri meg. Nem szabad
pánikba kerülnünk. Ezen felül, egy felizgatott állapotban nem tudsz tisztán és következetesen gondolkozni
- a jó megoldáshoz az embernek le kell nyugodnia.

Kérdezd meg pontosan, melyik szerv, szervrész érintett, és milyen állapotban van. Ez (elvileg) kiderül a
diagnózisból, ha nem egyértelmű, kérdezd meg a diagnosztizáló orvosodat, vagy tájékozódj pl. az
internetről. Keresd ki az érintett szervet, szervrészt az atlaszban, és tájékozódj annak biológiai
összefüggéseiről, a kiváltó okról, az elváltozásod különlegességeiről, az előtted álló lefutásról, hogy mire
számíthatsz, stb.

Aztán nézd meg, hogy a diagnosztizált szerv-tünetek szerint melyik szakaszban vagy. A konfliktus-
aktív-szakaszban vagy a konfliktus-utószakaszban? Ezt megmutatják a diagnózisok, az érintett szerv
állapota vagy más tünetek. Van valami megoldani való? Vagy már csak ki kell magadat pihenni és
regenerálódni? Manapság is a legtöbb elváltozást az utószakaszban veszik észre. Ha szükséges,
nézz/kérdezz utána, milyen humánus eszközök léteznek, a lehetséges tünetek enyhítésére. Tanácsos
mindig a legenyhébb dologgal kezdeni. Érdemes tájékozódni, esetleg felkészülni arra, ami a realitásban
várható. Szükségtelen amiatt aggódni, ami egyáltalán nem is tud megtörténni. Történhet a te esetedben
kellemetlen krízisszituáció a konfliktus-utószakaszban? Nézz utána!

„Van valódi választásod, az egészséged, a gyógyulásod csak tőled függ.
Mindenki, akinek egészséges értékítélő képessége van, hasznát tudja

venni ezeknek a biológiai, élettani összefüggéseknek.” /Andocsi Valéria/

Ha a konfliktus-aktív-szakaszban , az ún. hideg szakaszban vagy, a Szerv Atlasz megmutatja neked,
milyen konfliktus aktiválta az elváltozásodat. Biztosan kell tudnod, melyik érzelmi konfliktust kell feltétlenül
megoldanod ahhoz, hogy a gyógyulási, helyreállítási szakaszba kapcsolj. A Szerv Atlasz röviden és
tömören leírja a két szakasz tüneteit, és az esetleges komplikációkat, amelyekkel számolhatsz.

Ha a konfliktus-utószakaszban , az ún. meleg szakaszban vagy, akkor már nincs aktív konfliktusod,
amit meg kellene oldani. Azt azonban legalább tudhatod, mely konfliktust élted meg, és ha abba újból
visszaesnél, mely tüneteket fogod ismét produkálni. Magadnak megbizonyosodhatsz róla, és lehetsz
tudatában a ténynek, hogy te vezérled a testi folyamataidat és nem vagy a külső körülmények
kiszolgáltatott áldozata (mint pl. baktériumok, vírusok). Biztos lehetsz benne, te vagy a sorsod kovácsa.

Ha valakinek van egy elváltozása, a konfliktus-aktív-szakaszban, az érintett szerv(rész)ben,
az elváltozás vagy szövetgyarapodás vagy szövetcsökkenés lehet. A kettő közül melyik, a csíralemez-
származás határozza meg. Hogy pontosan hol, mely szövetet érinti az elváltozás, lehet, hogy a szerv-
elhelyezkedésből magad kitalálod vagy tudsz rá következtetni, ám a vizsgálatok eredményei vagy a
szakmai hozzáértők diagnózisai biztosabban megmutatják. (Alapos vizsgálatok nélkül egy diagnózis sem
hihető vagy megbízható.) Ha vannak megbízható diagnózisaink, azok megmutatják, hol és mit kell
keresnünk. A Szerv Atlaszban az adatok szervek szerint vannak rendszerezve (ezer betegségnév
helyett). Ezen a módon gyorsabban tudunk informálódni, a válaszainkat gyorsabban meg tudjuk találni és
kevésbé függünk mások segítségétől vagy támogatásától. Hogy a tudásodat bővítsd/mélyítsd, vegyél
részt előadásokon és tanfolyamokon. Az életed és túlélésed tekintetében aligha találsz fontosabb,
lényegesebb információt. Hasonlítsd össze az itt olvasottakat a te saját megélt tapasztalatoddal, ne
hagyatkozz vakon másokra. Döntsd el te magad, hogy az itt leírtak helyesek és a Szerv Atlasz számodra
használható, hasznos, vagy sem. Ha hasznosnak találod, előre is megköszönjük, hogy értesíted a
családodat és a barátaidat erről az ismeretről és a Biologika Szerv Atlaszról!

Tájékozódj, amíg egészséges vagy!

Amíg a biológiai természettörvények és összefüggések széles körben még 
nem általánosan ismertek, ha manapság súlyos beteg lennél és segítségre volna 

szükséged, őszintén szólva, bizony nagy szükséghelyzetben lennél.

Ugyanis, ami a megbetegedéseket és azok tünetkezelését illeti,
manapság egyáltalán nem biztos, hogy a legmodernebb és legértelmesebb 

eljárásokat és beavatkozásokat kapnád, hanem csak sablonizált, 
tévedésekre alapozott, tünetelnyomó kezeléseket. 

Tájékozódj és tegyél meg mindent el őre, 
hogy elkerüld a veszélyes vagy súlyos megbetegedése ket!

a szerv atlasz használata

„A Szerv Atlasz egy interaktív kalandregény, amit a valós életben 
nyomon követhetünk, amiből pontosan meg tudjuk mondani előre,

mi fog történni, ha elszenvedjük az adott konfliktust, és
mi fog történni, ha befejezzük az adott konfliktus-aktivitást.”
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1.0.0.

Alapismeretek – A felfedez ő „Az emberek nem a rákba halnak bele,
hanem a félelembe és a kimerültségbe.”

/Dr. Hamer/

Dr. Ryke Geerd Hamer 1935-ben született Mettmannban (Németország),
és 2017-ben hunyt el Sandefjordban (Norvégia). Orvostudományt,
teológiát, fizikát tanult a Tübingeni Egyetemen. 22 évesen letette a doktori
munkáját teológiában, és később az orvostudományban is. Már 26 évesen
megkapta az engedélyt, hogy orvosként praktizálhasson. A következő
években egyetemi klinikákon dolgozott. 1972-ben letette a belgyógyász
szakvizsgát és munkája során rákbeteg és elmebeteg emberekkel is
foglalkozott. Dr. Hamer kreativitása, tehetsége és
fejlesztési szándékai megmutatkoztak az
orvosi-technológiai eszközök területén is.

Kifejlesztette és szabadalmaztatta többek között a róla elnevezett ún. Hamer-
szikét, amely egy ún. atraumatikus vágást tesz lehetővé. Ez a sebészeti eszköz
hússzor élesebb mint egy hagyományos borotvapenge, a finom bevágásai miatt
a seb kevesebbet vérzik, a vágás gyorsabban regenerálódik, kevesebb
hegképződéssel. Ezen felül kifejlesztett egy speciális csontfűrészt, amely egy
hosszanti korrekciót tesz lehetővé, valamint egy nyomáskiegyenlítő,
testformához igazítható, beállítható, különleges ágyat a beteg emberek számára,
akik az ágyat sokáig nem tudják elhagyni.

1978. augusztus 18-án történt a történelmi láncreakciót kiváltó tragédia, a fia Dirk balesetet szenvedett, 
alvás közben egy csónakban egy lőfegyverrel távolról meglőtték és életveszélyesen megsebesült. 
Vérvesztesége kritikus volt és csak két órával később tudott orvosi segítséget kapni. 
111 nap életéért vívott harc és 19 nagy operáció után, Dirk az édesapja karjaiban meghalt. Talán el tudjuk 
képzelni, milyen érzés lehet ez egy apának. Néhány hónappal később, 1979 tavaszán hererákot 
diagnosztizáltak Dr. Hamernél. 

Mivel egészséges életet élt, és soha nem volt komoly beteg, azt sejtette, hogy ez a trauma, a fiának 
a drámai és váratlan elvesztése aktiválhatta a rákos folyamatot. Fiának emlékére (és mert ez volt az első 
ilyen megfigyelt rákos folyamat), DHS-nek (Dirk-Hamer-Szindrómának) nevezte ezt a váratlan érzelmi 
konfliktussokkot. A fia halála és a saját rákos megbetegedése egy hihetetlen tudományos felfedező-
utazásra vezették Dr. Hamert. Ebben az időben orvosként praktizált egy a müncheni egyetemhez tartozó 
klinikán és elkezdte a rákbeteg páciensei történetét kutatni. 

Rájött arra, hogy ugyanúgy ahogy ő, a többi rákos páciens is elszenvedett egy különleges érzelmi 
konfliktust a rák megjelenését megelőzően, és az érzelmi tartalmak különböznek megbetegedésenként. 
Úgy nézett ki, mintha ugyanazon megbetegedésnél ugyanazon érzelmi tartalom volna a „közös nevező”. 
Nagy lelkesedéssel kutatni kezdett. Amikor még csak kevés CT-gép volt alkalmazásban, Dr. Hamer előre 
megmondta, hogy „Ha az agyunk valóban a test vezérléséért felelős, mint ahogyan azt az egyetemeken 
tanítják, akkor a betegségek az agyban is nyomot kell hagyjanak.”

Feltételezte, hogy testi folyamatok vezérlése az agyból történik, így készíttetett CT-vizsgálatokat is a 
páciensekről és összehasonlította ezeket a hivatalos szervi és pszichiátriai tudásanyaggal. Legnagyobb 
meglepetésére, addig ismeretlen, mégis bizonyítható, alátámasztható összefüggéseket talált az érzelmi 
konfliktusélmények, azok szervi megnyilvánulása és bizonyos agyi vezérlőközpontok tünetei között. 
A (történelmet megváltoztató) felfedezésének lépéseiről a következő oldalakon olvashatunk. 

Dr. Hamer előtt senki sem kutatta az agy betegségeket vezérlő szerepét. Addig nem tudtuk, hogy az 
agy az összekötő híd a lelki (érzelmi) események és a megbetegedett (elváltoztatott) szervek között.
Egyetlen egy tanulmány vagy vizsgálat sem kutatta a betegségek okát, eredetét vagy nyomait az agyban.
Valószínűleg azért, mert az ő korában az az elképzelés volt elterjedt, hogy „a betegségek kívülről jönnek”. 
Akkoriban még csak nagyon kevés CT szakember létezett és nem volt más technológia, amellyel sérülés 
és behatolás nélkül kiértékelhető képeket lehetett volna készíteni az élő agyról - egyidejűleg a rákos 
megbetegedések tüneteivel. 

Dr. Hamer felfedezte, hogy minden megbetegedést egy érzelmi megrázkódtatás, egy konfliktus-
élmény (trauma, stressz) aktivál, ami az embert váratlanul és meglepetésszerűen éri. A konfliktus-
elszenvedés pillanatában a konfliktus egy előre meghatározott helyen becsapódik az agyban, és ún.
léziót (szinapszis leválást) okoz, amit később Hameri-gócnak neveztek el. Ha a konfliktus elég súlyos
hozzá, a góc megjelenik a 2D CT-felvételeken céltáblaszerű koncentrikus gyűrűk formájában. A lézió
által érintett agysejtek elektromos impulzusokat és biokémiai jeleket adnak a (hozzájuk tartozó,
a vegetatív idegrendszeren át hozzájuk bekábelezett) szervi sejteknek, ami végül daganatnövekedést,
szövetsorvadást vagy funkciókimaradást okoz. Hogy pontosan melyik tünetet okozza az agyi lézió, attól
függ, mely agyi részben helyezkedik el a becsapódás középpontja, lásd 1.2.4. A fejlődéstörténet során
(az evolúció során) az agyi területek beprogramozásra kerültek, hogy reagáljanak bizonyos
konfliktusokra, amelyek veszélyeztethették a túlélésünket. Dr. Hamer kikutatta, feltárta és feltérképezte
ezeket a konfliktus-agyrelé-betegség összefüggéseket.

Dr. Hamer „az Új Medicina öt biológiai természettörvényeként” nevezte el a felfedezését, mert az öt
törvényszerűség kimeríti a természettörvény fogalmát. A kutatási eredményei tökéletes egyezésben
vannak a tudományos tényekkel, a hivatalos embrionális és fejlődéstörténeti ismeretekkel, a biológiai
logikával. Az elmúlt 40 évben, Dr. Hamer felfedezéseit önkéntesek ezreinek esetbeszámolóival és
leleteivel erősítették meg. Kutatásainak gyümölcse „Az Új Medicina Tudományos Táblázata”, amely
az első „lélek-agy-szerv” táblázat az ismert történelmünkben. Feltérképezi a betegségeket, a biológiai
konfliktustartalmakat, hogy adott esetben hol található a lézió az agyban, hogyan nyilvánul meg
a megbetegedés (elváltozás) a konfliktus-aktív-szakaszban és milyen tüneteket várhatunk a
konfliktusmegoldás után, a második, ún. regenerációs vagy helyreállítási szakaszban.

Az orvostudományban radikális előrelépés Dr. Hamer felfedezése, mely a korábbi orvostudományok
számos tudományos hipotézisét megcáfolja. Végre megérthetjük a megbetegedést, ami egy
jelentőségteljes összjáték, a lélek, az agy és a vezérelt szerv között. Felfedezése megcáfol néhány
korábbi szemléletmódot, amelyek azon a véleményen voltak, hogy a betegség a természet
tökéletlenségéből származik, vagy a természet hibájának eredményeként jön létre. Éppen ellenkezőleg!
Tudományos kritériumokra alapozva, az Új Medicina leleplezi a régi gyógymód-hiedelmeket, a
rosszindulatú ráksejtek vagy romboló mikroorganizmusok mítoszait, beazonosítja és rendszerezi a
korábban fertőző betegségként félreértelmezett jelenségeket is.

A kiegészítő információk birtokában, beigazolódik, hogy a rákok a valóságban a természet intelligens
biológiai különprogramjai, amelyek évmilliók óta működnek. Ezen felül, a céljuk az, hogy a testünket
átmenetileg hozzáigazítsák (a megváltozott körülményekhez), képessé tegyenek minket a túlélésre,
hogy az életünket megmentsék, és ezáltal biztosítsák a faj fenntartását.
Mondhatjuk, rák nélkül nincs evolúció.

A legtöbb kellemetlen és veszélyes tünet gyakran a regenerációs folyamatok tünetei,
azok nem a szervezetünk tönkremenetele, meghibásodása vagy hanyatlása.

Az elváltozások, daganatok nem azért jönnek létre, hogy tönkre tegyenek
vagy kinyírjanak minket, hanem segítenek nekünk túlélni. A természetes 

elváltozások célja, biológiai rendeltetése az alkalmazkodás, a túlélés,
az élet megmentése és fenntartása egy komolynak érzett 

veszélyhelyzetben. Ezek az elváltozások 
„Értelmes Biológiai Különprogramok”,

ahogy Dr. Hamer fogalmazott.

A felfedez ő

alapismeretek
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1.0.1.

Alapismeretek – Bevezet ő

Tulajdonképpen mi ez az ismeret, mi az 
az öt biológiai természettörvény és összefüggések, 
amit Dr. Hamer Új Medicinának (GNM-nek) nevezett?

Ez egy biológiai rendszer, ami az ún. természetes elváltozásokat írja le.
Ez orvostudomány is, megismételhető eredménnyel, és ellenőrizhető bármely 
tetszőleges esetben, szigorú természettudományos kritériumok szerint. 
Biológia, élettan, elváltozástudomány, gyógyulástudomány. Ez egy rendszer, ami

„Ez egy útmutató az élethez! Nem csak a testünk működését
érthetjük meg általa, hanem a saját viselkedésünket is,

valamint a családunk és társadalmunk viselkedését.”

„Ez a tudás egy valódi túlélési lehetőség, ezért érdemes az egészség-tanulmányaidat ezzel kezdeni.
Szeretném a figyelmedet arra felhívni, hogyha te ezt a témát későbbre hagyod, megtörténhet,

hogy már túl késő lesz. Megfulladás közben nem lehetséges az úszást megtanulni.”

„Egy megbetegedés két betegségből áll. A megbetegedés 
egy természetes elváltozás. Mérgezések, balesetek, sugárzások stb. 
ún. nem-természetes elváltozásokat okoznak, ennek következtében 
az Új Medicina ezekre nem alkalmazható. Az Új Medicina, Biologika

leírja a természetes elváltozásokat és azok biológiai rendszerét. ”

- emberekre és állatokra érvényes és azok biológiai és élettani működését írja le. Felfedi az életfolyamatok összefüggéseit, megmutatja az indítékokat,
az okokat. Így a folyamatokat, elváltozásokat, megbetegedéseket meg tudjuk érteni és tudjuk irányítani (akár károk nélkül vagy minimális károsodással);

- egy teljes és átfogó, végre százszázalékosan megbízható összefüggés-leírás a természetes elváltozások működési módjáról 
(amelyeket korábban diszfunkcióknak, abnormalitásoknak gondoltunk és betegségként, megbetegedésként félreértelmeztünk);

- független minden korábbi orvosi, terápiás irányzattól, nem azok továbbfejlesztése, hanem alapjaitól írja újra az orvostudományt;
- megmutatja nekünk, hogyan tudjuk a biológiai folyamatokat természetes módon befolyásolni, az életveszélyes helyzeteket elkerülni, hogy lehetőleg el se jussunk odáig;
- matematikailag, logikailag kiszámítható, biztossá teszi a gyógyulást (anélkül, hogy az érintettnek kockáztatni kellene szükségtelen beavatkozásokat vagy azok mellékhatásait);
- az eddig megmagyarázhatatlan tüneteket is megmagyarázhatóvá és érthetővé teszi. „Ki tudjuk futtatni a megbetegedéseket”, be tudjuk fejezni a kellemetlenségeket.

Mi a megbetegedés?

Az Új Medicina tudományosan beigazolt megállapításai szerint, a megbetegedés a természet egy értelmes biológiai különprogramja, amely normál esetben két betegségi szakaszból áll. 
(Két betegség tesz ki egy megbetegedést.) A megbetegedés egy a lélekben, agyban és a szerven párhuzamosan és szinkronban lefutó elváltozás, egy ÉRTELMES (értelemszerű, biológiai, élettani)
túlélési válaszreakció, amelyet a szervezetünk egy különleges (öt feltételnek megfelelő) érzelmi konfliktusélmény esetében aktivál. A normál (kiegyensúlyozott, nyugodt) állapotban ezek a különprogramok nincsenek 
aktiválva, így nem is jelennek meg. Ha azonban feltételek teljesülnek, egy testi elváltozás indul be a megbetegedés első ún. konfliktus-aktív-szakaszában, egy szövetcsökkentés vagy daganatnövekedés jelenik meg 
- az érzelmi konfliktus megoldása céljából (ha más megoldás nem létezik és az ember/állat szenved), egy ősi biológiai módon. A konfliktusmegoldás után a létrehozott elváltozás helyreállításra kerül. Ez a második 
szakasz a gyulladásokkal, amikor a daganatelbontás vagy szövetsorvadás-regeneráció megtörténik. Az elváltozás biológiai értelme/célja a szakaszok egyikében megnyilvánul: (a velőállomány vezérelte elváltozások 
kivételével) mindig a konfliktus-aktív, ún. alkalmazkodási szakaszban.  

A hivatalosan elfogadott, iskolákban oktatott akadémikus orvosi patológia (tudományosan bizonyítatlan, tudományosan nem bizonyítható előfeltételezései és következtetései) szerint, a megbetegedés 
a természet tökéletlensége, egy abnormalitás, egy hibás funkció, a testünk elhasználódása, vagy néha (szabad szemmel láthatatlan) élőlények (ráksejtek, gombák, baktériumok, vírusok) aljas gonosz támadása. 
A korábbi orvostudományok nem tudták egyértelműen, mi a megbetegedések valódi oka, így aztán arra következtettek, hogy a megbetegedés egy értelmetlen, kontrollálhatatlan, veszélyes rosszindulatú dolog, 
amelyek ellen az embernek minden eszközzel harcolnia kell. (Minél súlyosabb volt az eset, annál veszélyesebb, költségesebb, fizikai, kémiai vagy besugárzásos kezeléseket hajtottak végre. Az embereknek 
akkoriban nem volt jobb.) Azt gondolták, hogy a megbetegedés egy (sok dolog által befolyásolt) összetett rejtélyes „valami”, mert látszólag az egész huszadik évszázad nem volt elegendő hozzá, hogy 
bizonyossággal letisztázzák. Ennek következtében a páciensek úgy érezték magukat, mintha a betegségek áldozatai lennének, és terápiák százai létezhettek, és minden terápia végső soron 
mindig egy (előre meg nem jósolható) szerencsejáték volt - a gyógyulásra sosem volt garancia. „Sem a népi gyógyászatban, sem a huszadik század iskolai orvostudományában,
nem tanították a kétszakaszúságot, így a tanulók később nem is figyeltek oda rá, még csak észre sem vették! Nem tudták az elváltozások biológiai célját, nem ismerték 
az elváltozások működéseit és lefutásait, így az emberek elkeseredett háborút vívtak a tünetek ellen, ahol inkább az emberek haltak meg, és nem a betegségek.” 

Mi a rák és a rákkal egyenérték ű elváltozás?

Az Új Medicina szerint, a „természetes elváltozások természettörvénye“ és „a kétszakaszúság természettörvénye“ szerint, a rákos növekedés egy élettani, testi alkalmazkodási elváltozás, 
amely a megbetegedések konfliktus-aktív szakaszában történik. Ez lehet szövetgyarapodás (daganatnövekedés funkciófokozódással) vagy szövetcsökkenés (szövetsorvadás funkciócsökkenéssel). 
Ezek közül melyik, szigorúan a szövet csíralemez-származásától függ. Lásd 3. természettörvény. A szövetmennyiség-változás nélküli biológiai válaszreakciók az ún. rákkal egyenértékű elváltozások 
(pl. bénulások, szklerózis multiplex, fülcsengés, vércukorszint-változások). Úgy a rákok, mint a rákkal egyenértékű elváltozások - kivétel nélkül - a természetes elváltozások kategóriájába tartoznak, 
mert minden természetes elváltozásnak ugyanaz a konfliktus-lefutás-mechanizmusa és ugyanazon öt biológiai törvényszerűség szerint működnek.

Az akadémikus orvostudomány patológiája szerint a rák egy (normál szokásos funkciótól eltérő) sejtszaporulat, a szövet szokatlan növekedése, daganata; főleg amikor a szövettani leletek 
mitotikus, sejtmag-megkettőző sejtosztódást mutatnak. A szövetsorvadásokat korábban nem tekintették ráknak, hanem inkább helytelen működésnek, diszfunkciónak.   

Fontos! Csak a felsorolt kivételeknél és a nagyon súlyos - akár évekig tartó konfliktusoknál nem tudjuk hasznát venni az Új Medicina ismereteinek.
A modern orvosi technológiák ellenére, még mindig megtörténhet, hogy fizikailag nem lehetséges túlélni súlyos elváltozásokat vagy azok komplikációit. Ezek az esetek azonban csak a 

megbetegedések számának töredéke. Dr. Hamer szerint, az Új Medicinával a túlélési esély kb. 97 százalék, egy rákos megbetegedés esetén is. Elvileg. Ez azt jelenti, 100 rákbeteg emberből 97
manapság is túlélhetne, ha tudnák a biológiai természettörvényeket és ezeket a törvényeket figyelembe vennék, alapul vennék és tiszteletben tartanák, úgy a hétköznapokban mint a műtőkben. 
SEM az Új Medicina ismerete, SEM a Szerv Atlasz ismerete nem helyettesítik egy szakértő diagnózisát, az értelmes életmentő beavatkozásokat vagy a lehetséges, értelmes, fizikai vagy kémiai 

tünetenyhítő beavatkozásokat. Az Új Medicina felismeréseivel elkerülhetjük az életveszélyes helyzeteket, hogy el sem jutunk odáig, amikor egy fájdalmas vagy tragikus komplikáció megtörténhet. 
Akkor van legnagyobb előnyünk/hasznunk ezekből az ismeretekből, ha megtanuljuk ezeket, figyelembe vesszük őket és mindenek előtt megelőzésként használjuk. 

Dr. Hamer felfedezései alapján © Barnai Roberto - biologika.net alapismeretek
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Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő



1.0.2.

Alapismeretek – Az öt biológiai természettörvény – Össze foglalás

Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

(Nagyobb kép az 1.2.5. lapon.)

Mint ahogy a fizikában létezik a gravitáció, a kémiában a periódusos rendszer, úgy a biológiában is (az élőlényeket és azok életfolyamatait leíró természettudományban) 
létezik egy élettani rendszer . A biológiának szinte minden részterületét kutatták, felkutatták, leírták már, és nagy tudósok is megpróbálták a részadatokat kiértékelni, megfejteni, 
végül mégis ellentmondásokra vagy ellenőrizhetetlen állításokra jutottak. Ennek alap oka az volt, hogy korábban, egy lényeges alkotórész mindig figyelmen kívül maradt
- a lélek az érzelmekkel. Dr. Hamer megfejtette a rák titkát, és azon keresztül a „természetes” elváltozások (régi nevén megbetegedések) rendszerét, összefüggéseit,
és az ismereteit leírta egy érthető, értelmezhető formában. Ha a kémiai táblázatot, az elemek periódusos rendszerét „Mengyelejev-táblázatnak” nevezzük,
akkor a biológiai/élettani táblázatot, az alkalmazkodási életfolyamatok periódusos rendszerét  „Hamer-táblázatnak” kell nevezzük.
Ezen ismeret alapkövei ellenőrizhető természettudományos megállapítások, az úgynevezett öt biológiai természettörvény*. 

1. Minden ún. természetes elváltozás egy érzelmi konfliktus megélésével/elszenvedésével
indul be és ezen biológiai konfliktus esetében öt feltétel teljesül.

2. Minden ún. természetes elváltozás két szakaszból áll, ha 
a biológiai konfliktus megoldásra kerül és nem történnek visszaesések.

3. Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, 
csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

4. Minden ún. mikroorganizmus egy ontogenetikus, 
csíralemez-központú rendszer szerint vesz részt a természetes elváltozásban. 

5. Minden ún. természetes elváltozásnak van egy 
túlélést támogató biológiai értelme, célja, rendeltetése.

Az Új Medicina egy biológiai, élettani, orvostudományi rendszer, elváltozástudomány (betegségtan), amely a nem-természetes hatások/behatások leírását nem tartalmazza.
Nem érvényes balesetekre (csonttörésekre, sérülésekre, mechanikai beavatkozásokra), mérgezésekre (nem-természetes táplálkozás, kémiai behatások, méreganyagok), 
besugárzásokra (sejt-, DNS- és szövetroncsoló besugárzások), valamint (az ezek következményeiként történt) kifejlődési zavarokra. Ha egy elváltozásnak az okát keressük 
és teljes körű ellenőrzést akarunk végezni, akkor a biológiai konfliktusok lehetősége mellett, ezeket a lehetséges, nem-természetes külső behatásokat is ellenőriznünk kell. 

1. biológiai természettörvény 

Mondhatjuk, hogy a biológiai válaszreakciók (a lehetséges „természetes elváltozások”, 
szövetgyarapodások, szövetsorvadások, gyulladások, de még az elmezavarok is) mindig 
az élőlény érzékelésétől, a megélt/elszenvedett pszichikai (lelki) konfliktusaitól függenek. 
A természetes elváltozások esetében mindig a lélek (a lelki, érzelmi állapot) a döntő/meghatározó.

Az egyciklusú természetes elváltozás lefutása (Értelmes Biológiai Különprogram, régi nevén megbetegedés)

*A biológiai természettörvények itt Barnai Roberto megfogalmazásában vannak. Dr. Hamer ugyanazt másképpen fogalmazta meg.
**Mi a lélek? A lélek, psziché, szellem (a gépezetben), a létező, a megfigyelő, teremtő, lény (minden tudatos és nem tudatos létezési

síkjával) - sokféleképpen nevezhetjük. Elváltozástani szempontból ezalatt „csak” egy dolgot értünk: a mi „nem fizikai” (mégis 
lényeges alkotó)részünket, ami lát, hall, érez, ért, gondolkodik, és érzései, érzelmei, megélései vannak, és néha

érzelmi stresszei. „A lény, aki ezen oldalak elolvasásával még informáltabbá,  
és ezáltal magabiztosabbá, bölcsebbé és gazdagabbá válik.”

Dr. Hamer ezt a rendszert az ő orvostudományi kutatásai során fedezte fel és Germán Új Medicinának nevezte el.
Az öt biológiai természettörvény azonban az emberi és állati élőlények működési elve, ezek a modernkori 
természettudományos orvostudomány legfontosabb alapkövei. Minden lehetséges természetes elváltozás 
ezeken a természettörvényeken alapul. Manapság már megismerhetjük, és egyszer biztosan meg is fogjuk ismerni, 
hogy hogyan működik ez a túlélés programozás, Anyatermészet mesterműve „élőben”, egyidejűleg lelki (érzelmi),
agyi, és szervi szinten. Legkésőbb akkor, amikor az egészségünk állapota azt szükségessé teszi.

Az Új Medicina érvényes az elváltozásokra, amelyeket „belülről, a lélekből**” indítunk be, amelyek „az érzéseink következményeként” bontakoznak ki: minden pszichoszomatikus elváltozásra! 

A biológiai természettörvények megismételhetősége

A felfedez ő

„Az igazságnak nincs 
szüksége statisztikákra.”
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1.1.0.

Alapismeretek – 1. biológiai természettörvény 

A természetes elváltozások természettörvénye:
Minden ún. természetes elváltozás 
egy érzelmi konfliktus megélésével/elszenvedésével
indul be és ezen biológiai konfliktus esetében öt feltétel teljesül. 

Bevezető

1. biológiai természettörvény

2. biológiai természettörvény

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

Amikor Dr. Hamer ezt felfedezte, a rákkal foglalkozott és kezdetben nem tudta, hogy nem csak 
a ráknövekedés működési módját fedezte fel, hanem MINDEN természetes elváltozás* működési 
módját. Így az első könyveiben ezt a természettörvényt Dr. Hamer „A rák vastörvényének” nevezte. 
Helyes fogalmazás még: „A pszichoszomatikus elváltozások első biológiai természettörvénye”,

Komolynak érzett,
nyugtalanító,

izgató

Váratlan,
meglepetésszerű,

felkészületlenül ér

Átmenetileg
nincsen

megoldása
Elszigetelten,

segítség nélkül éljük meg

Elfogadhatatlan,
tűrhetetlen,

nemkívánatos

A lélek a meghatározó tényező 
a fizikai elváltozás folyamatokban.

LÉLEK

AGY

SZERV

A szerv-elváltozás a 
következmény/eredmény.

„A természetes elváltozások vastörvénye”, „A rákos és rákkal egyenértékű elváltozások** vastörvénye”,
„Az érzelmi konfliktusok hatására megnyilvánuló testi és mentális elváltozások természettörvénye”, stb.
Manapság szinte mindenkinek van arról tudomása, hogy létezik összefüggés a testi elváltozások (betegségek) és érzelmi történések között.
Azt azonban kevesebben tudják, hogy Dr. Hamer felfedezése pontosan leírja az összefüggéseket, a megbetegedések mechanizmusait:
melyik érzelmi esemény/élmény idézi elő pontosan melyik természetes elváltozást. Nem csak azt írja le, hogy MI aktivál egy elváltozást,
hanem azt is, HOGYAN fut le egy természetes elváltozás. 1985-ig tartott, míg megtudhattuk, hogy minden megbetegedés ugyanazon
alapvető törvényszerűségek alapján működik, az öt biológiai természettörvény szerint.

Az első természettörvény rövid definíciójához tartozik három különlegesség, további leírása annak, hogy pontosan  mi történik:

1. Minden ún. megbetegedést (természetes elváltozást) egy érzelmi konfliktus aktivál és hogy milyen gyorsan bontakozik ki egy
elváltozás, a konfliktus intenzitása határozza meg. Ezt az időt - többé-kevésbé, azonban - szakadatlanul stresszelve/nyugtalanul
éljük meg, egy probléma miatt, egy ún. „életviteli akadály” miatt, ami minket váratlanul/felkészületlenül ér; ami minket érzelmileg  
megérint/felkavar/felzaklat; amit egyedül/segítség nélkül élünk meg; amelyet elviselhetetlennek/elfogadhatatlannak érzünk; amely 
egy időre megoldatlan/megoldhatatlan. Ez a megélt/elszenvedett, az érintett számára valós, (gyakran csak az érintett fejében létező,
de) az ő realitásaként létező konfliktusélmény***  tüneteket idéz elő egyidejűleg három szinten: a lélekben, az agyban és a szervben.

2. A megélt/elszenvedett konfliktus érzelmi tartalma dönti el/határozza meg úgy a konfliktus becsapódásának helyét 
(a léziós góc középpontjának az elhelyezkedését) az agyban, mint a természetes elváltozás szerv-elhelyezkedését.

3. Az Értelmes Biológiai Különprogram mind a három szinten (lélekben, agyban és szerven) szinkronban fut le: 
a három szint folyamatai egyidejűleg, párhuzamosan és ugyanazon ritmusban történnek.

LÉLEK

AGY

Az Új Medicina az első, élettani, orvostudományi rendszer, amely az élőlényeket egyidejűleg három szinten írja le, térképezi fel.
Ezek a szintek csak papíron vagy gondolatban három különböző dolog, a valóságban ezek egy és ugyanaz, elválaszthatatlanul.
(Nem tudunk úgy sétálni menni, hogy az agyunkat vagy a szerveinket otthon hagyjuk.) A magukat materializmusra korlátozó régi 
orvostudományok sikertelenségének oka az volt, hogy nem vették észre, nem tudták az összefüggéseket. A materialistán gondolkodó 
tudósok elfeledkeztek az érzelmekről (amelyek testi szinten izgalmi állapotot okozhatnak), belevesztek a mikroszkópba, és az élő emberi lényt 
egy biokémiai gépezetté, egy lelketlen sejtkupaccá degradálták. Így a tudományág elveszítette a lehetőséget, hogy felismerje a valódi kiváltó okokat és helyesen értelmezze 
a folyamatokat. Bizonyítatlan, bizonyíthatatlan tudományos feltételezéseket, puszta hipotéziseket kezeltek tudományos tényként. Voltak idők ez előtt, amikor tudatlanságból, 
tehetetlenségből és félelemből, a gyógyulás reményében vagy a fájdalmak miatt, az emberek mérgezéseket, égetéseket, csonkításokat végeztek és azt „gyógymódnak” nevezték.

Az öt biológiai természettörvény leleplezi, elévíti a korábbi, naiv orvostudományi nézeteket, amelyek feltételezésekre, hiedelmekre vagy félreértésekre voltak alapozva és rosszindulatúságban hittek. 
Alátámasztott bizonyítékok alapján, a gyakran eltúlzott, kockázatos, értelmetlen, káros, néha végzetes, „pato-logikus” beavatkozások (mint pl. károsodásokat előidéző mérgezések, égetések, csonkítások, 
az elviselhetetlen tünetek miatt indikált amputációk) feleslegessé válnak. Nem arról van szó, hogy ne vegyünk igénybe humánus, emberhez méltó, tünetenyhítő eljárásokat vagy vészhelyzeteket 
ne engedjünk szakszerűen kezelni - hanem arról, hogy már nem vagy egyáltalán nem kell egy vészhelyzetig eljutnunk. Meg tudjuk előzni! Ha kezelések szükségesek, akkor nem szabad 
azokat eltúlozni és a maradandó eredmény érdekében, ha van, meg kell oldjuk az elváltozást kiváltó vagy fenntartó biológiai (érzelmi) konfliktust is.

„A GNM egy valódi orvostudomány, amelyet minden esetben lehet ellenőrizni, használni. Leírja, hogy mi történt, mi az ok, mi történhet és meddig fog a folyamat tartani – ha azt mi 
magunk is úgy akarjuk. Az Új Medicina egy megoldóképlet a megbetegedések megfejtéséhez, egy kulcs, egy etalon a testünk és szellemünk elváltozásainak tudatos vezérléséhez.”

„Az Új Medicina azoknak való, akik biztosra akarnak menni, és az egészségük vezérlését maguk szeretnék kézbe venni. Okos és
felelősségteljes embereknek, akik nem hisznek többé abban, hogy mérgezés, égetés, csonkítás által tudnak egészségessé válni.”

*Lásd kivételek 1.0.2. **Mit jelent a „rákos vagy rákkal egyenértékű elváltozás”? Az ún. rákkal egyenértékű elváltozás esetében nem nyilvánul meg szövetsorvadás vagy daganatnövekedés, „csak” funkciózavarokat látunk: 
funkciócsökkenést vagy funkciókimaradást. Pl. szenzorikus vagy motorikus bénulás, cukorbetegség, egyensúlyvesztés, a hallás vagy szaglás csökkenése. Tágabb értelemben a pszichózisok (elmezavarok) is ide tartoznak. 
***Ha egy konfliktus csak a mi fejünkben létezik, mert valamit a külvilágban félreértettünk, miért nem veszi észre az agyunk, hogy a konfliktus csak a mi képzeletünkben létezik? Mert az agyunknak csak a test 
belsejére vannak mérő érzékelői és ellenőrző érzékelői. Hogy mi történik a külvilágban, azt ő nem tudja megítélni/eldönteni: figyelem, az agyunk mindig komolyan veszi azt, amit mi komolyan veszünk! 
Hogy a külvilágban mi a realitás, hogy a bevétel, a túlélés, a nyugalom, a jövő valóban nagy veszélyben van-e - ezt a léleknek kell eldöntenie.

3. biológiai természettörvény

Természettudományos
kritériumok/feltételek:

- kikérdezhető

- CT-n ellenőrizhető

- diagnosztizálható

A biológiai konfliktus ismertetőjegyei:

Elváltozás-lefutás három
szinten szinkronban.

KONFLIKTUS-
ÉLMÉNY

SZERV

A felfedez ő
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1.2.0.

Alapismeretek – 2. biológiai természettörvény 

A kétszakaszúság természettörvénye:
Minden ún. természetes elváltozás két szakaszból áll, ha
a biológiai konfliktus megoldásra kerül és nem történnek visszaesések.

A biológiai konfliktus egy szigorúan szubjektív, egyénileg, érzelmileg átélt, azonban létező, igazolható, érzelmi megrázkódtatás, stressz, frusztráció.
Egy konfrontálódás, megrökönyödés, dramatizálás, egy érzelmi megborulás, érzelmek eluralkodása valaki miatt vagy valami miatt, amit elfogadhatatlannak, zavarónak, 
veszélyesnek, nyugtalanítónak, nemkívánatosnak, elviselhetetlennek érzünk - vagy úgy érzékelünk. Nem tudunk vagy nem akarunk az üggyel, helyzettel, állapottal együtt élni.
Nem tudunk megnyugodni, megbékélni, kiegyezni. Agyunk érzékeli az érzelmi kilengéseket és ha az alábbi feltételek teljesülnek,
a testünkben aktiválódik egy (biológiai szempontból hasznos, értelmes) válaszreakció (elváltozás) automatikusan. 

Jó tudni, hogy a konfliktus mindig egy kielégítetlen szükségletből fakad és mindig van egy jól meghatározható érzelmi tartalma. A konfliktus-intenzitás (a félelem, elkeseredés, kétségbeesés, veszélyérzés
mértéke) az elváltozás hajtóanyaga az elváltozás-kibontakozási szakaszban. Megnyugtató tudni, hogy nem egy szokásos/normál konfliktus az, amivel egy elváltozást tudunk magunknak produkálni. Anyatermészet
nem bízta a sorsunkat a véletlenre. Megvan a lehetőségünk, van valódi választásunk, vezérelhetjük az elváltozásainkat. Ha figyelmetlenek vagy hanyagok vagyunk, akkor kárt is okozhatunk magunknak.

Csak akkor történik egy tartós kibillenés az életfunkciók egyensúlyában és a vezérlésben, csak akkor indul be egy elváltozás* (ún. Értelmes Biológiai Különprogram), ha egy ún. biológiai konfliktus (DHS)
létrejön/történik. A biológiai konfliktus kibillent minket a lelki nyugalmunk állapotából és a figyelmünk egy időre erre az egy dologra összpontosul (feszültséggel/stresszel). Ez alapvetően különbözik minden más
konfliktustól, mert testileg/lelkileg érezhető, felismerhető állapotváltozásokat idéz elő: hideg végtagok, étvágytalanság, álmatlanság, lelki síkon kényszeres gondolkozás a konfliktus témájában. Lásd 1.2.1. 
Leggyakrabban, a konfliktusok mögött viszonylag rövid ideig tartó, enyhébb stresszek vannak - így a testi következmények is ugyanúgy enyhék, nem feltűnőek, észrevétlenek. 
Más esetekben, ahol a konfliktus sokáig tartott vagy a konfliktus-aktivitás intenzívebb volt, pl. intenzív félelemmel - akkor alakulnak ki a nagyobb elváltozások. 

Az alábbi ábra fekete vonallal mutatja az (életfolyamatokat vezérlő) vegetatív idegrendszer működését, egyensúlyát. Nappal a szimpatikus idegrendszer (teljesítmény-idegrendszer)
aktívabb a testünkben (ún. szimpatikotónia), éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer működik intenzívebben (ún. vagotónia). A szimpatikotónia biológiai funkciója és hatása 
fokozott intellektuális és fizikai teljesítőképesség (alkalmazkodás), a vagotónia hatása az ellazult energetizálás, kiegyensúlyozás, erőtartalékaink feltöltése.

1. Ún. hideg szakasz , konfliktus-aktív-szakasz (KA), alkalmazkodási szakasz,
elváltozás-kialakulási szövetsorvadási vagy ráknövekedési szakasz (a sejt-

szaporulatot ebben a szakaszban alkalmazkodási sejtszaporulatnak nevezik).

2. Ún. meleg szakasz , konfliktus-utószakasz (KU) konfliktusmegoldás utáni 
szakasz, helyreállítási vagy daganatelbontási szakasz, gyulladással ,

(a sejtszaporulatot itt regenerációs sejtszaporulatnak nevezik).
A szakaszok további tünetleírásaiért lásd a következő oldalt.

a., A konfliktus tárgya/témája egy komolynak érzett , megérintő, felkavaró, felzaklató,
nyugtalanító, idegesítő, elkeserítő, kiábrándító, kétségbe ejtő, elbizonytalanító, 
félelemkeltő dolog. Lehet egy szituáció, egy ügy, egy eset, amelyben érintettnek, hibásnak, 
felelősnek, számadáskötelesnek, egyedül illetékesnek érezzük magunkat és nincs segítségünk. 
Elfelejtjük kik vagyunk, azonosítjuk magunkat egy áldozattal, az állapotunkkal, a dologgal, a szituációval.

b., A konfliktus váratlan ul ér minket, meglepően, felkészületlenül, éppen akkor, amikor nem számítunk rá.
A dolog, esemény, helyzet akkor történt, amikor „nem számoltunk vele” vagy „nem abban a pillanatban/időben vártuk azt”.

c., A konfliktusszituációt elviselhetetlen nek, tűrhetetlennek, elfogadhatatlannak éljük meg. Ez egy hátráltatás, zavarás, veszély az életvezetésben.
A konfliktus tárgya/témája hátráltat minket abban, hogy nyugodt életet éljünk, fékez, korlátoz vagy blokkol minket a normális életmódunkban/életstílusunkban.

d., A szituációt elszigetelt en éljük meg, érzéseinket nem osszuk meg, nem tudunk/szabad/akarunk az érzéseinkről, a valóban fontos dolgokról beszélni.

e., Átmenetileg nincsen megnyugtató, bizonyosságot/biztonságot adó megoldás: a félelem, a stressz, a veszély eltart egy darabig .

A konfliktustömeg a konfliktus időtartamából és intenzitásából adódik,
ezek határozzák meg az elváltozás nagyságát, a tünetek súlyosságát 

(mindkét szakaszban). A két szakasz körülbelül egyforma hosszú
és hasonló intenzitással futnak le - kiszámítható gyógyulás!

A biológiai konfliktus feltételei, ismertet őjegyei, különlegességei:
Fontos tulajdonságok, kutatási kritériumok a konfliktus feltárásához, esettörténeti 
nyomozáshoz, elemzéshez és gyógyulási számításokhoz. Nem a konfliktus-intenzitás
határozza meg, hogy mikor indul be vagy áll meg egy különprogram, hanem a tény,
hogy ez az öt feltétel egyidejűleg igazzá/realitássá válnak-e vagy sem:

*Elváltozás nem csak szövetsorvadás vagy daganatnövekedés lehet,
hanem lehet funkciócsökkenés vagy funkciókimaradás is, mint pl.

cukorbetegség, mozgásbénulások, (izomgyengeség),
szenzorikus bénulások (érzékenység-csökkenés).

A két szakasz
egy egyciklusú elváltozás-lefutásban

„Nem Dr. Hamernek kellene Nobel-díjat adnunk,
hanem Nobelnek egy Hamer-díjat.” /B.R./

„A biologikában nem hinned kell, 
a biologikát tudnod kell.” 

/Kránitz István/
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1.2.1.

Alapismeretek – A szakaszok ismertet őjegyei
A szakaszok/fázisok tünetei jól elkülöníthetők, megkülönböztethetők.

Aki ezeket ismeri, tudja, mire kell ügyelnie - így megfigyelheti/észreveheti 
magát és idejében változtathat, mielőtt bármi súlyos elváltozás kialakulna. 

Az ún. meleg szakasz, konfliktus-utószakasz (KU):
- általános (vegetatív) tünetek: tartós vagotónia (paraszimpatikotónia): meleg végtagok,
emelkedett hőmérséklet, néha láz, gyulladások, extra alvás és pihenés igény, nagy étvágy (ezáltal) súlygyarapodás.
Vérerek térfogattágulata a végtagokban, alacsonyabb (átlagos alatti) vérnyomás. Az epileptokrízisig ödémaképződés
és duzzanat az érintett agyi relében és az általa vezérelt szervben. Az epileptokrízis után, a B-utószakasz elején
kezd az ödéma eltűnni (ödéma eltávolítás), ez az úgynevezett vizelési szakasz.
- lelki tünetek: a kényszeres gondolkozás véget ér, a lélek megkönnyebbülése, érzelmi kiegyensúlyozottság, nyugalom, higgadtság.
- agyi tünetek: az érintett agyi relén, a képeken korábban léziós gócként látható terület ödémássá válik (az A-utószakaszban), 
az agyi relé regenerálásra kerül, aztán az ödéma fokozatosan eltűnik, gliasejtek felhalmozódásával és hegesedéssel (a B-utószakaszban).
- szervi tünetek: az érintett agyi relé által vezérelt szerven is ödéma képződik (az A-utószakaszban), aztán az ödéma fokozatosan eltűnik 
(a B-utószakaszban). Az agytörzs és kisagy vezérelte szervek esetében a daganatok gyulladással, gombák vagy gombabaktériumok 
igénybevételével elbontásra kerülnek (kivéve a középagy vezérelte simaizomzatot). A velőállomány és kéregállomány vezérelte szervek esetében 
megáll a szövetsorvadás, szövetcsökkenés; annak helyét folyadék tölti fel és a szövet regenerálódik gyulladással, baktériumok vagy vírusok 
igénybevételével. Ha funkciócsökkenés jelent meg a konfliktus-aktív-szakaszban, ez eltart még az A-utószakaszban, az agyi ödéma miatt, az 
állapot tünetileg valamennyit rosszabbodhat is (látszólag), azonban a B-utószakaszban a funkció (normál esetben mindig) helyreállításra kerül.

Biológiailag nem optimális, a vagotóniát és az epileptokrízist elegendő
pihenés nélkül végigcsinálni, mert a megerőltetés a különprogram
lefutását zavarhatja, meghosszabbíthatja és a tüneteket ronthatja.

A túlzott fáradtság, gyengeség, koncentrációs nehézségek a vagotónia
megbízható jelei. A fokozott aktivitás következtében fokozódó rosszullét

és fájdalmak az epileptokrízis idejére utalnak: amikor valóban fontos,
hogy a fizikai és szellemi aktivitásunkat minimalizáljuk és egy

kényelmes nyugalmi pozíciót találjunk. (A balesetveszély miatt is.)  
Ha a (néha órákon belül) fokozódó rosszulléttüneteket nem 
vesszük észre tudatosan és továbbra is tevékenységekkel 

terheljük magunkat, azzal eltolhatjuk/elhalaszthatjuk az 
epileptokrízis csúcsát (gyakran csak néhány órával) és 

akkor az epileptokrízis intenzívebb, kellemetlenebb lesz.
A saját érdekünkben, a jólétünk és optimális gyógyulásunk

érdekében ajánlatos a Természet hívásának
engedelmeskedni: a vagotóniában pihenőnapokat

kivenni és lefeküdni, hogy a regenerációnkat
ne zavarjuk és az erőtartalékainkat újra feltöltsük. 

Az ún. epileptokrízis* (EK):
- általános (vegetatív) tünetek: viszonylag rövid ideig tartó, átmeneti, konfliktus-aktivitáshoz hasonló tünetek lelki szinten, 
ám ezúttal nem sín vagy visszaesés hatására, hanem elkerülhetetlenül, élettani okból. A tünetek nagyon hasonlítanak a 
szimpatikotóniára: az érintett újból átéli a konfliktus-aktivitás tüneteit, gyorsított üzemmódban. Ezek az ún. „hideg órák vagy napok”.
Többnyire csak az epileptokrízisekre emlékszünk, mert itt jelennek meg/történnek tipikus kellemetlen tünetek, mint pl. rossz közérzet,
feltűnő fáradtság, rosszullét, koncentrációzavar, szédülésérzés, fájdalmak, hidegrázás, különböző 
funkciózavarok és rohamok. Kisebb konfliktustömegek esetében az epileptokrízisek nem feltűnőek, nem észrevehetőek,
nem zavaróak és nem veszélyesek. Azonban nagyobb konfliktustömeg esetében az epileptokrízisre ügyelni kell, mert veszélyes is lehet!
- lelki tünetek: a kényszeres gondolkozás megjelenik újra egy rövid időre, a KA-szakasz érzelmi tüneteivel. Az agy újra generálja 
a konfliktus-aktivitás érzelmeit és gondolatait, rövid ideig, akaratlanul, spontán, látszólag ok nélkül (mert külső ok nem áll fenn). 
Egy jó példa erre az ún. pánikroham. Az ember hirtelen, akaratlanul ismét a konfliktus-témára gondol, megjelennek a konfliktus-aktivitás 
kellemetlen érzései, és ha az ember nem figyel oda, az ember visszaeshet a konfliktus-aktivitásba (újra aktiválhatja a konfliktus-aktivitást).
- agyi tünetek: Az agy szövet-regenerációja folyamatban van, az ödémaképződés az epileptokrízisben éri el a maximumát.
A megduzzadt agyi terület nyomást gyakorol a szomszédos agyszövetre, ezáltal fejfájások, migrének, rosszullét, szédülés 
és hányás megjelenhet. (A hányás az EK-ban természetes, jó dolog, mert ez egy gyors testfolyadék-kiürítés, ha a folyadékot nem töltjük után,
akkor utána jelentősen jobban érezzük magunkat.) Bizonyos különprogramokban, az epileptokrízisben mindig megjelennek különböző
ideiglenes tünetek, mint érzékelési, mozgatási-, emlékezet-zavar; öntudatvesztés; glikémiás, motorikus, epileptikus roham;
szívritmuszavar; szédülési roham, ájulási roham, hallucináció, elmezavar-schub (rövid idő akut pszichózissal), stb. 
Minden biológiai különprogramnak van epileptokrízise, tipikus, jellegzetes tünetekkel.
- szervi tünetek: szerv-szinten látszólagos vagotóniás stagnálást látunk, az ödémaképződés, a lehetséges gyulladás vagy fájdalmak 
itt érik el a maximumukat. Normál esetben vérzések csak az epileptokrízisben történnek. (Lásd még VEKA az 1.2.2. lapon.) 

*Az izomszövet-különprogramok epilepto-
krízisét ún. epileptikus krízisnek nevezik.

Minden más természetes elváltozás
epileptokrízisét epileptoid krízisnek nevezik.

Általánosságban, hogyha az eseményről beszélünk 
(és nem az esemény típusáról), a továbbiakban

gyűjtőfogalomként egyszerűen epileptokrízist (EK)
mondunk. Emellett, az epileptokrízis nem azonos és

nem összekeverendő a konvencionális epikrízis kifejezéssel.
Az epileptokrízis egy specifikus élettani tünet vagy tünet-
csoport, mely egy átmeneti állapot egy futó folyamatban. 

Az ún. epikrízis egy rövid kivonat, összeállítás,
egy ember kórtörténetének rövid összefoglalása.

Az egyciklusú elváltozás-lefutás

Az ún. hideg szakasz, konfliktus-aktív-szakasz (KA):
- általános (vegetatív) tünetek: tartós szimpatikotónia: hideg végtagok, álmatlanság 
(az éjszaka második felében), étvágytalanság (ezáltal) súlycsökkenés. Stressz, frusztráció, feszültség,
hiperaktivitás a konfliktus megoldására vonatkozóan (magasabb, átlagon felüli vérnyomással).
- lelki tünetek: kényszeres gondolkozás a konfliktus és annak megoldása vonatkozásában, 
az érzelmi kilengések eltartanak (változó intenzitással), az érintett nem tudja a nyugalmát megtalálni.
- agyi tünetek: a konfliktus-elszenvedés pillanatában és utána a konfliktus-aktív-szakaszban, egy ún. lézió (idegi szinapszis leválás) jelenik meg az illetékes agyi relében.

Ez a léziós góc (egy körformájú céltábla-formáció élesebb határvonalakkal) megjelenik a 2D CT-felvételen és folyamatosan látható. Megoldatlan konfliktus esetén a belső körök elmosódhatnak 
(a változó konfliktus-intenzitás miatt), a külső gyűrű továbbra is látható marad. Ha a konfliktus a korábbi maximális intenzitását nem lépi túl, akkor idővel a külső perem is elhalványul lassan, 
egyéb változás nélkül. Amíg a konfliktus nem kerül megoldásra, nem jelenik meg ödémaképződés. A lézió heteken vagy hónapokon át fennállhat, mégis regenerálódik az utószakaszban. 
- szervi tünetek: gyorsított alkalmazkodást látunk, az agytörzs és kisagy vezérelte szervek esetében szövetgyarapodást (daganatképződés, védőhártya-vastagítás); a velőállomány és kéregállomány 
vezérelte szervek esetében szövetcsökkenést (nekrózis, szövetsorvadás, fekélyesedés) vagy funkciócsökkenést (pl. motorikus bénulást, szenzorikus érzékenység-csökkenést). Részletek az 1.3.2. lapon.

13

v.
9.

05
.1

2.
20

20

Dr. Hamer felfedezései alapján © Barnai Roberto - biologika.net alapismeretek

Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő



1.2.2.

Alapismeretek – A lehetséges konfliktus-lefutások

A megoldatlan, függ ő konfliktus-aktivitás (FKA)

Az érintett egy időre nem tud a konfliktusról lejönni, nem tud a kétségbe esésből észhez térni, 
nem tudja a dolgokat a fejéből kiverni és nem sikerül neki addig eljutni, hogy a téma/probléma érintetlenül hagyja.
A konfliktust az ember akaratlan érzettársítással éli meg. A kérdés, hogy az ember az adott esetben elszenvedi-e a konfliktust és 
hogyan éli azt meg, az egyén felfogásától/beállítottságától jelentősen függ. A konfliktus témája egy komolyan érzett/vett dolog.
Ez egy életviteli akadály, mely által az érintett komolyan veszélyeztetve érzi a nyugalmát, békéjét, nyugodt továbbélését, 
túlélését, jövőjét, a „normális” létezést. Gyakran megtörténik, hogy az
érintett egy betervezetlen, kiszámíthatatlan, veszélyes szituációban 
megrekedve/foglyul ejtve/megkötve/lekötelezve/akadályozva érzi magát. 
Az ember képtelennek érzi magát, hogy a konfliktust megoldja, hogy 
megbirkózzon a szenvedéssel, aggodalommal, szomorúsággal,
gyásszal, szégyennel, félelemmel, szorongással, hogy 
a pozícióját megtartsa, hogy úrrá legyen a szituáción.

*A természetben, a biológiában már egy két hónapos
konfliktus-aktivitás is sok időt jelent. Anyatermészet 

az elváltozások kibontakozásának gyorsaságát a konfliktus-
intenzitáshoz úgy állította be, hogy egy hónap konfliktus-aktivitás 

még ne jelentsen tragikus problémát. Amire az agyunknak, testünknek
nincsenek előre beprogramozott megoldásai, azok a komplikációk. 

Ha különböző különprogramok szakaszai egybeesnek (párhuzamosan
futnak), akkor azok nem fékezik vagy állítják meg egymást, azonban

zavarhatják egymást. Nyilvánvalóan minél több elváltozása van
valakinek, annál több gondossággal kell a feltétlenül szükséges

beavatkozásokat végrehajtani, mivel a test már úgyis egy 
nehéz helyzetben van, ezért a veszélyek, komplikációs 

lehetőségek megsokszorozódnak. A leggyakoribb 
komplikációk egyike az úgynevezett

vesegyűjtőcsatorna-szindróma, 
lásd 2.1.20., 2.1.21.

A visszatér ő és visszaes ő konfliktus-aktivitás (VTKA, VEKA)

Ha az érintettnek sikerül, hogy a konfliktust megoldja vagy egy megoldhatatlan konfliktus-szituáción túltegye magát, a gyógyulási, regenerációs tünetek elkerülhetetlenül megjelennek és a biológiai különprogram
kifut. A konfliktusmegoldás lelki megkönnyebbülést hoz. Ha nem sikerül az embernek megnyugodni, nyugodt maradni, ez azt jelenti hogy a konfliktus nincs megoldva. Ha az érintett a konfliktus témájára vonatkozóan 
újból felizgatja magát, vagy egy új, hasonló szituációt ugyanazon érzéssel, ugyanazzal az érzelemmel él meg, és ennek következtében elveszti a lelki nyugalmát, ez ismét aktiválhatja a különprogramot, 
az újra beindul vagy visszakapcsol a szimpatikotóniás szakaszba. Így jönnek létre az ún. többciklusú elváltozás lefutások, ahol a szakaszok időtartamai nehezen kiszámíthatók.
Egy fontos kérdés itt, mikor történik a visszaesés (recidíva, reaktiválódás), mert az a konfliktus-utószakasz tüneteit jelentősen módosíthatja:

Visszaeső konfliktus-aktivitás (VEKA)
visszaesés a biológiai különprogram vége ELŐTT

Visszatérő konfliktus-aktivitás (VTKA)
visszaesés a biológiai különprogram vége UTÁN Ha az érzelmi

kilengéseket már 
nem gerjesztik újra

gondolatok,
rossz érzések

vagy lelki fájdalom,
akkor a tünetek
NEM TÉRNEK 
többé VISSZA.

Alkalmanként megjelenő tünetek, pl. pattanás, allergiák, fekélyek, 
rosszullét, rohamok, görcsök, fejfájások, migrének és egyéb tünetek,
amelyek hébe-hóba visszatérnek és látszólag nem akarnak eltűnni.

Befejezetlen gyógyulás/regeneráció, 
hosszabb helyreállítási szakaszokkal, egyre hosszabb ideig tartó epileptokrízisekkel, pl. Hashimoto,

májzsugorodás, Parkinson-tünet, vesekőképződés és más krónikus, látszólag nem múló vagy visszatérő,
kezelhetetlen, hosszú időn keresztül stagnáló vagy alig változó fizikai vagy mentális tünetek.

= Visszaesés, recidíva (érzelmi kilengés) sínek hatására vagy egy új konfliktus történik ugyanazzal az érzelmi tartalommal: „Ó ne, már megint… Azt hittem/reméltem, hogy a probléma már végleg meg van oldva…”

Az egyciklusú elváltozás-lefutás

Mivel életünkben naponta szenvedünk el konfliktusokat, valóban egy nagylelkű dolog, úgyszólván
kegyelem Anyatermészet részéről, hogy az elváltozások aktiválását szigorú előfeltételekhez köti.
Ha a feltételek teljesülnek, egy Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) indul be, amelynek lefutása
különbözőképpen történhet: amennyi konfliktus, annyi lehetőség. Ha szeretnénk a folyamatokat 
megérteni, szükséges ezeket az alaplehetőségeket ismerni:

Az egyciklusú elváltozás lefutása:

Ha az érintett egyetlen egy konfliktust szenved el és ezt egy optimális időtartamon
belül (néhány napon/héten belül*) megoldja és nem történnek visszaesések, akkor 
- a fejfájásoktól és a kisebb/nagyobb gyulladásoktól eltekintve - az elváltozás-különprogram
rendszerint komplikációk nélkül fut ki. Ilyen esetben egyszerűbb a regeneráció időtartamát kiszámolni 

és az esély a legkisebb, hogy valaki egy veszélyes elváltozást produkál magának. Akkor is, ha az érintett időről időre több
egyciklusú különprogramot indít be/aktivál, ha azok nem párhuzamosan futnak le (hanem egymás után jönnek), 
akkor az elváltozások nem zavarják egymást - egy veszélyes komplikáció szinte lehetetlen.

Érzelmi kilengések változó erősséggel, a konfliktus nem kerül megnyugtató megoldásra, az érintett nem
tudja a dolgot, ügyet, esetet befejezettnek, elintézettnek, lezártnak tekinteni/érezni, szinte minden nap

stresszeli magát a konfliktus témájában. Pl.: szklerózis multiplex, gyomorfekély, lábszárfekély, fülzúgás.
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1.2.3.

Alapismeretek – A sínek

Rövidebb, egyciklusú elváltozásoknál az esetfeltárás, a regenerációs szakasz hosszának kiszámítása 
viszonylag egyszerű. Intenzívebb, hosszabban tartó konfliktusok és visszaeső konfliktus-aktivitások 
esetében, a számítás már nehézkesebb - de nem lehetetlen. Visszatérő vagy látszólag nem múló 
panaszok (pl. allergia, fekélyek, kiütések, rosszullét-rohamok, migrének) esetében, szükséges a 
biológiai konfliktus körülményeinek figyelmet szentelni és az ún. „síneket” is feltárni. Konfliktus-sín 
lehet bármi, ami konfliktus-aktivitásba való visszaesést (konfliktus-újraaktiválódást) előidéz. Valami, egy
személy, szituációk, állapotok, látszat és látvány, színek, formák, zajok, hangok, zene, szagok, ízek, stb. 
Ezek emlékeztetnek minket a konfliktusszituációra, félelmeket, feszültséget, fájdalmat, érzelmi kilengéseket 
generálnak az emberben. Tudatossá kell válnunk arra, mi az, ami minket irritál/frusztrál, ami kényszeres gondolkozást vált ki. Ha ilyesmi ismét megtörténik, 
képesnek kell lennünk, hogy észrevegyük magunkat és lenyugtassuk/lehűtsük magunkat - máskülönben a különprogram sosem fog befejeződni. 

Hogyan tudunk súlyos megbetegedéseket elkerülni? Hogyan tudjuk a (lehetséges vagy esetleg futó) elváltozásokat megállítani/minimalizálni? A konfliktusmegoldással, akárhogy és olyan gyorsan, ahogy csak lehet.
Ha a konfliktus nem kerül megoldásra (pl. évekig tartó bírósági folyamat válás vagy gyermekek miatt, megtámadott örökség) vagy a valós életben nem megoldható (gyász, veszteségek), a tudatos megnyugvással az 
érzelmi kilengések erőssége (és ezáltal a konfliktus-intenzitás) csökkentésre kerül, és ezáltal a konfliktustömeg halmozódását elkerüljük/lelassítjuk/megállítjuk - amíg a helyzet megnyugtató módon, végérvényesen 
megoldásra/elfogadásra kerül. Lehetséges, hogy a konfliktus egyre több dologgal van összekapcsolódva, és ezért nem akar az elváltozás befejeződni/eltűnni vagy jelenik meg ismételten. Lehet, hogy ugyanazon 
ügyről/témáról van szó, csak a stressz, a feszültség, a specifikus érzelmi nyugtalanság fordul gyakrabban elő (pl. minél több pattanás, annál több frusztráció). Egy konfliktus elszenvedése után, a stressz miatt, az 
agyunk fokozott üzemmódban van: különös részletességgel tárolja el és társítja a képeket, hangokat, érzeteket a konfliktus-élményhez. Ezek később emlékeztetnek minket a konfliktusra és visszaesést okozhatnak. 
„Sín bármi lehet, ami emlékeztet a konfliktusra, érzelmileg azonosulunk az emlékekkel és visszaesünk.” Ezért jó dolog azt tudni, melyik konfliktus idézi elő a tüneteket, hogy elkerüljük a visszaeséseket. Ha tudjuk, 
hogy ki/mi aktiválja a konfliktust, és az érzelmi konfliktust belülről azonosítani tudjuk, a legtöbb elváltozásnál nem szükséges a síneket kiegészítőleg feltárnunk. A konfliktus-megoldási lehetőségek az elszenvedett 
konfliktusból adódnak; és ha abból egy megvaló-sításra kerül (és ezáltal a konfliktus tárgya/témája érdektelenné, jelentéktelenné, lényegtelenné válik), akkor a sínek „inaktívvá” válnak. Nem felejtjük el a síneket, 
megmaradnak emlékezetünkben/tudatalattinkban, csak azok többé nem érintenek meg minket érzelmileg, nem izgatnak fel, nem ragadnak magukkal, nem aktiválnak többé kényszeres gondolkodást. 
„Ó, igen, a tej íze néha emlékeztet engem, de már nem érzem magam érintettnek.” „Rendbe hoztuk a dolgokat, számomra ez már tárgytalan.” „A nyugalom és béke visszatért hétköznapjaimba.” 
„Emiatt nem kell már többé aggódnom.” „Emiatt a dolog miatt többet nem idegesítem magam.” „Már nem hatnak rám, mert a problémám, amire emlékeztettek, meg van oldva.” 
„Jól megleckéztettem magam az allergiával, míg meg tudtam szabadulni tőle.” „Ha egy hasonló konfliktus-lehetőség ismét előfordul, már nem izgatom fel magam, a dolog nem érint meg többé.”  
„Nem éri meg stresszelni, mert a stressz erősebb figyelem-fókuszálódást okoz egy adott témára, a feszültség miatt a mentális látómezőnk beszűkül és a kreativitásunk kevésbé tud működni.”

Például, a hosszan tartó orrnyálkahártya-allergia esetében (szenzorikus túlérzékenység, orrviszketés, orrdugulás, orrváladékozás 5.1.6.) gyakran egy „ördögi körről” van szó. A kör gyakran a „gyógyíthatatlan” 
diagnózissal zárul be. „Stresszelem magam mert tüneteim vannak, és tüneteim vannak mert stresszelem magam.” „Micsoda? Valóban lehetetlen változtatni? Ez nem tetszik nekem! Itt valami nem stimmel!” „Útálom 
az orrdugulást, az irritációt, tele van vele a csőröm!” „Valóban egy életen át együtt kell élnem ezzel?” „Valóban úgy van az, vagy csak a látszat csal?” „Elveszítem a barátaimat, az emberi kapcsolataimat, mert nem 
szeretik az allergiás tüneteimet.” „Mit is tehetnék, az allergia jön minden nyáron és a specialista azt mondta, nem gyógyítható, csak kezelhető.” Hagyományos előprogramozással és gondolkodással könnyen 
előfordulhat, hogy az „allergia időszak” közeledtével az allergiás tünetekre vonatkozó félelmek, frusztrációk, ellenérzések kiújulnak/hangsúlyozódnak. „Jön a tavasz, ó, félek hogy az allergia megint tönkre teszi a 
hétvégéimet. Annyira szeretnék megszabadulni tőle.” Ha később valami a figyelmünket eltereli és a konfliktusról lejövünk (nem gondolunk rá, el is felejtjük egy időre), megjelennek a kellemetlen helyreállítási
tünetek - pont azok, amelyektől féltünk, vagy amelyek miatt korábban stresszeltük magunkat. Ha megértettük az összefüggéseket, nem félünk/nem stresszelünk többé és a tünetek kifutnak. 
A feladat (néha kihívás) az, hogy a helyreállítást/gyógyulást érzelmi visszaesések nélkül kibírjuk és a konfliktusra és tünetekre vonatkozóan érzelmileg stabilak maradjunk.  

Bőrallergia evés után: „Éppen narancsot ettem, amikor a feleségem bejelentette, hogy elhagy engem. Ez meglepetésszerűen ért engem, ez egy sokk volt, egy biológiai konfliktus. Szerettem őt és azt gondoltam, 
ő az ideális partner számomra, hogy ő lesz a gyermekeim anyja. Röviddel később elköltözött. Hosszabb ideig egyedül voltam, egy enyhébb függő és visszaeső magányosság-stresszben. Amíg nem találtam hozzám 
illő élettársat, „kiütéseim voltak a narancstól”, először. Valamivel később kialakult a tojásallergia. Hogy is tudták élelmiszerek, mint narancs, tojás, tej ugyanazt a viszkető bőrgyulladást okozni? Egyszerűen. Ízek által 
újra gerjesztett kapcsolatveszteség-érzés! Az íz emlékeztetett a szép időkre, amikor az én kedvenc italomat a feleségemtől melegen felszolgálva kaptam. Néha én készítettem el neki az ő speciális tojássalátáját. 
Minél több dolog emlékeztetett rá, annál több dolgot társított az agyam a biológiai konfliktushoz, és így egyre több dologra allergiás lettem. Miután felismertem a valódi összefüggéseket, ismét ehettem normálisan, 
mert tudtam hogy honnan jön az allergia ereje. Ámbár ezek a sínek néha még tudnak rá emlékeztetni, azonban már nincs hatásuk. A konfliktusom meg van oldva, azóta már van szép családom. A tanulság belőle,
ha egy meglepő, felzaklató dolog történik, megpróbálok a középpontomban maradni, nyugodt és tudatos maradni és így a testem is kevésbé reagál elváltozásokkal.” (Bőr felhám, 5.1.7.) 

Az egyciklusú elváltozás-lefutás

KM

EK3EK2EK1

Röviden a jelölésekhez:
1. A biológiai konfliktus létrejön, a feltételek teljesülnek,

az agy beindítja a különprogramot és megjegyzi a síneket.
2. A konfliktus-intenzitás fokozódása, az A sín hatására (FKA-ban).

3. Konfliktus-intenzitás fokozódás, a B sín hatására (FKA-ban).
4. Ideiglenes konfliktusmegoldások vagy a veszély átmenetileg megszűnik.

5.Visszaesés a C sín hatására (VEKA) az A-utószakaszban, az
epileptokrízis előtt. Ismét konfliktustömeget gene-

rálunk, az epileptokrízis hosszabb lesz (EK1).
6. Visszaesés a D sín hatására a B-utószakasz-

ban (VEKA). Ismét konfliktustömeget generálunk, a
következő epileptokrízis még hosszabb lesz (EK2).

7. Visszaesés az A sín hatására a B-utószakaszban. 
8. A konfliktus végérvényesen, a valós életben, megnyugtató módon meg-
oldásra kerül. A visszaeső konfliktus-aktivitásban generált konfliktustömeg

egy hosszabb utószakaszhoz és egy hosszabb epileptokrízishez vezet (EK3).

1.                                                         2.             3.            4.  5.              4.               6.              4.                              7.                8.

A sínek

Egy elváltozás lefutásának szerkezeti képe, visszaesése kkel, konfliktus-reaktiválódásokkal sínek hatására
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Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő

= Visszaesés, recidíva (érzelmi kilengés) sínek hatására vagy egy új konfliktus történik ugyanazzal az érzelmi
tartalommal: „Ó ne, már megint… Azt hittem/reméltem, hogy a probléma már végleg meg van oldva…”

A
C

D

A

B

BK



1.2.4.

Alapismeretek – Az agyi tünetek

A léziós gócok és azok állapotának változásaBevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

Az agy biológiai funkciója a szó legszorosabb értelmében egy bioszámítógép,
egy összekötő kapocs (reléközpont, átjátszóállomás) a lélek és a test között.

Az agyunk egy reléközpont*, egy lélek által távvezérelt, félig automata kapcsolóközpont,
tranzisztorközpont, mely a testünk minden sejtjét menedzseli, összhangba hozza,
finomhangolja, életben tartja, egy hihetetlenül intelligens módon. Az agy egy adatfeldolgozó 
és vezérlő központ, egy jel-átalakító, jel-értelmező, gigantikus élő számítógép.

Ez a(z élő idegsejtekből álló) megaprocesszor rádióadóval és rádióvevővel van felszerelve.
Képes (rádió)jeleket fogadni a lélekből, érzékelni a lélek kilengéseit, frekvenciáit (az érzelmeinket) és ezeket 
önállóan beazonosítani. Van egy dolog, amit az agyunk nem tud megtenni: a valóságunk és a képzeletünk 
között különbséget tenni. Mert a lélek illetékességébe tartozik hogy megítélje, hogy vajon valami 
valós vagy sem, hogy valami igaz, vagy csak „úgy tűnik”, talán csak „úgy érezzük/vesszük”.

„Ha a funkciójukat tekintjük, idegsejtjeink mindegyike egy élő százlábú tranzisztor.
Ez egy hihetetlen technológia még a mai modern emberek számára is.” /Deák Ferenc/

Az agyunk előre be van programozva önfenntartó biológiai alapprogramokkal és feltételes esetben 
aktiválódó különprogramokkal, ún. „Értelmes Biológiai Különprogramokkal” - amelyeket korábban 
megbetegedésként félreértelmeztünk. Ha teljesülnek (a biológiai konfliktus) feltételek és az érzelmi 
tartalom (az érzelmi feszültség/kilengés minősége/frekvenciája) megegyezik egy biológiai konfliktus-
tartalommal, akkor az agyunk automatikusan beindítja az (adott érzelmi stresszhez előre beprogramozott) 
biológiai válaszreakciót a testben, a szervben. A megjelenő léziós góc nagysága, a lézió érintette agyi 
terület mérete a konfliktus-intenzitástól függ: Minél drámaiabban élünk meg/fogunk fel egy szituációt,
annál nagyobb a lézió (szinapszis leválás, kapcsolat megszakítás) az idegpályákon.
Az agyunk megszakítás nélkül üzemelteti a testünket, amióta csak inkarnálódtunk. 
Az agyunk értékes, pótolhatatlan, becsülnünk kellene azt, óvni és kímélni, 
és a konfliktusokat nem túldramatizálni. Még abban az esetben sem kellene drámáznunk, 
amikor egyébként megtennénk/megtehetnénk. Fel kellene ismerjük a biológiai konfliktusainkat 
gyorsan és meg kellene oldjuk azokat humánusan és hatékonyan, hogy azzal 
az agyunk (és az egészségünk) jó állapotát hosszú ideig megőrizzük.

*Relé: egy (dupla vagy többszörös) távkapcsoló, amely elektromos árammal, elektromágneses hatással működik, és legalább két kapcsolási állása van 
(digitálisan: igen vagy nem). A relét egy primer, vezérlő áramkör aktiválja és egy másik, (szekunder, vezérelt) áramkört (vagy egyidejűleg több áramkört) 
zárhat vagy nyithat - anélkül, hogy az áramkörök egymással elektromosan érintkezésbe lépnek. Az elektromágneses reléket korábban telefon-átjátszó-
állomásokon használták, a gyorsabb, nem-mechanikus, elektronikus (digitális) reléket (a tranzisztorokat) a korábbi számítógépekben használták, 
logikai kapcsolások végrehajtására. A mi agyi reléink egy kiegyensúlyozott állapotban önfenntartó életfolyamatokat szabályoznak és érzeteket 
továbbítanak a lélekhez. Az stresszeink, a lelki/érzelmi feszültségeink is tudják az agyi reléket aktiválni és ezáltal tudjuk a szerveink 
szövetmennyiségét, állapotát és élettani/fizikai folyamatait befolyásolni, zavarni vagy szabályozni.   

Konfliktus-aktív-szakasz:
A léziós gócok nem összekeverendők

a műtermékekkel. A léziós góc később,
egy másik alkalommal is látható/megtalál-
ható, egy másik állapotban. A műtermék
alkalmi, egyszeri, nem megismételhető.

A-utószakasz;
Emelkedett hőmérséklet, láz, 
ödémaképződés, a céltábla 

formáció elmosódik ödémában, 
fejfájások, szédülésérzés, 

fáradtság, gyengeség, rosszullét.

B-utószakasz:
Neuroglia felhalmozódások, 

a gliasejtek befejezik az léziós
góc javítását, ödéma-eltávolítás, 

agyszövet-helyreállítás, 
hegesedés, regeneráció.

1. biológiai természettörvény 

Az egyciklusú elváltozás-lefutás

Konstans, gömbformájú, 
a 2D-felvételeken körformájú 
léziós gócok. Bár a lézió nem 

tűnik el, a konfliktus-intenzitás 
változások elhomályosítják a 
koncentrikus köröket. Ha a 

konfliktus-intenzitás fokozódik,
a lézió láthatósága/kiterjedése/

átmérője is fokozódik. 

Az epileptokrízis után az ödéma 
csökken és fokozatosan elt űnik.

Ez idő alatt gliasejtek felhalmozó-
dását látjuk az  ödémán belül

és körülötte. A gliasejtek
mobilisak, összegyülemlenek, 

tartják, támasztják, 
táplálják az idegsejteket.

A felfedez ő

Az első CT-készülékek korában, a nyolcvanas években, amikor ezek a berendezések még 
nem működtek olyan alaposan és precízen, a képeken gyakran láthatók voltak körformájú árnyék-
képek, körformációk, kör alakú műtermékek. Később nem tulajdonítottak ezeknek a kör- vagy 
céltábla-formációknak jelentőséget, mivel azok feltűnően szabályosak voltak és a CT-készülék (ma is
előforduló) interferencia-zavarának értelmezték azokat. Az agyi gócok azonban létező, megfigyelhető jelen-
ségek, amelyeket egy másik alkalommal is ki lehet mutatni/lehet demonstrálni, az állapotuk folyamatosan 
változik, miközben az elhelyezkedésük változatlan marad. Az agyi góc (a KA-
szakaszban ezt léziós gócnak nevezik) már röviddel a konfliktus elszenvedése 
után detektálható. (Egy nagyobb elváltozás kialakulásához több idő kell. Egy 

óriási elváltozáshoz pedig sok idő kell.) Rendszeres vizsgálatokkal megállapítható, hogy az agyi gócoknak
is van egy „kórtörténete”, egy tipikus lefutás az állapotváltozásukban. Egy kerek léziós góc átmérője csak
a konfliktus-aktivitás alatt elszenvedett legnagyobb intenzitást mutatja meg, a konfliktus-utószakaszban 
megjelenő agyi ödéma megmutatja nekünk a konfliktustömeget is. Az agy állapotának változása 
a lélek/psziché állapotától, az ember/egyén (gondolatok által generált) érzelmeitől függ.

A (CT-felvételeken látható) képekb ől, az agyi gócok
állapotából levezethetjük/kikövetkeztethetjük/tudha tjuk:

1. a megélt/elszenvedett konfliktus érzelmi tartalmát (amelyik relén 
a góc középpontja található, megmutatja nekünk az érzelmi tartalmat pontosan),

2. a szerv-elváltozás helyét (minden szövetnek megvan a saját vezérlő reléje az agyban),
3. a megélt konfliktus intenzitását/erősségét (a léziós góc átmérője megmutatja nekünk),
4. melyik elváltozás-szakaszban van az érintett éppen (lézió, ödéma, hegesedés).
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A korábban túláram-terhelte
léziós területen megjelenik 

egy viszonylag kerek 
formájú ödéma, 

esetlegesen duzzanattal: 
az agyszövet helyreállításának 
előkészítése. Az epileptokrízis 

csúcsán az agyi góc (az 
agyi relé) ödémában úszik, 
a felvételeken úgy néz ki, 

mintha egy vízhólyag vagy 
ciszta lenne ott, lásd 4.1.17.



1.2.5.

Alapismeretek – A megismételhet ő eredmény

Mit jelentenek az ábrán a címszavak?

A testi elváltozások mechanikáját (működését) három (létező) szint egyidejű figyelembevételével tudjuk megérteni.
Ami az érzelemvilágban (a lélekben/pszichében) történik, hogy hol vagyunk a konfliktussal érzelmileg (az elváltozás-lefutás 
idővonalán) pillanatnyilag, az nyilvánul meg az agyban és a szervben. Minden elváltozás, ami nem mechanikus, sugárzásos 
vagy vegyi behatás következménye, az összes többi az ún. természetes elváltozások, melyek a biológiai természettörvények szerint
működnek/futnak le: minden folyamatban, minden szituációban(!) beteljesül/érvényes/materializálódik az öt biológiai természettörvény.

Megfigyelhetünk, elkülöníthetünk, ellenőrizhetünk négy különböző fázist/szakaszt: Normotónia a biológiai konfliktus becsapódása előtt, 
a konfliktus-aktív-szakasz, a konfliktus-utószakasz és azután ismét a normotónia. Van három markáns, jelentős, tipikus, emlékezetes,
felismerhető esemény, amelyek az esetfeltáráshoz/esetnyomozáshoz (konfliktuskutatáshoz, tünetazonosításhoz, elváltozás-lefutási 
és gyógyulás-számítási számításokhoz) fontosak, lényegesek. Többnyire csak az epileptokrízisek tüneteire emlékszünk. Csak a 
B-utószakaszban jelennek meg az érezhető, látható jobbulások, a duzzanat, gyulladás eltűnnek, az energiánk, vitalitásunk visszatér. 

Jó tudni azt, hogy az elváltozások súlyossága a konfliktustömegtől függ, ez azt jelenti, hogy intenzitásra és időre van szükségük, a 
kibontakozásuk nem megy egyik napról a másikra. Részletek és a szakaszok általános leírása az 1.2.1. lapon. Ha az állapot lelki szinten
változik (mert az érzelmi stressz abbamarad/véget ér), ez a másik két szinten is változásokat okoz, és (az utószakasz végéig) a szerve-
zetünk visszatér a normál, kiegyensúlyozott (egészséges) állapotba. Dr. Hamer párhuzamosan és duplán bebizonyította, hogy az ún.
természetes elváltozások esetében mindig az a mérvadó és meghatározó, ami a lelki szinten (a pszichében, érzelemvilágban) történik.

A biológiai összefüggések megtanulásával felismerhetjük/megérthetjük, hogyan hatnak ki az érzelmek az agyra és a testre, 
hogyan működnek a természetes elváltozások, miért jelennek meg a tünetek és mit jelentenek. Már létező kisebb tünetek esetében 
gyorsan informálódhatunk/tájékozódhatunk, megoldhatjuk a konfliktust és lehetnek gyors gyógyulási sikereink. Hosszabb, súlyosabb
megbetegedések esetében világosan megérthetjük az okokat és következményeket, lehet több türelmünk, intelligensebb beavatkozási 
vagy kezelési döntéseket tudunk hozni. Ha nincs jelenleg jelentős elváltozásunk (ez a lehető legjobb eset), akkor is lehetünk tudatosak, 
felkészíthetjük magunkat az életre; lehetünk körültekintőek, gondosak, elővigyázatosak; meg tudjuk előzni, el tudjuk kerülni
a fájdalmakat, szenvedést, vészhelyzeteket és életveszélyes szituációkat; dönthetünk a sorsunkról. 

Az orvostudományok történelmében először történt meg az, hogy az ember (és az állatok) három szinten lettek feltérképezve: 
lélek - agy - szervek összességében. Megfigyelhető, hogy az események, a három szint folyamatai egyidejűleg és azonos ütemben 
futnak le. Nincs eltérő lefutás vagy kifutás a szintek között, egyidejűségben léteznek. Az élő szervezetek esetében, a három szint 
között létezik egy kölcsönhatás, ez azt jelenti, hogy ha változás történik a három szint egyikén, ez változásokat okoz
(közvetlen következménye, kihatása van) a másik két szinten.  

Már korábban is ismeretes volt, hogyan hat ki egy szerv az agyra és a lélekre. Egy szerv-eltávolítás (pl. szem) kihat 
az agyon keresztül a lélekre (az ember nem lát). A látókéreg kobaltbesugárzása úgyszintén látásromlást vagy megvakulást okoz.
Tudtuk azt is, hogy a közvetlenül agyra gyakorolt kémiai vagy fizikai hatások szerv-szinten változásokhoz vezetnek (nyugtatók 
vagy egy mozgatókéreg-kimetszés, egy pici sebészeti kivágás a mozgatókéregből pl. mozgatás-képtelenséget, bénulást okoz).

Amit azonban a nyolcvanas évekig nem tudhattunk biztosan, addig nem volt természettudományosan bebizonyítva, hogy 
a lélek/psziché is képes hatást gyakorolni az agyra és ezáltal a szervekre. Dr. Hamer felfedezte, hogy bizonyos érzelmi stresszek 
ún. agyi léziókat idéznek elő, és ezen (agyi) szinapszis leválások következtében biológiailag értelmes, indokolt, célorientált 
elváltozások, funkcióváltozások indulnak be/jelennek meg a szerv-szinten. Szinte a teljes összefüggés rendszert feltárta. 

Az egyciklusú elváltozás-lefutás

A biológiai természettörvények ellenőrizhetősége a nyomon 
követhet őség, megismételhet őség, reprodukálhatóság
szigorú természettudományos szabályai szerint.

A legjobb tudományos hipotézisek is puszta képzelgések maradnak mindaddig, amíg a kijelentések
(pl. itt az öt biológiai természettörvény) tudományosan bebizonyításra kerülnek. Ellenőrizhető a kijelentés 
és igaz? Akkor azt lehet komolyan venni. Nem az? Akkor fennáll a veszélye annak, hogy a kijelentés nem 
az igazság, hanem tévedés vagy valótlanság. A természettudományok, a kémia, fizika, biológia 
nem hitkérdés. Dr. Hamer kutatásainak és munkáinak köszönhetjük, hogy a mai 
orvostudomány a természettudományokhoz tartozik. Őelőtte ez nem úgy volt.

A különbség „tudományos hipotézis” és „tudományos tény” között az, hogy a tény kísérlettel, ellenőrzéssel, 
megismétléssel és esettanulmányokkal bizonyítható, kimutatható. A hipotézist nem lehet egyértelműen bebizonyítani.

A különbség „tudományos tény” és „természettudományos tény” között az, hogy a természettudományos tényt 
mindig lehet ellenőrizni, megerősíteni és bizonyítani, mindegy,
hogy ki, mikor és hol végzi az ellenőrzést/verifikációt.

„A psziché a lélek, ahol élek és érzek, ahol az
emlékeim, tudatosságom és érzéseim vannak.” /B.R./
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A biológiai természettörvények
megismételhetősége

Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő



1.3.0.

EKTODERMA

MEZODERMA

ENTODERMA

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény „Az anyaméhben, a szemünk előtt történik az 
evolúció. Mi magunk is keresztül mentünk 

rajta. Mi vagyunk az élő evolúció.”

Köszönhetően orvosi praxisának, rájött arra, hogy az érintett emberek életében mindig van egy specifikus érzelmi konfliktus (egy megütközés-élmény, egy elviselhetetlenség), ami a rákos megbetegedést beindítja.
Felfedezte, HOL és MIKOR indul be egy megbetegedés/elváltozás (1. természettörvény). Akkoriban még nem tudta az elváltozások értelmét/indítékát/célját, azt gondolta, valami meghibásodás. A biológiai értelem 
(a MIÉRT) csak a negyedik természettörvény felfedezése után vált láthatóvá számára. Letisztázta, hogy néhány kivétellel, érzelmi konfliktus nélkül nem indul be elváltozás. (Kivételek az 1.0.2. lapon.) Megállapította,
ha az érintett egy konfliktust elszenved, akkor az elváltozás megjelenik agyi és szervi szinten is. Ha a konfliktus megoldásra kerül, más tünetek jelennek meg, látszólag egy másik, egy második „betegség”. Látta, hogy 
a megoldott konfliktusok esetében az elváltozás lefutása két betegségi szakaszból, két betegségből áll; hogy a betegségek normál esetben párosával (egymás után) jelennek meg, sőt, párokban össze tartoznak 
(2. biológiai természettörvény). Megfigyelte, hogy bizonyos sejtek, szövetek, szervek, szervcsoportok az elváltozás-lefutásuk alatt élettanilag, szövettanilag ugyanúgy viselkednek/működnek 
(pl. kötőszövetek, porcok, csontok, vesekéreg, lép, petefészkek, herék, nyirokcsomók).   

„Miért működnek ezek a szövetek és szervek 
a megbetegedés-lefutásuk során ugyanazon módon?”
Ezt a kérdést először Dr. Hamer tette fel és később meg is 
válaszolta. Mert ugyanabból az embrionális csíralemezből 
származnak! Ugyanabba a szövettípusba tartoznak. 
Ez az, amit a 3. biológiai természettörvény leír. 

Az archaikus gyűrűforma leképeződése
az embrióban

Egy emberi lény földi utazása a petesejt megtermékenyülésével kezdődik,
ún. zigótává válik. Aztán lezajlik az első sejtosztódás. Itt dől el, hogy az élőlény
„biológiailag jobboldalas” (jobbkezes, jobbmancsú, jobbpatájú) lesz, vagy 
„biológiailag baloldalas” (balkezes, balmancsú, balpatájú). (Ahogy látni 
fogjuk később, ennek az oldalúságnak nagy jelentősége van a biológiában.

Az osztódó sejtek először a csírahólyagot és a három csíralemezt építik fel. 
Az összes szövetünk a három csíralemezből, ebből a három ideiglenes alapanyag-szövetből 
származik és fejlődik ki. A szövettípusok, azok biológiailag lehetséges természetes elváltozásai, az 
érzelmi konfliktus-típusok ezen csíralemezek szerint rendszerezhetők, csoportosíthatók, kategorizálhatók.  

A színek 
jelentése a 

továbbiakban:

Az embrióban
felszakad a 
gyűrűforma, 

kialakul a kutacs
és a végbélnyílás.

Az embrió fejlődésének 17. napjáig, három alapanyag-szövet képződik a csírahólyagban, 
az ún. csíralemezek. Még százéves korunkban is, szerveink, szöveteink, sejtjeink mindegyike 
hozzátartozik ezen csíralemezek egyikéhez - amelyikből a szövet kifejlődött.

Ez a tény - hogy melyik csíralemezből származik az adott szövet, sejt - előre meghatározza:
a. melyik konfliktustípus, b. melyik szerven, c. melyik elváltozást idézi elő, és d. mely 
mikroorganizmusok fognak az elváltozásban részt venni. Ez a természetes elváltozások 
ún. ontogenetikus, csíralemez-központú, szövettípus-központú rendszere, 
amelyet Dr. Hamer a harmadik biológiai természettörvényben írt le.

A zigótában osztódó sejtek először a szedercsíra formát veszik fel (morula), aztán 
a csírahólyag (hólyagcsíra, blasztociszta, blasztula) formát. Azután képződnek a csíralemezek, 
amelyek megnyúlnak, kibontakoznak, helyenként betüremkednek, felcsavarodnak, megjelennek
nyílások és megvastagodások - így keletkezik az embrióforma, így épül fel az embrió szerkezete 
fokozatosan és így fejlődnek ki a szöveteink, szerveink.

Az embrió (úgy a felépítését, szerkezetét, mint az élettani, létfontosságú folyamatait 
tekintve) az anyaméhben való tartózkodás időtartama alatt átmegy az összes evolúciós 
fokozaton: egysejtű, többsejtű, archaikus (ősi) gyűrűforma-élőlény, hal, kétéltű, stb. 
A gyűrűforma még a csírahólyagban felszakad, aztán az embrió felegyenesedik és 
nagy dinamikával növekedni kezd. Vicces, még kopoltyút is kifejlesztünk, 
csak nem használjuk őket, mert gyorsan továbbfejlődünk.

A természetes elváltozások biológiai rendszere:
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, 
csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

Ezt a rendszert nevezte Dr. Hamer a „rák és rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikus rendszerének”. Mit is jelent ez?
A természetes elváltozásoknak van egy rendszere, azok az embrionális csíralemezek szerint elkülöníthetők, csoportosíthatók, rendszerezhetők.
Ez a rendszer nem emberek terméke/fejlesztése, a Természet fejlesztette ki és programozta bele azt az élő szervezetekbe az evolúció során. 
Manapság már természettudományosan van bebizonyítva, hogy ezek az elváltozások biológiailag értelmes válaszreakciók és semmi esetre sem
a szervezetünk hibája vagy helytelen működése. Mivel itt összefüggésekről van szó, a legegyszerűbben ezt egy táblázatban tudjuk ábrázolni, lásd 1.3.2. lap. 
Hogyan került napvilágra a harmadik természettörvény? Miért kezdte Dr. Hamer az ontogenezissel (az emberi fejlődéstörténetet és csíralemez-származást) 
kutatni? Az ő saját rákos megbetegedése miatt és a rákbetegekkel való kapcsolata miatt. Voltak kérdései és válaszokat keresett. 

A csíralemezek
az embrióban
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1.3.1.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény

Az embriogenezist (méhen belüli fejlődést) mindenütt tanítják 
az orvosi egyetemeken. Senki sem gondolta azonban, 
hogy ilyen nagy jelentősége van, az életünk folyamán 
alkalomadtán létrejövő betegségek szempontjából. 
A csíralemezek a fejlődésünkben szó szerint 
a mi közös nevezőnk a többi élőlénnyel, 
mert a csíralemezek elkészültéig 
teljesen azonosak vagyunk. 
Csak attól a pillanattól kezdve 
kezdünk különbözni, amikor 
beindul a szerveink kialakulása 
a csíralemezekből. A szaknyelvi 
szakkifejezés magáért beszél, ez 
az ún. embrionális differenciálódás. A 
csíralemezek speciális átmeneti szövetek, 
egy átmeneti életforma. Nélkülözhetetlenek 
a testünk felépítéséhez,  tartalmazzák a fizikai 
struktúránk és szerveink genetikus építőtervét. 
Nem csak a test-tervrajzot és az életfenntartó prog-
ramozást tartalmazzák („mit” és „hogyan” ezek a szervek 
a hétköznapi élet során normálisan kell működjenek), hanem 
egy külön-programozást is, hogy mely biológiai válaszreakcióval 
kell, hogy reagáljanak ezek a szövetek egy adott speciális veszélystressz 
esetében. A csíralemezek a mi közös nevezőnk a többi fejlettebb élőlénnyel 
úgy előbeállítások (prekonfiguráció) tekintetében, mint a lehetséges biológiai 
válaszreakciókat és lehetséges szövetelváltozásokat illetően is. Dr. Hamer 
rátalált és feltérképezte az összefüggéseket a csíralemezek, az agy, a testi 
elváltozások és a (lélekben elszenvedett/megélt) érzelmi konfliktusok között.

A csíralemez-származás előre meghatározza:

1. melyik biológiai fő konfliktustípus indít be egy szervi elváltozást, 
2. hogy a KA-szakaszban szövetgyarapodás vagy szövetsorvadás jelenik meg, 
3. hol található az elváltozás különprogramhoz tartozó 

(igazolható, megfigyelhető) léziós góc az agyban,  
4. mely mikroorganizmusok fognak részt venni  

a regenerációs folyamatainkban a konfliktus-utószakaszban.

„Minél jobban megismerjük 
az anyaméhben lezajló összetett 

fejlődési folyamatokat, annál hihetetlenebb,
hogy ilyesmi egyáltalán létezik.”

Kéregállomány

Kisagy

Velőállomány

Az idegrendszer és az agyi idegszövet 
a külső csíralemezből fejlődik ki. Az agy szerkezeti képei
csak az összefüggések bemutatása miatt vannak színezve.

Kéregállomány által vezérelt ektodermális laphámszövetek 
például a felhám (epidermisz), a szájüreg, orrüregek, nyelőcső 
(felső 2/3 rész), a gyomor kis kanyarulat, bulbus duodeni, 
májvezetékek, epevezetékek, hasnyálmirigy-vezetékek,
vesemedence, húgyvezetékek, húgyhólyag, húgycső, 
hüvely, méhnyak és végbél nyálkahártya-laphámszövete;
az idegrendszer és a csonthártya-idegfonat.

Velőállomány által vezérelt mezodermális szövetek pl. a
kötőszövetek, porcok, inak, csontok, harántcsíkolt izomzat,
lép, vérsejtek, vérerek, nyiroksejtek, nyirokerek, nyirokcsomók, 
vesekéreg, mellékvesekéreg, petefészkek, herék, és a mobilis
gliasejtek (kötő- és támasztószövet az agyban).

Kisagy által vezérelt mezodermális szövetek pl.
a bőr irha (corium), hashártya (peritoneum), 
mellhártya (pleura), szívburok (pericardium), 
izzadságmirigyek, faggyúmirigyek, tejmirigyek.

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

A sejtek, szövetek és szervrészek csíralemez-származása
Az emberi test minden sejtje, minden szervünk ebből a három csíralemezből fejlődik ki, ez az eredet (a leszármazás)

határozza meg azok alapvető funkcióját és azok lehetséges természetes elváltozásait. Ez az ábra a szervek, szervrészek 
csíralemez származását mutatja, összefüggésben a szövetet vezérlő agyi részekkel. Minden fejlődéstörténeti fokozatnak 
van saját, külön vezérlőközpontja az agyban.

Az agy fő vezérlőközpontjai

A felismeréseit kielégítően alátámasztotta, megfelelő orvosi, fejlődéstörténeti, törzsfejlődési
és egyedfejlődési tudományos adatokkal és magyarázatokkal. Mindez szükséges volt ahhoz, 
hogy kemény tudományos kérdéseket megválaszoljon, pl. melyek azok pontosan és miért olyan fontosak a fő konfliktustípusok; egyáltalán miért reagál ez a szövet csak erre a konfliktusra és a többire miért nem; mi lehet az 
indítéka/célja ezeknek a nyilvánvalóan előre beprogramozott válaszreakcióknak? Kereste a válaszokat és meg is találta azokat. Orvostudományi kutatómunkája során Dr. Hamer nem csak az ember lehetséges testi elváltozásait, 
megbetegedéseit térképezte fel, hanem ezzel felfedezte minden földi élőlény közös nevezőjét, a közös működési elvet, a közös működési módot, a közös elváltozás-programozást. Mi ez, ha nem intelligens tervezés? Ami a 
materialistán gondolkodó tudósokat a témától elijeszti az, hogy Dr. Hamer bebizonyította, hogy az élő szervezetek esetében, egy „mérhetetlen-nemfizikai-valami”, az ún. psziché/lélek (az érzelmeken keresztül) fizikai változásokat 
tud előidézni a testben. Az utolsó emészthetetlen falat a materialisták számára: „A biológiai összefüggések fényében, ha az állatok még az élettani funkciójukban, szövet-jellegzetességeikben, a lehetséges elváltozásaikban
is totálisan azonosak az emberi lénnyel, akkor minden földi állatban léteznie kell egy emberi lélekhez hasonló érző léleknek. Nekik is van szellemük a gépezetben. Őket is tisztelnünk kell és a lelkükre tekintettel kell lenni.”

Agytörzs és középagy
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A középagy vezérli a simaizomszövetek szövetmennyiségét 
és mozgatását: a vérerek simaizomrétege, légző-simaizomzat, 
bélizomzat, méhizomzat, az egész szív-pitvarizomzat
és a szív-kamraizomzat 10%-a.

Agytörzs által vezérelt entodermális szövetek pl. a 
nyálkahártya-szubmukóza a szájüreg, orrüregek és végbél 
laphámszövete alatt; az emésztő traktus mirigyhámszövete, 
a nyálmirigyek, pajzsmirigy, könnymirigyek, az ősi szemüreg
mirigyeinek maradványai (enteroidea), agyalapi mirigy (hipofízis),
nyelőcső (alsó 1/3 rész), tüdők, a gyomor nagy kanyarulata, belek, 
máj, hasnyálmirigy és vesegyűjtőcsatornák mirigyszövete.



1.3.2.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény

KONFLIKTUS-AKTÍV-SZAKASZ KONFLIKTUS-UTÓSZAKASZ
Az elváltozást vezérlő

agyi relé helye

KÉREGÁLLOMÁNY
(cortex)

VELŐÁLLOMÁNY
(medulla)

KISAGY 
(cerebellum)

Ebben a szakaszban
materializálódik/nyilvánul

meg az elváltozás biológiai
értelme, célja (lásd 1.5.0.)

Dr. Hamer az alábbi képet már a 
nyolcvanas évek közepén publikálta. 
Az összefüggések itt egy összevont 
formában vannak ábrázolva.

Már akkor úgy nevezte, hogy „A daganatok 
ontogenetikus* rendszere, a természet 
értelmes különleges biológiai programjai”.

Több kutatási terület figyelembe 
vételével, ez a rendszer leírja 
a természetes testi elváltozások 
sajátosságait és logikáját. 
Ez a rendszer megmutatja nekünk, 
hogyan működnek az elváltozások 
a normál nyugalmi állapottól eltérő esetekben
(amíg a konfliktus-aktivitás tart és utána).

SZÖVETCSÖKKENÉS (SZÖVETSORVADÁS, 
FEKÉLYESEDÉS) VAGY FUNKCIÓ-

CSÖKKENÉS, FUNKCIÓKIMARADÁS

SZÖVETGYARAPODÁS (SEJTSZAPORULAT,
SZÖVETREGENERÁCIÓ, GYULLADÁS VÍRUSOKKAL

VAGY NÉLKÜLÜK), FUNKCIÓ HELYREÁLLÍTÁS

SZÖVETCSÖKKENÉS
(SZÖVETSORVADÁS, 
NEKROTIZÁLÓDÁS)

SZÖVETGYARAPODÁS (SEJTSZAPORULAT,
SZÖVETREGENERÁCIÓ TÖBB SZÖVETTEL,

GYULLADÁS BAKTÉRIUMOKKAL)

SZÖVETGYARAPODÁS
(SEJTSZAPORULAT, DAGANAT-

KÉPZŐDÉS, ADENOID KARCINÓMA)

DAGANATELBONTÁS
(ELSAJTOSODÁS, GYULLADÁS 

GOMBABAKTÉRIUMOKKAL)

SZÖVETGYARAPODÁS (SEJTSZAPORULAT, MIÓMA)

SZÖVETGYARAPODÁS (SEJTSZAPORULAT,
DAGANATKÉPZŐDÉS, ADENOKARCINÓMA)

A mióma megmarad, nem kerül gyorsítottan elbontásra.

DAGANATELBONTÁS (ELSAJTOSODÁS, 
GYULLADÁS GOMBÁKKAL)

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

Az Értelmes Biológiai Különprogramok rendszere
Itt vannak a híres és történelmileg jelentős, Dr. Hamer által felfedezett biológiai, orvostudományi

összefüggések. A szöveteink és azok lehetséges természetes elváltozásai; a természetes elváltozások 
szövettani jellegzetességei és lefutás-sorrendjei, az eddig legegyszerűbb összefoglaló ábrázolásban:

Ez a táblázat, ez az 
összefüggés-rendszer a 
3. biológiai természettörvény. 
Ez minden lehetséges 
megbetegedés és rák 
titkának megfejtése.

Ez a természetes elváltozások
kifejlődésének/kialakulásának átfogó 
rendszere, a normál funkcióhoz tartozó 
különleges jelenségek rendszere 
(amelyeket korábban betegségként 
félreértelmeztünk), végre természet-
tudományos alapokon.

„Ez az első átfogó tudományos rendszer,
biológia, élettan, elváltozástudomány.

Az eddigi ismereteinknek, az orvosi
adatoknak ez egy vázat, egy szilárd, 

megbízható, univerzális szerkezetet ad.
E szerkezet nélkül ez a sok adat szép 
és jó, csak orvosi vagy egészségügyi

célokra használhatatlan.”

KÖZÉPAGY (mesencephalon)

AGYTÖRZS
(pons)
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*Ontogenetikus azt jelenti csíralemez-központú, fejlődéstörténettől függő, szövettípustól függő.



1.3.3.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény

Ezek a megbetegedéseket illetően
fontos érzelmi konfliktus tartalmak.
CSAK ezek az érzelemtípusok 
tudnak elváltozás-különprogramokat, 
testi/fizikai (vagy mentális) 
válaszreakciókat aktiválni.

Minden embernek más az élettapasztalata, 
más a gondolkodása. Ezért a konfliktusainkat
is másképpen éljük meg, úgy, ahogyan 
tanítva/tanulva/kondicionálva vagyunk.
Egy ugyanolyan szituációban néhány ember 
elszenved egy konfliktust, a többi nem.
Ez azt jelenti, hogy vajon elszenvedünk 
konfliktust vagy sem, az függ a felfogásunktól,
gondolkodásmódunktól, hozzáállásunktól.

Bár a konfliktusaink mindig 
különbözők (más résztvevőkkel, 
más körülményekkel) és a szituá-
ciókat személyesen különbözően
éljük meg, azonban a tudatalattinkban,
az érzelmeinkben részben már 
előre be vagyunk programozva.   

Ez azt jelenti, hogy van bennünk ez a négy
érzelmi sablon/minta, ezek az előre beprogramozott
érzelemtípusok, és tudunk ezekkel reagálni. Képesek vagyunk
a lelkünk eme beépített húrjait pengetni. Ha nem gondolkozunk, ha 
csak reflexszerűen reagálunk, ha az érzelmi kormánykereket elengedjük,
még hajlamosak is vagyunk rá, hogy ezekkel az érzelmekkel reagáljuk.  

Az elváltozást beindító ún. biológiai konfliktusok alapvetően abban különböznek 
a többi lelki konfliktustól, hogy a biológiai konfliktus esetében az élet, a túlélés, a létezés, 
a stabilitás, sértetlenség, biztonság, jöv ő van veszélyben, bármilyen értelemben, minden esetben.

Vitális, élettani fontosság,
biológiai indítékok,
frusztráció típusok

Félelemtípus

Kontakt-stabilitás
Kapcsolat-sértetlenség
Kontakt-frusztráció

Kontaktus integritás* félelem

Működés-stabilitás
Képesség-sértetlenség
Képesség-frusztráció

Fizikai stabilitás
Test-sértetlenség
Sérülés-frusztráció

Létezés-stabilitás
Anyagcsere-sértetlenség
Túlélés-frusztráció

Létezés integritás félelem

Képesség integritás félelem
Fizikai integritás félelem

„Hogyha tudjuk, mely biológiai 
konfliktustípusok léteznek, akkor tudjuk 

magunkat ellenőrizni, hogy van-e nekünk 
olyan konfliktusunk, vagy sem.”

Ezek a szervek SZEPARÁCIÓS, ELVÁLASZTÁSI, ELTÁVOLODÁSI és ELHATÁROL(ÓD)ÁSI konfliktusokra reagálnak:
Kontaktus hiányérzet, kontaktus veszteség vagy a kontaktus, érintkezés, kapcsolat nemkívánatossága, visszautasítása, 
elutasítása. A szeparációs konfliktusokon belül van három alcsoport: a szociális elválasztási konfliktusok, a szituációs 

elválasztási konfliktusok és a jellegzetes nőies/férfias ún. nemi/territoriális elválasztási konfliktusok.

Ezek a szervek ún. KÉPESSÉGCSÖKKENÉSI, KÉPESSÉGVESZTESÉGI, KÉPESSÉGCSALÓDÁSI, 
KÉPTELENSÉGI, SIKERTELENSÉGI és ÖNLEÉRTÉKELÉSI konfliktusokra reagálnak: „Nem vagyok elég jó, 

nem tudok valamit megtenni, képtelen vagyok valamire.” A konfliktus szociális vonatkozása és a konfliktus ún. funkcionális
vonatkozása határozzák meg az elváltozás test-oldalát és pontos elhelyezkedését (megjelenési helyét). (lásd 4.1.B., 4.1.C.)

Ezek a szervek ún. SÉRÜLÉSI, SÉRTEGETÉSI, ÖNVÉDELMI és FAJVÉDELMI konfliktusokra reagálnak: „Valaki sérteget/
szurkál engem. Ez egy szúrás/döfés volt számomra. Félek a sérüléstől. Egy valós sérülésveszélynek vagyok kitéve.”

A konfliktus szociális vonatkozása és a helyi társítás határozzák meg, hol és melyik szövet kerül elváltoztatásra. 
„Övön alul ütöttek/sértettek meg. Félek a műtéttől. Ezt a szégyent nem tudom lemosni.”

Ezek ún. FALAT-konfliktusokra reagálnak: „Enélkül nem élet az élet” vagy „Ezzel együtt nem élet az élet.”
Falat bármi lehet, ami a nyugodt/biztos élethez/túléléshez/létezéshez fontos. A dolog szükséges, elhagyhatatlan, 

nélkülözhetetlen számunkra, valós vagy átvitt értelemben egy életszükséglet, („bejövő falat”) vagy nemkívánatos,
haszontalan, értelmetlen, terhelő, hátrányos, káros és szeretnénk megszabadulni tőle („kimenő falat”).

A hétköznapi normál életünkben, a normál kiegyensúlyozott nyugalmi állapotunkban egy 
alkalmazkodási elváltozás nem szükséges. Ha azonban egy élőlény (ember/állat) a saját valós életében,

1. egy konfliktust elszenved és 2. a biológiai konfliktus feltételei teljesülnek és 3. a megélt érzelmi 
stressz/feszültség mintájában/tartalmában megegyezik egy biológiai konfliktustartalommal, akkor 
automatikusan beindul egy testi válaszreakció, egy ősrégi alkalmazkodási különprogram (amelyet 

korábban félreértelmeztünk és betegségnek/megbetegedésnek neveztünk). Az elváltozás folyamatban van,
míg a biológiai konfliktus megoldásra kerül és a nyugalmi állapot visszatér. Azután zajlik le az automatikus

helyreállítás és az ember visszatér a normotóniába - ha a konfliktus végérvényesen megoldásra került.  

„Ez valódi biológiai programozás,
események, érzelmek és testi folyamatok 

feltételes biológiai kombinálása.”

„Ez sokkal több mint egy biológiai, élettani, testi operációs rendszer,
mert ez a szoftver még a hardvert is tudja módosítani/át tudja építeni.”

Az agy érzékeli az érzelmeinket, megszakítás nélkül felügyeli a biológiai konfliktus feltételeinek létrejöttét/fennállását, és ha 
egyidejűleg mindegyik feltétel valóra válik, aktivál egy megfelelő alkalmazkodási válaszreakciót. Amíg a konfliktus megoldatlan,
felügyeli a konfliktus-intenzitást és ennek megfelelően szabályozza az elváltozás gyorsaságát. Az agy azonban nem képes 
eldönteni, hogy a külvilágban valamit helyesen csinálunk vagy helytelenül, hogy valamit jól vagy rosszul értünk/értelmezünk. 
Az agy nem tudja ellenőrizni/megítélni az érzelmeink helyességét/kimértségét, mindig komolyan veszi azt, amit mi komolyan 
veszünk. Vigyázat! Ha valamit félreértünk, és emiatt egy konfliktust elszenvedünk, akkor is beindítja az agyunk az elváltozást.

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

A biológiai fő konfliktustípusok, amelyeket az emberek és állatok elszenvedhetnek
A lehetséges (feltételes esetben) elváltozást beindító érzelmi konfliktusok előre meg vannak határozva és evolúciós fokozatok szerint, 

csíralemezek szerint különválaszthatók, besorolhatók ebbe a négy érzelmi fő konfliktus típusba. Ha egy megélt érzelmi konfliktusnak 
egy biológiai konfliktustartalma van (és más feltételek is teljesülnek, lásd lent), akkor megjelenik egy fizikai (vagy mentális) elváltozás.
A nem biológiai konfliktus nem tud
szervi elváltozást aktiválni. A FÖLDI ÉLŐLÉNYEK ELŐRE BEPROGRAMOZOTT FŐ BIOLÓGIAI KONFLIKTUSTÍPUSAI
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*Integritás = stabilitás, sértetlenség, zavartalanság.



1.3.4.

Jobbkezes
(elölnézetben)

A biológiai oldalúság (kezűség, lateralitás) megállapítására több módszert ismerünk. Létezik az ún. taps-teszt,
(amelyik kéz felül van, megmutathatja a biológiai oldalúságot); az ún. kézkulcsolós teszt (amelyik hüvelykujj felül van); a baba-teszt
(amelyik kéz a baba hátsóját tartja, lásd ábra). A finommotorikus mozgás is árulkodó, pl. körömreszelőteszt (melyik kéz mozgatja a

körömreszelőt könnyebben, pontosabban, precízebben). A tesztek közös jellegzetessége az, hogy nem százszázalékosan biztosak.
Ezért javasolt több tesztet végrehajtani és a tesztek többsége fogja megmutatni a kezűséget. Ha az érintett nem tudja megállapítani/

kitalálni, ellenőrizheti még a nemi/territórium-zóna-különprogramokat. Melyik különprogram jelent meg leggyakrabban az életében?
Az agynak melyik oldala (NTZ) reagált leggyakrabban? Az egy normál vagy kibillent hormonális állapotban volt? És így tovább.

Ha másképpen nem megy, ezen a biológiai módon (az elváltozásokból) az ember meg tudja a kezűséget állapítani.

A kezűség mindig eleme a mezodermális és ektodermális biológiai különprogramok képletének. A szociális vonatkozás is mindig eleme
a mezodermális és ektodermális különprogramok képletének, kivéve 14 kéregállomány-relét: a nemi/territórium-zónák tíz reléközpontját és az ún. 

frontál-négy-relét, ahol a szeparációs konfliktusnak nincsen szociális vonatkozása (lásd 5.2.B. 6.5.B. ). Még rövidebben fogalmazva, „a kezűségnek 
mindig van jelentősége (meghatározó szerepe) a kisagy, velőállomány és kéregállomány által vezérelt különprogramokban. A szociális vonatkozásnak 

úgyszintén, kivéve ezt a 14 kéregállományi relét.” A legtöbb kéregállomány-relé „átvette” a szociális vonatkozások logikáját a velőállomány-reléktől.
A fejlődéstörténet során kialakult két új szeparációs konfliktus vonatkozás, és az ún. nemi/territórium-zóna-relékben a biológiai oldalúság új funkciót

kapott. Az ún. nemi/territórium-zónák esetében (a nemre jellemző konfliktusoknál), a biológiai oldalúság egy másik képlet eleme: A nem, a pillanatnyi 
hormonális állapot és a biológiai oldalúság (itt mint harmadik kétváltozós tényező) meghatározzák az elsődleges konfliktus becsapódásának oldalát
az agyban, és a további becsapódás-sorrendeket. A „szociális” agyi relék esetében, ahol csak a szociális vonatkozás és a biológiai oldalúság
döntő, ez a két tényező csak azt határozza meg, hogy melyik test-oldalon (és agy-oldalon) fog a konfliktus becsapódni/kihatni,
mást nem határoznak meg. (Az ún. „szociális biológiai különprogramoknál” soha nincsen konfliktus becsapódási sorrend.)

Élettelen dolgok, tárgyak, 
veszélyek esetében a 

kezűségnek nincs szerepe.

A szociális szeparációs konfliktusok esetében a kezűség 
és a konfliktus szociális vonatkozása határozza meg, hogy 

melyik oldalon fog az elváltozás megjelenni.

A kezűség a nemi/territórium-
konfliktusoknál a 

„harmadik változó”.

A biológiai oldalúság funkciója a mezodermális szövetek esetében azonos. A kezűség és a konfliktus szociális vonatkozása 
(a gondozó/gondozott vagy partner/kortárs vonatkozás) döntenek arról, hogy a testnek melyik oldalán jelenik meg az elváltozás.

Önértékelési konfliktusoknál, gyakran összehasonlítási alapok a fajtársak, vagy a mi saját „szociális ön-elvárásaink”.
Akivel a konfliktus kapcsolatos vagy akire a konfliktus vonatkozik, mindig beletartozik e két vonatkozás egyikébe.

Az evolúcióban, a fejlődéstörténetben, amikor a védőhártyák megjelentek, már volt stabil anyagcsere
és különböző nemek. A fajtársak között kialakult két kategória az utódgondozás vonatkozásában: a 

gondozó/gondozott és partner/kortárs vonatkozás. Később, egy szokatlan/váratlan sértés/sérülés csak tőlük
származhatott, ezért ezt a „változót” Anyatermészet később hozzáprogramozta a biológiai különprogramokhoz.

A biológiai oldalúság itt nem játszik szerepet - mindegy hogy valaki jobbkezes vagy balkezes. A szervek 
elhelyezkedésében van „jobb oldal és bal oldal”, amelyet az archaikus gyűrűformán keresztül könnyen

meg tudunk érteni. Hol található a góc az agyban? Az agytörzs jobb oldalán megjelenő léziós góc mindig
egy „bekebelezendő” falat miatt jön létre, a baloldali lézió egy „kiválasztandó” falat miatt..

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény „Anyatermészet minden
lehetőségre felkészült.

Nem véletlen, hogy 
egyes fontos szervekből 

kettő darab van nekünk.”

A kezűség a pszichoszomatikus, „lélek-vezérelte”
elváltozások esetében egy alapvető, meghatározó
tényező, egy ún. változó a természetes elváltozá-
sok képletében. Ha ismerjük a képletet, a kezűség 
segít nekünk, a lehetséges konfliktusforrásokat
szűrni, a konfliktusokat gyorsabban azonosítani. 

A biológiai oldalúságnak nincsen funkciója 
az agytörzsbe előprogramozott biológiai külön-
programok esetében, az agytörzs vezérelte
szövetek esetében. (Lásd 2.1.C., 2.2.B.)

A kezűségnek van funkciója és jelentősége a
mezodermális és ektodermális szövetek esetében, 
a kisagyba, velőállományba és kéregállományba 
előprogramozott biológiai válaszreakciók esetében. 

Van még két ilyen kétváltozós tényező, ami a 
természetes elváltozásokat befolyásolja, a konfliktus 
ún. szociális vonatkozása és a hormonális állapot. 
(A biológiában, a fejlődéstörténetben, a biológiai 
oldalúság és a szociális vonatkozások az első me-
zodermális szövetekkel egyidejűleg jelentek meg.) 

A kezűség és a konfliktus szociális vonatkozása, 
két tudnivaló, meghatározó tényező a természetes 
elváltozásokban, mert ezekből tudunk következtetni:

JOBBKEZES emberek (és állatok) esetében
a szervben, a testben* a

- JOBB OLDALON megjelenő elváltozás mindig egy 
partner/kortárs vonatkozású konfliktusra utal,

- BAL OLDALON megjelenő elváltozás mindig egy
gondozó/gondozott vonatkozású konfliktusra utal.

BALKEZES emberek (és állatok) esetében
a szervben, a testben* a 

- BAL OLDALON megjelenő elváltozás mindig egy 
partner/kortárs vonatkozású konfliktust mutat,

- JOBB OLDALON megjelenő elváltozás mindig egy
gondozó/gondozott vonatkozású konfliktusra utal.

*Csak a testben (az agy kivételével, a kereszteződő beidegezés miatt).
Haladóknak: ez érvényes (kortól, nemtől és hormonális állapottól 
függetlenül) minden mezodermális különprogramra (lásd 3.1.B., 4.1.B.)
és minden ektodermális különprogramra (lásd 5.1.B., 5.1.C.),
a nemi/territórium-zónák különprogramjainak és a frontál-négy-relé 
különprogramjainak kivételével (lásd 5.2.A., 5.2.B., 6.5.B.).

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

A biológiai oldalúság és annak csíralemezenként eltérő funkciója
Azt már tudtuk már korábban is, hogy léteznek jobbkezes és balkezes emberek és hogy a kezűség nem változik az életünk során.

Azt azonban senki nem gondolta, hogy ennek a „veleszületett laterális beállítottságnak”, az ún. biológiai oldalúságnak (lateralitásnak, 
kezűségnek) mekkora fontossága, milyen jelentős befolyásoló szerepe/hatása van a lehetséges természetes elváltozásainkat illetően. 
Egyszerűen kifejezve mondhatjuk azt, hogy az agytörzsi különprogramok kivételével, a biológiai oldalúságunk befolyásolja, meghatározza, 
melyik agy-oldallal éljük meg a konfliktust, hogy melyik agy-oldalra csapódik be a konfliktus - hogy melyik test-oldalon jelenik meg az elváltozás.
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KÉREGÁLLOMÁNY
(kortex)

VELŐÁLLOMÁNY
(medulla)

KISAGY 
(cerebellum)

KÖZÉPAGY (mesencephalon)

AGYTÖRZS
(pons)

Az agy fő vezérlőközpontjai



1.3.5.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény

Dr. Hamer a világon elsőként 
prezentálta a modern kori, tökéletes és 
mérnöki precizitású orvostudomány 
legalapvetőbb szerkezeti ábráját:
a természetes elváltozások
ontogenetikus rendszerét.

A csíralemez-származás (a szövettípus)
meghatározza a szövet alapvető biológiai funkcióját, 
képességeit, így a szövet lehetséges 
elváltozásait is, lásd 1.3.2.

Ezek az összefüggések megmutatják nekünk 
a bio-logikát, az életfolyamatok logikáját és nyomon 
követhető, végérvényes magyarázatokat adnak nekünk
pl. a szövetsorvadásokra, fekélyekre, daganatokra, 
gyulladásokra; tulajdonképpen minden „természetes módon”
kibontakozó elváltozásra.

Ez a rendszer megmutatja nekünk, hogy az élőlények (emberek és állatok), mely fizikai válaszreakciót produkálják egységesen, egy adott érzelmi stresszre, ugyanazon biológiai konfliktusra. 
Minden elváltozástünet, minden betegségtünet, amit az orvostudományban ismerünk, e rendszer szerint besorolható és e rendszer szerint működik. A korábban nem kezelhető, félelmetes, visszatérő, 
látszólag stagnáló folyamatok is érthetővé, értelmezhetővé és egyénileg irányíthatóvá váltak. Nem küzdünk többé a tünetek ellen, mert - ezeknek a felismeréseknek köszönhetően - van lehetőségünk arra, 
hogy egy elváltozás lefutását önállóan vezéreljük/menedzseljük. Ha tisztában vagyunk a biológiai konfliktusok következményeivel, és ha tudjuk, hogyan működnek a természetes elváltozások, akkor oda tudunk 
figyelni, lehetünk óvatosak, mielőtt egy problémás elváltozás kibontakozna. Tudatossággal, figyelmességgel tudunk gondoskodni magunkról és a családunkról. Jutalmul elkerüljük a súlyos betegségeket, 
és mindent, ami azokhoz tartozik, a szenvedéseket, fájdalmakat, költségeket és veszteségeket. A kapcsolataink rendbe jönnek és az életszínvonalunk, az életminőségünk javul!

Ha egy megbetegedés összefüggéseit szeretnénk gyorsan megtudni, ha szeretnénk tudni, mit/min kell az életünkben változtatni,
hogy a tünetektől megszabaduljunk, talán az a legegyszerűbb mód, ha az esettörténeti feltárást a szervi tünetekből, a megerősített

diagnózisokból kiindulva kezdjük. Mindegy milyen fantáziadús neve van a tünetnek, egy elváltozás esetében semlegesen meg
tudjuk állapítani, hogy ehhez a tünethez, a testben helyileg pontosan hol, pontosan melyik szövet kell, hogy érintett legyen.

Ha tudjuk, melyik szervrész, melyik szövet érintett (mert tudjuk, látjuk vagy a diagnózisok megmutatják), akkor kezdhetjük a
keresést, az esetfelderítést: az érintett szövetet csak egy csíralemezhez lehet hozzárendelni, ahhoz amelyikből a szövet

származik. Ez az eredet alapvetően meghatározza, melyik konfliktusra és melyik elváltozás-típussal reagál a szövet.
Ezután megállapíthatjuk, hogy melyik szakaszban vagyunk, és ha az esetet tudjuk rekonstruálni, talán még

a gyógyulás időtartamát is ki tudjuk számolni. Tudni fogjuk, hogy van-e valami megoldanivalónk, vagy „csak”
ki kell várni, míg a regenerációs folyamatok kifutnak. Ezzel az ismerettel gyorsan és önállóan tudunk tájékozódni.

SIMAIZMOK: bélizomzat, 
méhizomzat; MIRIGYSZÖVETEK:
nyálmirigyek, pajzsmirigy, máj, 
belek, hasnyálmirigy, anyaméh-
mirigyhám, prosztata, stb.

VÉDŐHÁRTYA-KÖTŐSZÖVETEK: 
bőr irha, faggyúmirigyek, tejmirigyek,
a hashártya, mellhártya és a 
szívburok savóshártyája.

SZERKEZETI és SPEZIALIZÁLT
MÓDOSULT KÖTŐSZÖVETEK: pl.
csontok, nyirokcsomók, lép, petefészkek, 
vesekéreg, harántcsíkolt izmok, stb.

ELHATÁROLÓ SZÖVETEK:
felhám, a száj, orrüregek, nyelőcső, 
gyomor, máj, epevezetékek, húgy-
hólyag laphámszövet-részei, stb.

Ezek mind laphámszövetek és azok módosult leszármazottai (a neurontól a fogzománcig). A funkciójuk a kapcsolat 
és a szeparáció megvalósítása, fizikailag és szenzorikusan is. Pl. a felhám elhatárolja a testet a külvilágtól, 
a testen belül csőformájú laphámszövetek gyűjtik össze és vezetik el a mirigyek váladékait. Ezek biztosítják 

az érzékelés-funkciókat, ezek a legérzékenyebbek és gyorsabban tudnak reagálni, mint a korábbi szövettípusok.

Ezek a szövetek az újabb típusú, későbbi, módosult kötőszövetekből fejlődtek ki. Összetartják a testrészeket,
szilárd szerkezetként szolgálnak a mozgáshoz és a helyváltoztatáshoz. Képesek vért előállítani, keringetni,
szűrni; speciális anyagokat, hormonokat szintetizálni; szaporítósejteket évtizedekig megőrizni. Különösen 
sokoldalúak és sok funkciót biztosítanak számunkra, amelyeket más szövetek nem tudnak megvalósítani.

Ezek a szövetek a régi típusú, kezdetleges kötőszövetekből fejlődtek ki és megvédték a létfontosságú
entodermális szöveteket a mechanikai károsodásokkal szemben. A bőr irha és a tejmirigyek is módosult hártyák. A tej-, 

faggyú- és izzadságmirigyek képesek váladékot szintetizálni, ezek azonban nem valódi mirigyek. Funkciójuk és
biológiai válaszreakcióik azonban nagyon hasonlóak, ezért nevezik őket mirigyszerű (adenoid) szövetnek. 

A simaizmok a régi típusú kötőszövetekből fejlődtek ki, feladatuk a létfontosságú mozgások létrehozása.  
Az entodermális mirigyszövetek a legrégibb, legalapvetőbb szövetek, amelyek nélkülözhetetlen életfunkciókat biztosítanak. 
Nélkülük nincs anyagcsere és a többi csíralemezekből származó szövetek egyáltalán nem is tudnak létezni. Ezek a szövetek 

képesek folyadékok felszívására és váladékok kiválasztására. A biológiai funkciójuk: a túléléshez szükséges
táplálék felvétele, felszívása; anyagcsere és a felesleges, haszontalan anyagok kiválasztása.

Szövetek és szervrészek

láthatóvá válik, hogy „a szövetek megbetegedé-
seinek” (a természetes elváltozásoknak) 
van egy rendje, rendszere.

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

Az öt alapvető szövettípusunk
A testünk körülbelül száz milliárd sejtjét be tudjuk sorolni öt különböző alapvető szövettípusba. 

A mirigyszövetek, a simaizomszövetek, a védőhártyák, a módosult kötőszövetek és a laphámszövetek. Ezek a szövettípusok a három 
csíralemezből fejlődnek ki és van külön saját vezérlőközpontjuk az agyban. Ha a szöveteinket a szövettípus alapján (csíralemezek alapján, 
fejlődéstörténeti fokozatok alapján és 
agyi vezérlőközpontok alapján) 
kategorizáljuk, akkor
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Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő

„A biológiában a funkció 
teremti a szervet.”

„Az emberi test funkcióin 
keresztül megérthetjük

az egész földi élővilágot.”

Az alapvető SZÖVETTÍPUSAINK CSÍRALEMEZ SZÁRMAZÁSA és JELLEGZETESSÉGEIK



1.3.6.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény „Az egyedfejlődés visszatükrözi a törzsfejlődést:
a méhen belüli egyedi fejlődés során 

az ember végigmegy a földi élőlények 
mindegyik fejlődési fokozatán.”A szöveteink fejlődéstörténeti programozása

A különböző szöveteket, azok funkcióját, azok kialakulását és a szövetfejlődési sorrend logikáját 
akkor a legegyszerűbb megérteni, ha elképzeljük, hogy a múltban volt egy földi evolúció*, hagyományos értelemben.
A fejlődéstörténeti programozás megértéséhez kezdjük az elején: Az ezen a bolygón létező növény- és állatvilág alapján,
és a tény alapján, hogy az összes ezen a bolygón élő lények a mai napig is víz van a testében, feltételezhetjük, hogy az első
földi élőlények is a vízben jelentek meg. Tudták magukat a vízben reprodukálni, tudtak fejlődni, kibontakozni és tudtak mindig 
alkalmazkodni/hozzászokni az adott körülményekhez vagy változásokhoz. Mikor és hol, nem tudjuk. Nem voltunk ott. Valaminek azonban 
kellett történnie, hiszen mégiscsak itt vagyunk. Korábban voltak elképzeléseink, hogy az élet az ősóceánban fehérjék és aminosavak véletlenszerű 
összeütközéséből fejlődött. Ma már vannak kutatások, kísérletek**, hogy a víz rezgései megváltoztatják a vízmolekulák szerkezetét.

Az élethez és a fajfenntartáshoz mindig elsődleges 
prioritás volt az anyagcsere fenntartása (és az ma is), 
míg az élőlény osztódik vagy utódot a világra hoz.

A fejlődéstörténet első fokozatában, egy biológiai konfliktus-szituációban, 
a (megváltozott életkörülményekhez való) alkalmazkodásban, a mirigyszövetek 
funkciójának fokozása (szövetszaporulattal, a mirigysejtek osztódásával) mindig jól bevált és elegendő megoldás volt. A konfliktusmegoldás után, 
amikor a létrehozott mirigysejtek a túléléshez már nem voltak szükségesek, azok gombák segítségével elbontásra kerültek. A mirigyszövetek jól működtek a testfelépítésben és alkalmazkodásban, és elegendők 
voltak az élethez, amíg az élőlények olyan méretűre nőttek (az őstengerben), hogy a külső tényezők már kárt tudtak tenni bennük (vízáramlások, hullámverések, köves tengerpart vagy vízhiány, szárazság).

Ebben az időben programozta Anyatermészet a (a létfontosságú szerveket védelmező) védőhártyák megvastagodását a kisagyba, a lehetséges sérülés-esetekre, az élőlények védelme és fenntartása érdekében.
Később, amikor az (alkalmazkodásként rendszeresen létrehozott) hártyák, bőrvastagodások ezeket a (mirigyszövetekből és hártyákból álló) élőlényeket meg tudták védeni, azok meghódították a szárazföldet. 
Innen kezdve volt jelentősége a „valamire való képességnek”, hogy hogyan tud egy élőlény a működésében alkalmazkodni, szocializálódni. Ezért vannak a képességi, sikertelenségi konfliktusok és más önértékelési 
konfliktusok ma a fizikai, szerkezeti felépítéshez hozzáprogramozva - fizikai szinten tartós, maradandó szerkezeti megerősítéssel. 

Amikor az élet az élőlények számára a kolóniákban túl szűk, túl problémás vagy túl unalmas lett, eltávolodtak egymástól, a kolóniától, a fajtársaiktól. Emiatt vagy egy pl. megszokásból adódó 
kontaktus-hiányérzet miatt, azonban sok elválasztási konfliktust produkáltak - a fejlődéstörténet negyedik fokozatában. Egy szociális elválasztási konfliktusra produkált biológiai válaszreakció például 
a bőr felhám fekélyesedése. A bőr elvékonyításra kerül, fekélyesedik, mert azáltal „közelebb tudunk kerülni egymáshoz”. Az elvékonyodás mellett a felhám érzékelési érzékenység-csökkenését is látjuk 
és az agyi léziós góc miatt feledékenység is megjelenhet, 5.1.7. Egy elképesztő, értelmes, ésszerű biológiai programozást látunk. 
Megláthatjuk, megtapasztalhatjuk, hogy

„a földi élet évmilliói alatt, Anyatermészet jól felkészült minden túlélést veszélyeztető szituációra” - jobban, mint gondolnánk.

Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

A kéregállomány vezérli az ektodermális szövetek működését és szövetmennyiségét. Egy biológiai konfliktus-helyzetben
ezek a szövetek mindig szövetsorvadással, elvékonyodással (fekélyekkel) reagálnak vagy kéregállományi funkcióváltozások 
jelennek meg (bénulások, érzékenység-változások, vércukorszint-változások). Az elváltozások biológiai értelme a konfliktus-

aktív-szakaszban nyilvánul meg, a regenerációs szakaszban a szövet az eredeti állapotára helyreállításra kerül.

A velőállomány vezérelte mezodermális szövetek a kötőszövetek újabb típusából fejlődtek ki, ezek több, magasabban fejlett 
életfunkciót biztosítanak számunkra, mint a mirigyszövetek és a védőhártyák. A KA-szakaszban a szövet először lebontásra

kerül (nekrotizálódik), aztán a regenerációs szakaszban - baktériumok közreműködésével - vastagabbra, nagyobbra, teljesítő-
képesebbre ismét felépítésre kerül. Alkalmazkodásként a szövet tartós megerősítését, maradandó funkciófokozását látjuk.

A mezodermális védőhártya-szövetek a kötőszövetek régebbi típusából származnak, amelyek a fejlődéstörténetben az
entodermális szövetek után fejlődtek ki, a létfontosságú mirigyszövetek védelmére, a beható sérülések, károsodások ellen.

Itt is elegendők voltak a (védőhártya-)megvastagítások a konfliktushelyzetekben, a konfliktusmegoldás után 
gombabaktériumokkal elbontásra kerültek. Alkalmazkodásként szövetsorvadásra itt nem volt szükség. 

Amikor csak mirigyszöveteink voltak, egy túlélési konfliktushelyzetben a szövetgyarapodás funkciófokozáshoz elegendő
volt, azután a mirigyszövet-daganatokat a legősibb mikróbák, a gombák és gombabaktériumok (mikobaktériumok)
elbontották. Egy biológiai különprogramban ma a mirigyszövetek csak daganatépítésre képesek és a simaizomzat
csak megvastagodni tud. A mirigyszövet vagy simaizomszövet gyorsított csökkentésének nincs biológiai értelme.

5. biológiai természettörvény 

*Voltak korábban elképzelések, hogy az élőlények kifejlődésének ösvénye úgy néz ki mint egy fa (mint egy almafa ágai). Ha mindenképpen faként
akarjuk ábrázolni, akkor sokkal közelebb van a valósághoz, ha pálmafáról beszélünk, ahol minden levél ugyanabból a törzsből nő ki.

**Lásd hogy működik egy tonoszkóp és lásd Masaru Emoto felfedezéseit. 

A biológiában, víz nélkül, egyáltalán 
nem is beszélhetünk életfolyamatokról, 
fejlődésről, evolúcióról, fejlődéstörténetről.

Először az egyszerű, aztán az egyre 
összetettebb élőlények jelentek meg, 
érzékeléssel, érző lélekkel, tudatossággal, 
és mindig megpróbáltak a földi létezés 
körülményeihez alkalmazkodni.
Az életük során elszenvedtek élettani 
(túlélést veszélyeztető) konfliktusokat 
és a sikeres megoldások hozzáadódtak 
a testük/fajuk biológiai alapprogramozásához.
Ezek a túlélési esélyeket jelentő alkalmazkodási 
tapasztalatok, amelyek többek között 
a faj testfelépítését is meghatározzák.
Az emberi test az összes ilyen 
válaszreakció-emléket magában hordozza, 
a biológiai megoldások az agyunkban már előre 
be vannak programozva. Az agyunk ezeket a 
biológiai különprogramokat (a természetes 
elváltozásokat) csak akkor aktiválja, ha 
bizonyos feltételek teljesülnek, lásd 1.2.0.

1. biológiai természettörvény 

A felfedez ő
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KÉREGÁLLOMÁNY
(kortex)

VELŐÁLLOMÁNY
(medulla)

KISAGY 
(cerebellum)

KÖZÉPAGY (mesencephalon)

AGYTÖRZS
(pons)

Az agy fő vezérlőközpontjai



1.3.7.

Alapismeretek – 3. biológiai természettörvény „A viselkedésprogramok 
tulajdonképpen biológiai szoftverek.”

Bevezető

2. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

4. biológiai természettörvény 

5. biológiai természettörvény 

Mezodermális konstellációban 
(kétoldali agyi lézió esetén) egy három
komponensű tudatváltozást tapasztalunk:
szociális együttérzés csökkenést, 
két különböző őrülethez 
hasonló viselkedéssel.

A mezodermális, középső csíralemezből 
származó szöveteknek két nagy vezérlő 
központja van az agyban. A közös alapjelenségük 
konstellációban „a szociálisan érzéketlenné válás”. 
Emellett két másik meghatározható alapjelenség 
kombinálódik eltérő mértékben. Az arányok az 
ábrán megközelítőlegesen vannak ábrázolva. 
Az együttérzés, humanitás, empátia, törődés 
és szolidaritás természetes, velünk született 
tulajdonságaink, amelyek itt (átmenetileg) 
tompításra, gátlásra, zavarásra kerülnek.   A kéregállomány fő funkciói az elhatároló funkciók és az elhatároló szövetek szabályozása;

az kontaktok, kapcsolódások, kapcsolatok szabályozása, fenntartása. Köszönhetően a kéregállománynak,
van hatékony és valósághű érzékelésünk, intelligenciánk, van helyes, gyors reakció képességünk az élet szinte minden szituációjában. A kettős, kétoldali kéregállományi léziós gócok erre a rendszerre 

fejtenek ki hatást, itt jelennek meg a specializált, tovább finomított tudatmódosulások: Az érintett kibillen a valóságérzékelésből, gátlásokat, blokkolásokat vagy túlzásokat produkál a konfliktustémákat vagy 
akár az egész életvitelét illetően. A kéregállomány a leginkább differenciált (további speciális régiókra felosztott) területe az agynak. Az agytörzs, kisagy, velőállomány esetében, ha egy második konfliktus  

becsapódik a másik oldalra (mindegy melyik relékombinációban), az elmezavar mindig aktiválódik, nincsen kivétel. A kéregállomány esetében érdekes, ott nem minden konstellációban jelenik meg elmezavar. 
Bizonyos relé-kombinációkban (a szociális elválasztási konfliktusok konstellációinak esetében) nem jelenik meg jellegzetes, egyedülálló, sajátos elmezavar (vagy nem tudunk róla). Amit biztosan tudunk, 
hogy feledékenység megjelenik. (Lehet, hogy a feledékenység is egy mentális tünet, hiszen segít a konfliktustémát is elfelejteni.) Azonban, Más kéreg-relékombinációkban léteznek különleges, látványos 
pszichózisok, meglehetősen feltűnő, jól meghatározható, azonosítható (és a kéregállományon belül is csoportosítható, előnyös és hátrányos) mentális és viselkedési változások, pl. eltúlzott rettegés, 
vizuális hallucináció, stb. A nemi/territórium-zónák reléi egy különleges csoport a kéregállományban, ezek reagálnak a tipikusan nőies és férfias konfliktusokra. Ezeknek a reléknek 
a konstellációiban, egyidejűleg a sajátos elmezavarral (pl. beszédmánia, anorexia, autizmus), skizofrénia és mániás-depressziós hangulatváltozás is megjelenik.

Még a pszichózisoknak is van kifinomult biológiai értelme, segítenek a kilátástalan, reménytelen helyzeteket vagy a „kezelhetetlenül nehéz időket” áthidalni. A tudatállapot-változás miatt a szövetgyarapodások 
vagy szövetsorvadások jelentősen lelassulnak (lásd 6.0.B.), így az elmezavarok gyakran megmentik az életünket. Az állatok is tudják ezeket elmezavarokat produkálni, mindazt és csak azt amit mi emberek, 
ha a megfelelő konfliktus-kombinációkat elszenvedik. Bár az elmezavarok az emberekben is jól működnek, a pszichózisok - amikor a viszonylag primitív ösztönlény átveszi a kormánykereket - alapvetően az 
állatvilágra, vészhelyzetekre és csak rövid idejű alkalmazásra van kitalálva/kifejlesztve. További részletek a 6. fejezetben. Az elmezavarok megtanulása az alapismeretek és a szimpla szerv-elváltozások 
szabályszerűségeinek megtanulását igényli. Az embernek ismernie/tudnia kell az egyszerűbb szabályokat és összefüggéseket, hogy összetettebb szabályszerűségeket könnyen megértsen. 
Ez a fáradság is megéri, hiszen ez egy érdekes, izgalmas, hasznos, értelmes dolog. Ha az ember a mentálisan instabil vagy esetleg veszélyes embereket fel tudja ismerni, 
jobban meg tudja választani a barátait, partnerét, társaságát és életkörnyezetét.

*Az elmezavarok és a szabályszerűségeik leírása a Szerv Atlasz 6. fejezetében található.

Frontál-félelmi konstellációk:
Kettős félelemállapot,

fóbiák (mentális 
lemerevedés, blokkolás)

A szenzorikus kéreg (SC) konstellációiban nem látunk 
tipikus elmezavart/kényszerviselkedést. Látókéreg 

konstellációban jelenik meg a látáshallucináció és a 
hallókéreg konstellációban a halláshallucináció.

NT-zónák: Sajátos, jellegzetes,
tudatállapot-változások, 

hangulati változások, mánia 
depresszió, kényszerviselkedések

Szociálisan érzéketlenné 
válás, az együttérzés 

csökkenése, érzelmi ridegség, 
gondatlanság, szívtelenség

(Ön-)értékelési és értékítéleti zavarok, nárcizmus, fanatizmus,
megalázás, gyűlölködés, kihasználás, ellenségesség. Kép-
viselési, hazudozási, csalási, leigázási, harcolási, büntetési 

kényszer. Nagyzási, uralkodási, ellenőrzési őrület.

Kényszeresen sértegető
pszichopata, szociopata, 

aszociális viselkedés
(kevésbé látható)

(Ön-)értékelési
és értékítéleti

zavarok
(kevésbé látható)

Szociálisan érzéketlenné 
válás, az együttérzés 

csökkenése, érzelmi ridegség, 
gondatlanság, szívtelenség

A két oldalon egyidejűleg létező 
szimpatikotóniás agytörzsi léziós góc
eredménye: tudatszűkülés, demencia, 
intelligenciacsökkenés, tájékozódászavar, 
zavarodottság. Minél jobban kétségbe 
esik az érintett a létbiztonságát illetően, 
annál jobban összezavarodik. Ostobán 
viselkedik, mintha nem fogná fel, mi történik.

1. biológiai természettörvény 

A kétoldali agytörzsi lézió miatt ún. tudatszűkülés jelenik meg mentális szinten: Zavarodottság, bizonytalanság,
tájékozódászavar idő, helyek és személyeket vonatkozásában. Demencia, Alzheimer, gyengeelméjűség, tompaság,

elbutulás, értelmi szint csökkenés, ostobaság, felelőtlenség, befolyásolhatóság, könnyű ellenőrizhetőség
és lehúzhatóság, könnyelműség, kiszolgáltatottság. „Rábízom magam az élet (őstenger) sodrására.”

Kényszeresen sértegető, bánt(almaz)ó, kínzó, szívtelen 
gátlástalan, kegyetlen, könyörtelen, károkozó, ún. 

aszociális, pszichopata, szociopata, személy-, 
közösség- és társadalomellenes viselkedés. 

A természetes elváltozások biológiai rendszere
Minden ún. természetes elváltozás egy ontogenetikus, csíralemez-központú rendszer szerint fut le/történik.

Az elmezavarok (félelmi, hangulati és elmezavarok) közös jellemzői csíralemezenként

Nem csak a fizikai elváltozásokat tudjuk csíralemezenként rendszerezni, hanem a mentális elváltozásokat, az elmezavarokat is.
Ha ugyanazon agyi részben mindkét oldalon egyidejűleg kettő vagy több góc van ún. szimpatikotóniás vagy vagotóniás állapotban*, akkor a szervi 
elváltozások mellett mentális elváltozások is megjelennek. A konfliktusintenzitások meghatározzák az agyi léziók nagyságát, és ezek meghatározzák 
a megjelenő elmezavar súlyosságát. Hogy melyik agyi részben jön létre az ún. konstelláció, az határozza meg, hogy melyik elmezavar jelenik meg.

A felfedez ő
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Az agy fő vezérlőközpontjai



1.4.0.

Alapismeretek – 4. biológiai természettörvény 

baktériumok és a vírusok csak a konfliktusmegoldás 
után szaporodnak, a konfliktus-utószakaszban. 
A gombák feladata a mirigydaganatok elbontása, 
a gombabaktériumok eltávolítják a védőhártya-
vastagításokat. A baktériumok a kötőszövet-
sorvadásokat építik fel újra, a vírusok 
a laphám-fekélyeket állítják helyre.

Látható és egyértelműen bizonyítható,
hogy az agyunk parancsára dolgoznak,
csak azon a helyen és csak addig, amíg
erre lehetőségük van - egy biológiai
különprogram keretén belül.

Ha az első három biológiai 
természettörvényt figyelmen kívül hagyjuk, 
elkerülhetetlenül téves következtetésekre 
jutunk, mert tényleg úgy néz ki, mintha a 
mikroorganizmusok okoznák a gyulladásokat, 
mert mindig jelen vannak ott, aktívan és nagy 
számban. Ez azonban nem stimmelt így.
Félreértettük. Akkor is ha a tűzoltóság minden  
nagyobb tűznél jelen van, nem a tűzoltók okozzák 
a tüzet. A mikróbák a barátaink, a mi szimbiótáink*! 

Nélkülözhetetlenek a szöveteink gyorsított 
(természetes módon történő) átalakításához. 
Nem lehet romboló szándékuk/indítékuk, 
mert ők az élettani folyamatainkban
letagadhatatlanul/vitathatatlanul
segítenek/közreműködnek/kooperálnak.
Ők valódi szövetségeseink, hűséges 
és kitartó „vendégmunkások” az 
emberi (és állati) szervezetben.

A mikroorganizmusok nem tudnak 
egy elváltozást beindítani, ennek 
következtében nem lehet őket 
„patogénnek” vagy „kórokozónak” 
nevezni/tekinteni. 

A biológiában a mikroorganizmusoknak 
van funkciójuk, céljuk, feladatuk, 
rendeltetésük, ami nem más, mint 
hogy életben tartsanak minket.

A KA-szakaszban a vírusok nem szaporodnak, 
nincs szükségük előkészületre. A nevük a

virulenciából ered, ami egy intenzív 
önreprodukciós képességet jelent. 

A vírusok szaporodását és aktivitását látjuk. Ámbár a
vírusoknak nincsenek életfunkcióik, optimális körülmények 

között képesek arra, hogy gyorsan reprodukálják magukat és 
segítsenek nekünk a laphámszöveteink regenerációjában.

A baktériumok nem szaporodnak a KA-szakaszban,
nincs szükségük előkészületre.

A baktériumok a konfliktusmegoldás után kezdenek 
szaporodni és azonnal hozzá is látnak dolgozni a

cisztában vagy a gyulladt szövetterületen. Feladatuk
a szövet újra felépítése és funkciójának helyreállítása. 

A gombabaktériumok már a KA-szakaszban 
szaporodni kezdenek és gyülekeznek a 
megvastagodás lebontására. Aktivitást

csak a konfliktusmegoldás után mutatnak.

A gombabaktériumok a konfliktusmegoldás után 
dolgoznak a gyulladás érintette területen. A feladatuk a 
már nem szükséges védőhártya vastagítások elbontása. 

A simaizom-miómának nincs szüksége mikróbákra.

A mirigyszövet-daganatok esetében a gombák 
már a KA-szakaszban szaporodni kezdenek
és készülődnek az elbontási munkálatokra..

A mióma sokáig megmarad, évek alatt kerül 
leépítésre, gyulladás és mikroorganizmusok nélkül.

A konfliktus-megoldás után kezdenek a gombák, gomba-
baktériumok, TBC dolgozni és elbontják mirigydaganatokat. Ennek

a folyamatnak is van orvosi neve, ez az ún. szövet-elsajtosodás.
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5. biológiai természettörvény 

1. biológiai természettörvény 

„A mikroorganizmusok
a mi nanosebészeink.”

A mikroorganizmusok biológiai rendszere: 
Minden ún. mikroorganizmus egy ontogenetikus, csíralemez-központú
rendszer szerint vesz részt a természetes elváltozásban. 

Az első három természettörvény figyelembe vételével kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy minden mikroorganizmus (mikróbák, gombák, baktériumok, 
vírusok kivétel nélkül) ennek a természettudományos rendszernek a részei/résztvevői, mert szigorúan e rendszer szerint szaporodnak és dolgoznak a testben. 
A testen belül, az agyunk vezérli őket és a konfliktus-utószakaszban kerülnek bevetésre, csak akkor dolgoznak és mutatnak bármilyen szövet-átalakítási aktivitást. 
A gombák és gombabaktériumok már 
a konfliktus-aktív-szakaszban
elkezdenek szaporodni, a
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*A szimbiózis kettő (vagy több) élőlény kölcsönösen 
előnyös együttélése, együttműködése, mely lehetővé 

teszi a túlélést. Akkor és ott, ahol vannak,
egymás nélkül nem tudnak élni, létezni. 

Az együtt élő élőlények az ún. szimbióták 
(pl. moha + gomba = zuzmó). Ha a szimbióták 

életközössége szétesik, mindketten meghalnak.

KONFLIKTUS-AKTÍV-SZAKASZ KONFLIKTUS-UTÓSZAKASZ
A mikroorganizmusokat
vezérlő agyi relé helye
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1. biológiai természettörvény 

Alapismeretek – 5. biológiai természettörvény „A természetet nem lehet legyőzni, csak megérteni:
A biológiai folyamatokat nem tudjuk kényszeríteni,

de tudjuk azokat irányítani.”

„Fedezd fel mi van belül,
és meg fogod érteni,

mi van kívül.”

Az értelem természettörvénye: Minden ún. természetes elváltozásnak
van egy túlélést támogató, biológiai értelme, célja, rendeltetése:
alkalmazkodás egy konfliktushelyzethez, egy megváltozott életkörülményhez.

A testünkben semmi sem történik véletlenül. Minden folyamat és mikroorganizmus a csíralemez származás szerint működik.
Minden természetes elváltozásnak van egy fejlődéstörténetileg levezethető, értelmes biológiai célja: Alkalmazkodás. Az egyén és a faj túlélésének 
támogatása, az életfolyamatok fenntartása átmeneti alkalmazkodási különprogramokkal (amelyeket korábban megbetegedésként félreértelmeztünk).

A természetes elváltozás két 
betegségi szakaszból áll, amelyek 
együtt egy megbetegedést képeznek.
Minden természetes elváltozásnak van 
egy konkrét biológiai értelme, mely a 
két szakasz egyikében megnyilvánul. 

A legnagyobb probléma - az elváltozás-
mechanizmus megértésében - az a tény volt,
hogy a kétszakaszúságot figyelmen kívül hagyták.
Ha nem vesszük figyelembe, a folyamatok tényleg 
érthetetlenné, megmagyarázhatatlanná és 
kiszámíthatatlanná válnak.

Amit korábban betegségnek 
tartottunk, az nem más, mint egy 
előre megjósolható, előre kiszámítható, 
intelligens biológiai válaszreakció. 
A szó „betegség” egy címke,
egy fizikai (szervi) vagy mentális 
(szellemi) elváltozás neve. A tünetek 
semlegesek és csak azt mutatják meg, 
mi zajlik az érzelemvilágunkban most,
vagy mi történt korábban.

A biológiában is minden az 
ok és okozat törvénye szerint működik. 
Ha nincs ok (a normál kiegyensúlyozott 
állapotban) nem történik elváltozás.

Ha ellenőrizzük, elemezzük és 
értékeljük a klinikai tapasztalatokat, 
a „megbetegedési folyamatok” 
minden adatát, de csak és kizárólag 
a bizonyított TÉNYEKET a 
szigorú természettudományos 
megismételhetőségi szabályok 
szerint, kijelenthetjük a következőt:

„A természetes elváltozások, 
az Értelmes Biológiai Külön-

programok tulajdonképpen az
agyunk által vezérelt, gyorsított
biológiai válaszreakciók.” /B.R./

Amikor Dr. Hamer a negyedik
biológiai természettörvényt leírta,
rájött arra, hogy a négy biológiai 

természettörvény nem csak a rákos 
elváltozásokra érvényes, hanem 

tulajdonképpen minden ún. 
„megbetegedésre”, (amelyek 

nem külső behatások, pl. 
baleset, mérgezés vagy

besugárzás következményei).
Felfedezte a pszichoszomatikus 
elváltozások rendszerét. A négy 
természettörvényből adódott az

ötödik összefoglaló megállapítás. 
Akkoriban, elsőre, Dr. Hamer ezt a 
következőképpen fogalmazta meg:

„Egy betegség megértésének/ 
értelmességének a törvénye 

a természet egy fejlődéstörténetileg 
érthető értelmes biológiai külön-

programjának részeként.”
Ámbár ez a fogalmazás 

értelmezhető, azonban az
egyes szakaszokra utal. Mivel itt 

végeredményben kétszakaszú
biológiai különprogramokról van

szó és azok biológiai céljairól, ez a 
megállapítás később pontosabban 

meghatározásra került, a
természettudományos 

követelményeknek
megfelelően.

Az átmeneti alkalmazkodás után, az elváltozás helyreállítása 
gyulladással történik. Optimális esetben, ha nincs
agyi károsodás, a szövet- vagy funkcióváltozások 

az eredeti állapotukra helyreálltásra kerülnek. 

A konfliktus-aktivitás alatt szövet-előkészítést, 
szövet-előbontást látunk. Ha a szövetnek van 
különleges funkciója, pl. hormont szintetizál, 
akkor egyidejűleg alulműködés is megjelenik.

Az elváltozás biológiai értelme ebben a szakaszban
nyilvánul meg az újjáépítés során: a szövet erősebbé,

nagyobbá és teljesítő-képesebbé válik. Ez egy 
maradandó megerősítés, képesség- és funkciófokozás.

A konfliktusmegoldás után a védőhártya-
megvastagodás gombák és gombabaktériumok

közreműködésével szétbontásra, elbontásra kerül. 

A miómák (simaizomzat-megvastagodások) megmaradnak.

A konfliktusmegoldás után a mirigydaganat gombák
közreműködésével szétbontásra, elbontásra kerül.

KONFLIKTUS-AKTÍV-SZAKASZ KONFLIKTUS-UTÓSZAKASZ

Az elváltozás biológiai értelme ebben a szakaszban 
nyilvánul meg: A laphám szövetsorvadása, 

elvékonyodása, érzékenység-változásai,
feledékenység, mozgatási funkciócsökkenés.
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„Betegségek” szigorú értelemben 
véve egyáltalán nem is léteznek, (a külső 
behatások kivételével) csak az intelligens,

bio-logikus válaszreakciók léteznek, 
az ún. természetes elváltozások.
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5. biológiai természettörvény 

3. biológiai természettörvény 

Az elváltozás biológiai értelme ebben a szakaszban 
nyilvánul meg a szövetgyarapodásban, mert több 
szövetnek több funkciója, több teljesítménye van.

Egy simaizom-elváltozás esetén az elváltozás biológiai
értelme a mióma-növekedésben nyilvánul meg,

mirigyszövetek esetében a daganatnövekedésben, mert 
több szövetnek több funkciója, több teljesítménye van.

Ebben a szakaszban
materializálódik/nyilvánul

meg az elváltozás biológiai
értelme, célja (lásd 1.3.4.)



A biológiai értelem, 1.5.0.
A biológiai különprogramok rendszere, 1.3.2.
A kéregmezők agyi reléi, 6.4.C.
A köhögés értelme, 5.2.4.
A Szerv Atlasz célja, A.5.
A Szerv Atlasz használata, A.6.
A szindróma, 2.1.21.
A szív megállása, 5.2.8.
A szülő nő szükségletei, 2.2.2.
Addison-tünet, 4.1.17.
Adenoid bőrrák, 3.1.1.
Adenoid mellrák, 3.1.3.
Adenokortikotróp hormon, ACTH, 2.1.24.
Afta, 5.1.2.
Aftás stomatitis, 5.1.2.
Aftózis, 5.1.2.
Agresszió másokkal szemben, 6.5.F.
Agresszió önmagával szemben, 6.5.F.
Agresszív viselkedés, 6.5.F.
Agresszivitás-konstelláció, 6.5.F.
Agyalapi mirigy adenokarcinóma, 2.1.24.
Agyalapi mirigy adenóma, 2.1.24.
Agyalapi mirigy elégtelenség, 2.1.24.
Agyalapi mirigy elülső lebeny, 2.1.24.
Agyalapi mirigy, 2.1.24.
Agyérgörcs, 4.1.8.
Agyhártyagyulladás, 3.1.8.
Agyhártya, 3.1.8.
Agyhártyadaganat, 3.1.8.
Agyhártya-megvastagodás, 3.1.8.
Agyhártya-mezotelióma, 3.1.8.
Agyi tünetek, 1.2.4.
Agykárosodás, 6.0.A.
Agytörzsi konstelláció, 6.1.A.
Akne, 3.1.1.
Akromegália, 2.1.24.
Akut pszichózis állapot, 6.0.B.
Alacsony vércukorszint, 5.1.16.
Albuminuria, 2.1.20.
Alfa-Langerhans szigetsejtek, 5.1.16.
Állatkísérletek, 2.1.8.
Allergiás foltok a bőrön, 5.1.7.
Állkapocscsont, 4.1.4.
Álmatlanság, 1.2.1.
Alopecia, 5.1.7.
Alsó állkapocs, 4.1.4.
Alveolitis, 5.2.4.
Alzheimer, 6.1.A.
Ambivalencia, 6.3.A.
Amiláz enzim a vérben, 5.2.11.
Amiotrofikus laterálszklerózis, ALS, 5.1.11.
Amnézia, 6.1.A.
Ámokfutás, 6.5.F.
Anális karcinóma, 5.2.12.
Anémia, 4.1.5.
Angina pectoris (artéria intima), 5.2.7.
Angina pectoris (véna intima), 5.2.5.
Angina trachealis, 5.2.2.
Anorexia, beteges soványság, 6.5.F.
Anorexia-konstelláció, 6.5.F.
Anuria, 2.1.20.
Anyajegy, 3.1.1.
Anyatej, 3.1.3.
Apátia, 4.1.17.
Aranyér, hemorroid, 5.2.12.
Archaikus gyűrűforma, 2.1.D.

Arcüreggyulladás, 5.1.6.
Árpa, 3.1.9.
Arrogancia, 6.3.A.
Artéria elmeszesedés, 4.1.8.
Artéria lerakódás, 4.1.8.
Arterioszklerózis, 4.1.8.
Arthritisz, 4.1.2.
Arthrózis, 4.1.2.
Aszcit, 3.1.4.
Aszexuális viselkedés, 4.1.14.
Aszociális viselkedés, 6.2.A.
Aszpergillózis, 2.1.7.
Atrófia, 4.1.B.
Átverési mánia, 6.3.A.
Autizmus-konstelláció, 6.5.F.
A-vitamin-hiány, 5.1.7.
Az elsődleges NT-konfl. becsapódása, 5.2.B.
Az öt biológiai természettörvény, 1.0.2.
Baktériumok táblázatban, 1.4.0.
Balanitisz, 5.1.9.
Balkezes férfiak, 6.5.E.
Balkezes nők, 6.5.E.
Barbarizmus, 6.3.A.
Bartholini-adenokarcinóma, 2.1.17.
Bartholini-ciszta, 2.1.17.
Bartholini-tályog, 2.1.17.
Bartholinitisz, 2.1.17.
Bartholini mirigyek, 2.1.17.
Basedow-Grawes-tünet, 2.1.4.
Bazalióma, 5.1.7.
Bechterew-tünet, 4.1.2.
Befelé kancsalítás, 6.1.A.
Befogottság érzés, 6.4.D.
Béldaganat, 2.1.12.
Belégzés nehézkes, 2.2.5.
Bélelzáródás, 2.1.12.
Bélgyulladás, 2.1.12.
Bélizmok, 2.2.1.
Bélkólika (bélgyulladás), 2.1.12.
Bélkólika (fájdalomgörcs), 2.2.1.
Bélmióma, 2.2.1.
Bélparalízis, 2.2.1.
Bélperforáció, 2.1.12.
Bélpolip, 2.1.12.
Bélrák, 2.1.12.
Belső fül, 5.1.12.
Belső-bőr-érzékenység-séma, 5.1.D.
Belső-bőr-séma, 5.1.D.
Bénulás, 5.1.11.
Beszédizomzat, 5.2.1.
Beszédmánia, 6.5.F.
Beszédzavar, 5.2.1.
Beszorultság/becserkészés félelem, 6.4.D.
Béta-Langerhans szigetsejtek, 5.1.17.
Beteges félelem, 6.4.D.
Bezártság érzés, 6.4.D.
Biológiai identitás, 6.5.A.
Biológiai konfliktus, 1.2.0.
Biológiai konfliktustípusok, 1.3.3.
Biológiai oldalúság, 1.3.4.
Bizonyítási kényszer, 6.3.A.
Bőr irha, 3.1.1.
Bőrallergia, 5.1.7.
Bőrgomba, 3.1.1.
Bőrkeményedés, 3.1.9.
Bőrkinövés, 3.1.9.
Bőrkiütés, 5.1.7.

Bőrmegvastagodás, 3.1.1.
Bőrrák, 3.1.1.
Bőrrétegleválás, 5.1.7.
Bőrszárazság, 5.1.7.
Bőrtuberkulózis, 3.1.1.
Bőrvörösség, 5.1.7.
Bradiaritmia, 5.2.7.
Bradikardia, 5.2.7.
Bronchitisz, 5.2.4.
Bronchopneumónia, 5.2.4.
Bulbus laphám, 5.2.9.
Bulimia-konstelláció, 6.5.G.
Bűzös vizelet, 2.1.16.
Casanova-konstelláció, 6.5.G.
Cellulitisz, 4.1.11.
Cerebrospinális folyadék, agyvíz, 3.1.8.
Cezaromániás viselkedés, 6.3.A.
Cisztás fibrózis (CF), 2.1.7.
Cisztitisz, 5.2.14.
Combnyakcsont, 4.1.5.
COPD, 5.2.3.
Corium, 3.1.1.
Cöliákia, 2.1.12.
CT-képek a szakaszokban, 1.2.4.
Cukorbetegség, 5.1.16.
Cushing szindróma, 4.1.17.
Csalánkiütés, 5.1.7.
Csalási mánia, 6.3.A.
Csapdába esettség érzés, 6.4.D.
Cseplesz, 3.1.5.
Csikló, 5.1.9.
Csillapíthatatlan étvágy, 5.1.16.
Csíralemez, 1.3.0.
Csokoládéciszta, 4.1.14.
Csomós strúma, 2.1.4.
Csont, 4.1.3.
Csontciszta, 4.1.3.
Csonthártya, 5.1.10.
Csontkinövés, 4.1.3.
Csontrák, 4.1.3.
Csontsorvadás, 4.1.3.
Csontvelősorvadás, 4.1.3.
Csökkent vizeletkiválasztás, 2.1.20.
Dadogás, 5.2.1.
Demencia, 6.1.A.
Dentin, 4.1.4.
Depigmentáció, 5.1.7.
Depresszió változása mániára, 6.5.B.
Depresszió, 6.5.A.
Depresszív viselkedés, 6.5.A.
Dermatitisz, 5.1.7.
Dermatofibróma, 3.1.9.
Diabétesz mellitusz, 5.1.17.
Diftéria, 5.2.2.
Duktális emlőrák, 5.1.8.
Duktális mellrák, 5.1.8.
Dühkitörés, 6.5.F.
Dühtől megvakult, 6.5.F.
Egocentrikus viselkedés, 6.3.A.
Egyciklusú elváltozás, 1.2.2.
Egyensúlyzavar, 5.1.12.
Együttérzés-csökkenés, 6.2.A.
Éjszaka beszáradó szemváladék, 5.1.5.
Éjszakai izzadás, 2.1.B.
Ekcéma, 5.1.7.
Eladási mánia, 6.3.A.
Elbutulás, 6.1.A.

Éleslátás-csökkenés, 5.1.13.
Életlen látás, 5.1.13.
Elképedtség, 6.1.A.
Ellenőrzési és irányítási mánia, 6.3.A.
Ellenségesség, 6.3.A.
Ellentmondásosság, 6.3.A.
Elmezavar aktiválódások időtartama, 6.0.B.
Elmezavarok agyi részenként, 6.0.A.
Elmezavarok csíralemezenként, 1.3.7.
Elmezavarok, korábban és ma, 6.0.A.
Élősködés, 6.3.A.
Elsajtosodás, 2.1.B.
Elsődleges, másodlagos NT-konfl., 6.5.C.
Eltúlzott félelem, 6.4.D.
Elválasztási konfliktus, 5.1.A.
Embrió, 1.3.0.
Emelkedett pulzus, 5.2.5.
Emelkedett vércukorszint, 5.1.17.
Empátia-képtelenség, 6.2.A.
Endometriózis, 2.1.19.
Endometrium-adenokarcinóma, 2.1.19.
Endometriumpolip, 2.1.19.
Energiaszegény táplálkozás, 2.1.B.
Enteroidea-adenokarcinóma, 2.1.23.
Epehólyag, 5.2.10.
Epekő, 5.2.10.
Epevezeték, 5.2.10.
Epevezeték-elzáródás, 5.2.10.
Epidermisz, 5.1.7.
Epilepszia, 5.1.11.
Epilepsziás roham, 5.1.11.
Eritéma, 5.1.7.
Eritrocitémia, 4.1.5.
Erizipelasz, 4.1.1.
Erőszakos kitörések, 6.5.F.
Erőszakoskodási kényszer, 6.3.A.
Erőszakosság, 6.3.A.
Értékítéleti zavar, 6.3.A.
Értelmi szint csökkenés, 6.1.A.
Érzékenység-csökkenés, 5.1.D.
Érzékenység-fokozódás, 5.1.D.
Érzékenység-változások, 5.1.D.
Érzéketlenség, 6.2.A.
Érzelemtelenné válás, 6.2.A.
Érzelmi intelligencia, 6.3.A.
Érzelmi kiégettség, 6.2.A.
Érzelmi ridegség, 6.2.A.
Esszenciális hipertónia, 4.1.16.
Étel-intolerancia, 2.1.12.
Etikátlan viselkedés, 6.3.A.
Eustach-kürt, fülkürt, 2.1.22.
Ewing-szarkóma, 4.1.6.
Extra szívdobbanások, 2.2.3.
Faggyúmirigy, 3.1.2.
Fájdalmas izomvonaglás, 4.1.6.
Fájdalmas székelés, 5.2.12.
Fájdalom a húgyutakon, 5.2.14.
Fájdalom vizelés közben, 5.2.14.
Fájdalommentes izomrángatódzás, 5.1.11.
Falatkonfliktus, 2.1.A.
Falatmozgatási konfliktus, 2.2.A.
Fanatikus viselkedés, 6.3.A.
Fantomfájdalmak, 5.1.10.
Farkaséhség, 5.1.16.
Fehér foltok a bőrön, 5.1.7.
Fehérvérsejtek, 4.1.5.
Fejfájások, 1.2.1.

Fekély a bőrön, 5.1.7.
Fekélyes vastagbélgyulladás, 2.1.15.
Fekélyképződés, 1.3.2.
Fekete melanóma, 3.1.1.
Fekete, fix vakfoltok, 2.1.23.
Felfogászavar, 6.1.A.
Felhám, epidermisz, 5.1.7.
Félig-NT-zóna-konstelláció, 6.5.B.
Félkörös ívjáratok, 5.1.12.
Félrevezetési kényszer, 6.3.A.
Felső állkapocs, 4.1.4.
Féregnyúlvány, 2.1.13.
Férfiasság-fokozódás, 4.1.15.
Férfias konfliktusok, 5.2.A.
Fertőzés, 1.4.0.
Fertőző fültőmirigy-gyulladás, 5.1.3.
Fibrilláció, 2.2.B.
Fibróma, 4.1.1.
Fibromialgia, 4.1.2.
Fimózis, 5.1.9.
Fityma, 5.1.9.
Fitymaszűkület, 5.1.9.
FKA, függő konfliktus-aktivitás, 1.2.2.
Fóbia, 6.4.D.
Fogciszta, 4.1.4.
Fogcsont, 4.1.4.
Foggranulóma, 4.1.4.
Fogíny, 5.1.2.
Fogkő, 4.1.4.
Foglyukasodás, 4.1.4.
Fogtúlérzékenység, 5.1.1.
Fogzománc elszíneződés, 5.1.1.
Fogzománc, 5.1.1.
Fokozott szőrnövekedés, 4.1.17.
Fókuszálási zavar, 5.1.13.
Folyadék a mellkasban, 3.1.6.
Folyadék a tüdőben, 2.1.7.
Folyadékfelhalmozódás a testben, 3.1.4.
Folyadékgyülem, ömleny, 3.1.4.
Frontál-félelmi konstelláció, 6.4.D.
Frontál-félelmi szeparációs konfliktus, 5.1.B.
Frontál-kortikális konstelláció, 6.4.D.
Frontál-okcipitális konstelláció, 6.4.D.
Funkciócsökkenés, 5.1.B.
Funkciókimaradás, 5.1.B.
Funkcionális vonatkozások, 4.1.C.
Furunkulózis, 4.1.1.
Furunkulus, 4.1.1.
Fülcsengés, 5.1.12.
Fülfájások (laphám), 5.1.6.
Fülfájások (mirigyhám), 2.1.22.
Fülkürt-laphám, 5.1.6.
Fülsistergés, 5.1.12.
Fültőmirigy, 2.1.2.
Fültőmirigy-adenokarcinóma, 2.1.2.
Fültőmirigy-gyulladás, 2.1.2.
Fültőmirigy-megnagyobbodás, 2.1.2.
Fültőmirigyrák, 2.1.2.
Fültőmirigy-vezetékek, 5.1.3.
Gasztritisz, 2.1.9.
Gégefedő, 5.2.2.
Gégegyulladás, 5.2.2.
Gégeizomzat, 5.2.1.
Gégelaphám, 5.2.2.
Gégenyálkahártya, 5.2.2.
Gégeödéma, 5.2.2.
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Gégerák, 5.2.2.
Gennyes fehérfolyás, 2.1.19.
Gennyes középfülgyulladás, 2.1.22.
Gerincferdülés, 4.1.2.
Gerincvelőhártya, 3.1.8.
Gerincsérv, 4.1.2.
Gigantizmus, 2.1.24.
Glaukóma, 5.1.13.
Glutén intolerancia, 2.1.12.
Golyva, 5.1.14.
Gombabaktériumok táblázatban, 1.4.0.
Gombák táblázatban, 1.4.0.
Gombás bélgyulladás, 2.1.12.
Gombás cisztitisz, 2.1.16.
Gombás fülfertőzés, 2.1.22.
Gombás tüdőgyulladás, 2.1.8.
Gondatlanság, 6.1.A.
Gonorrea, 5.1.9.
Gonoszság, 6.3.A.
Granulocitopénia, 4.1.9.
Gyengeség, 1.2.1.
Gyermek utáni vágyakozás, 2.2.2.
Gyermeteg viselkedés, 6.5.A.
Gyomor-adenokarcinóma, 2.1.9.
Gyomorégés, 5.2.9.
Gyomorfájdalmak, 5.2.9.
Gyomorfekély, 5.2.9.
Gyomorhurut, 5.2.9.
Gyomorkanyarulat (kicsi), 5.2.9.
Gyomorkanyarulat (nagy), 2.1.9.
Gyomorkólika, 2.1.9.
Gyomor-laphám, 5.2.9.
Gyomor-mirigyhám, 2.1.9.
Gyomorrák (laphám), 5.2.9.
Gyomorrák (mirigyhám), 2.1.9.
Gyomorrontás, 2.1.9.
Gyomorsav-közömbösítés, 5.2.9.
Gyomortuberkulózis, 2.1.9.
Gyomorvérzés, 5.2.9.
Gyors hasnyálmirigy-duzzanat, 5.2.11.
Gyors májduzzanat, 5.2.10.
Gyors pulzus, 5.2.5.
Győzelmi kényszer, 6.3.A.
Gyulladt bél szindróma (IBS), 2.1.12.
Gyűlölet, 6.3.A.
Gyűlölködés, 6.3.A.
Hajgyökér, 5.1.7.
Hajhullás, 5.1.7.
Hajszálerek, 4.1.8.
Halláscsökkenés, 5.1.12.
Hallás-hallucináció, 6.5.G.
Hallásvesztés, 5.1.12.
Hallócsiga, 5.1.12.
Hallókéreg, 5.1.12.
Halottnak tettetési reflex, 5.1.11.
Hang elvesztése, 5.2.2.
Hangképzési nehézség, 5.2.1.
Hangokat hallás, 6.5.G.
Hangos beszéd hallgatóság nélkül, 6.5.F.
Hangszálbénulás, 5.2.1.
Hangszálgyulladás, 5.2.2.
Hangulatot befolyásoló kéreg relék, 6.5.B.
Hangulatzavar, 6.5.A.
Hányási roham, 5.2.9.
Hányinger, 2.1.9.
Harántcsíkolt izmok, 4.1.6.
Harántcsíkolt izomzat a szívben, 4.1.7.

Harcolási kényszer, 6.3.A.
Harmadik NT-zóna-konfliktus, 6.5.B.
Hashártya-megvastagodás, 3.1.4.
Hashimoto-tireoiditisz, 2.1.4.
Hasmenés, 2.1.12.
Hasnyálmirigy, 2.1.11.
Hasnyálmirigy-adenokarcinóma, 2.1.11.
Hasnyálmirigy-cirrózis, 5.2.11.
Hasnyálmirigyciszta, 5.2.11.
Hasnyálmirigy-fájdalmak, 5.2.11.
Hasnyálmirigy-gyulladás, 2.1.11.
Hasnyálmirigyrák, 2.1.11.
Hasnyálmirigy-vezeték, 5.2.11.
Hasnyálmirigy-vezeték-elzáródás, 5.2.11.
Hasnyálmirigy-vezeték-gyulladás, 5.2.11.
Hasüregi punkció, 3.1.5.
Hasvízkór, 3.1.4.
Haszonmánia, 6.3.A.
Hátcsigolya, 4.1.3.
Helicobacter pylori, 5.2.9.
Hemangióma, 4.1.8.
Hematemezis, 5.2.9.
Hematuria, 5.2.13.
Hemofília, 4.1.10.
Hemoglobin, 4.1.5.
Hepatitisz, 5.2.10.
Hepatomegália, 2.1.10.
Hereciszta, 4.1.15.
Heregyulladás, 4.1.15.
Herék, 4.1.15.
Herenekrózis, 4.1.15.
Hererák, 4.1.15.
Herpes zoster, 3.1.2.
Herpesz, 5.1.7.
Hideginfluenza, 5.1.6.
Hidegrázás, 1.2.1.
Himlő, 5.1.7.
Hiperaktivitás, 4.1.17.
Hiperaldoszteronizmus, 4.1.17.
Hiperesztézia, 5.1.D.
Hiperglikémia, 5.1.17.
Hiperglikémiás sokk, 5.1.17.
Hiperglükozémia, 5.1.17.
Hiperhidráció, túlvizesedés, 2.1.20.
Hiperhidratáció, túlvizesítés, 2.1.20.
Hiperinzulinémia, 5.1.16.
Hiperperisztaltika, 2.2.1.
Hiperpigmentáció, 3.1.1.
Hiperszenzitivitás, 5.1.D.
Hipertireózis, 2.1.4.
Hipertónia, 4.1.16.
Hipervaszkularizáció, 4.1.8.
Hipoesztézia, 5.1.D.
Hipofízis, 2.1.24.
Hipoglikémia, 5.1.16.
Hipoglikémiás sokk, 5.1.16.
Hipoglukagonémia, 5.1.16.
Hipoglükozémia, 5.1.16.
Hipoinzulinémia, 5.1.17.
Hiposzenzitivitás, 5.1.D.
Hipotalamusz, 2.1.24.
Hipotireózis, 2.1.4.
Hirsutizmus, 4.1.17.
Hirtelen csípőfájdalom, 4.1.2.
HIV, AIDS, 5.1.9.
Hodgkin-limfóma, 4.1.9.
Hogyan reagál egy JK férfi, 5.2.B.

Hogyan reagál egy JK nő, 5.2.B.
Hólyag gombás fertőzése, 2.1.16.
Hólyagháromszög, 2.1.16.
Homloküreggyulladás, 5.1.6.
Homoszexualitás, 6.5.A.
Hónalji nyirokcsomók, 4.1.9.
Hormonális állapot, 5.2.A.
Hormonális kasztráció, 5.2.A.
Hormonális kibillenés, 5.2.A.
Hormonális kiindulási állapot, 5.2.B.
Hormonális problémák, 2.1.24.
Hormonális zavarok, 2.1.24.
Hormonváltozás NT-zóna konfl. miatt, 5.2.B.
Hörcsögpofi, 5.1.3.
Hörgőkarcinóma, 5.2.4.
Hörgőnyálkahártya, 5.2.4.
HPV (humán papillóma vírus), 5.2.6.
Húgycső, 5.2.14.
Húgycső-elzáródás, 5.2.14.
Húgyhólyag (laphám), 5.2.14.
Húgyhólyag (mirigyhám), 2.1.16.
Húgyhólyag-fájdalomgörcs, 5.2.14.
Húgyhólyagfertőzés, 5.2.14.
Húgyhólyagháromszög, 2.1.16.
Húgyhólyaghurut, 5.2.14.
Húgyhólyagpolip, 2.1.16.
Húgyhólyagrák, 5.2.14.
Húgyhólyag-záróizom, 4.1.12.
Húgyhólyaggyulladás, 5.2.14.
Húgyúti elzáródás, 5.2.14.
Húgyvezeték, 5.2.14.
Húgyvezeték-elzáródás, 5.2.14.
Hülyegyerek-viselkedés, 6.5.A.
Hüvely, 5.1.9.
Hüvelygombásodás, 2.1.19.
Idegbecsípődés, 4.1.2.
Időskori elbutulás, 6.1.A.
Ikterusz, 5.2.10.
Ileum (alsó vékonybél, csípőbél), 2.1.12.
Ín, 4.1.2.
Infantilizmus, 6.5.A.
Influenza (gége), 5.2.2.
Influenza (orr), 5.1.6.
Influenza (tüdő), 5.2.4.
Ingadozó cukorszint, 5.1.16.
Ínhüvely, 4.1.2.
Ínhüvelygyulladás, 4.1.2.
Inkontinencia, 4.1.12.
Inkorrekt viselkedés, 6.3.A.
Intelligencia csökkenés, 6.1.A.
Intraduktális karcinóma, 5.1.8.
Intraduktális mellrák, 5.1.8.
Inzulin, 5.1.17.
Inzulinrezisztancia, 5.1.16.
Írisz, 2.1.23.
Írisz-adenokarcinóma, 2.1.23.
Írisz-simaizomzat, 2.1.23.
Irritábilis bél szindróma (IBS), 2.1.12.
Irritáció (gége-légút), 5.2.2.
Irritáció (orr-légút), 5.1.6.
Irritáció (tüdő-légutak), 5.2.4.
Isiász, 4.1.2.
Ivarmirigy-adenokarcinóma, 2.1.18.
Izombénulás, 5.1.11.
Izomdaganat (harántcsíkot izomzat), 4.1.6.
Izomdaganat (simaizomzat), 2.2.2.
Izomduzzanat, 4.1.6.

Izomfájdalmak, 4.1.6.
Izomgyengeség, 4.1.6.
Izomgyulladás, 4.1.6.
Izomnekrózis, 4.1.6.
Izompólya, faszcia, 4.1.2.
Izomremegés, 4.1.6.
Izomsorvadás, 4.1.6.
Izomvonaglás, 4.1.6.
Ízületek, 4.1.2.
Ízületi gyulladás, 4.1.2.
Jejunum (felső vékonybél), 2.1.12.
Jobbkezes férfiak, 6.5.D.
Jobbkezes nők, 6.5.D.
Kalcitonin, 2.1.4.
Kandida, 2.1.12.
Kanyaró, 5.1.7.
Kaposi szarkóma, 3.1.1.
Karbunkulus, 4.1.1.
Katarakta, 5.1.5.
Kehelysejt-adenokarcinóma, 2.1.7.
Kényszeres agresszivitás, 6.5.F.
Kényszeres általánosítás, 6.3.A.
Kényszeres beszéd, 6.5.F.
Kényszeres érzelmi kitörések, 6.5.F.
Kényszeres halállal foglalkozás, 6.5.G.
Kényszeres hallgatás, 6.5.F.
Kényszeres hazudozás, 6.3.A.
Kényszeres írás, 6.5.F.
Kényszeres kommunikáció, 6.5.F.
Kényszeres megalázás, 6.3.A.
Kényszeres megkülönböztetés, 6.3.A.
Kényszeres nemkommunikáció, 6.5.F.
Kényszeres nemtáplálkozás, 6.5.F.
Kényszeres párkeresés, 6.5.G.
Kényszeres provokáció, 6.3.A.
Kényszeres publikálás, 6.5.F.
Kényszeres táplálkozás, 6.5.G.
Képviselési kényszer, 6.3.A.
Keratitisz, 5.1.5.
Kéregállomány, 5.1.B.
Kéregállományi konstelláció, 6.4.A.
Kéregmezők (keresztmetszetek), 6.4.C.
Kerek tüdőödéma, 5.1.15.
Kétszakaszúság, 1.2.0.
Kettős látás, 5.1.13.
Kézízület, 4.1.2.
Kezűség, 1.3.4.
Kibillent hormonális állapot, 5.2.A.
Kifelé kancsalítás, 6.1.A.
Kilégzés nehézkes, 2.2.5.
Kisagyi konstelláció, 6.2.A.
Kiscseplesz, 3.1.5.
Kisnövésűség, 2.1.24.
Kissejtes hörgőkarcinóma, 5.1.15.
Kiütés, 5.1.7.
Kiütések a nemi szerven, 5.1.9.
Kizsákmányolási mánia, 6.3.A.
Kleptománia, lopkodási kényszer, 6.3.A.
Kolecisztitisz, 5.2.10.
Koleszterol, 4.1.8.
Kolobóma, 2.1.23.
Koncentrációs zavar, 1.2.1.
Kondilóma, 5.1.9.
Konfliktus-aktiválódás sín hatására, 1.2.3.
Konfliktus-aktív-szakasz, 1.2.1.
Konfliktus-becsapódási sorrend, 6.5.C.
Konfliktus-utószakasz, 1.2.1.

Konfrontáció-félelmi konstelláció, 6.4.D.
Konjunktivitisz, 5.1.5.
Konsternáció, 6.1.A.
Koraszülés, 4.1.13.
Kórokozó-tévedés, 1.4.0.
Koszorúér-artéria-intima, 5.2.7.
Koszorúér-szűkület (artéria), 5.2.7.
Koszorúér-szűkület (véna), 5.2.5.
Koszorúér-véna-intima, 5.2.5.
Köhögés (száraz, gége), 5.2.1.
Köhögés (száraz, tüdő), 5.2.3.
Köhögés (váladékos, gége), 5.2.2.
Köhögés (váladékos, tüdő), 5.2.4.
Köhögési inger (gége), 5.2.1.
Köhögési inger (tüdő), 5.2.3.
Köhögési roham (gége), 5.2.1.
Köhögési roham (tüdő), 5.2.3.
Köhögőgörcs (gége), 5.2.1.
Köhögőgörcs (tüdő), 5.2.3.
Köldökzsinór, 4.1.10.
Könnymirigyek, 2.1.23.
Könnymirigy-vezetékek, 5.1.5.
Körömgombásodás, 3.1.1.
Köszvény, 4.1.2.
Kötőhártya, 5.1.5.
Kötőhártya-gyulladás, 5.1.5.
Kötőhártya-vörösödés, 5.1.5.
Kötőszövet-daganat, 4.1.1.
Kötőszövet-gyulladás, 4.1.1.
Kötőszövet-nekrózis, 4.1.1.
Kötőszövet-szövetcsökkenés, 4.1.B.
Középagy, 2.2.B.
Középfül-adenokarcinóma, 2.1.22.
Középfül-laphám, 5.1.6.
Középfül-mirigyhám, 2.1.22.
Kráter a mellen, 5.1.8.
Kraurózis, 5.1.9.
Krupp-köhögés, 5.2.1.
Krupp-szindróma, 5.2.2.
Különprogramok egybeesése, 6.0.B.
Külső-bőr-érzékenység-séma, 5.1.D.
Külső-bőr-séma, 5.1.D.
Lábdagadás, 2.1.20.
Lábfekély, 5.1.7.
Lábgombásodás, 3.1.1.
Lábízület, 4.1.2.
Lágy agyhártya, 3.1.8.
Laphám-gyulladás, 5.1.B.
Laphám-szövetcsökkenés, 1.3.2.
Laringitisz, 5.2.2.
Lassú pulzus, 5.2.7.
Látás-hallucináció, 6.4.D.
Látásromlás, 5.1.13.
Látászavar, mozgó világos folt, 5.1.13.
Lateralizáció, 5.1.12.
Látókéreg-konstelláció, 6.4.D.
Láz kötőszövetek esetében, 4.1.B.
Láz laphámszövetek esetében, 5.1.B.
Láz mirigyszövetek esetében, 2.1.B.
Láz védőhártya szövetek esetében, 3.1.B.
Lebegés-konstelláció, 6.5.F.
Leértékelési kényszer, 6.3.A.
Légcső, 5.2.4.
Légzési automatizmus, 5.2.1.
Légzési nehézség (gége), 5.2.1.
Légzési nehézség (simaizmok), 2.2.5.
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Légzési nehézség (tüdő), 5.2.3.
Légzéslassulás, 2.2.5.
Légzőizomzat funkciók, 5.2.1.
Légzőizomzat, 5.2.3.
Leiomióma, 2.2.2.
Leiomioszarkóma, 2.2.2.
Lélek-Agy-Szerv egység, 1.1.0.
Lelki kínzás érzés, 6.4.D.
Lencsezavarosodás, 5.1.5.
Lép, 4.1.10.
Lépciszta, 4.1.10.
Lépgyulladás, 4.1.10.
Lépmegnagyobbodás, 4.1.10.
Lépnekrózis, 4.1.10.
Lepra, 3.1.1.
Leukémia, 4.1.5.
Leukoblasztózis, 4.1.5.
Leukocitémia, 4.1.5.
Leukoeritrocitémia, 4.1.5.
Leukopénia, 4.1.5.
Leukorrhoea, 2.1.19.
Leukózis, 4.1.5.
Lichen albus, 5.1.9.
Lichen sclerosus, 5.1.9.
Limfangitisz, 4.1.9.
Limfoid leukémia, 4.1.9.
Limfóma, 4.1.9.
Limfopénia, 4.1.9.
Lipóma, 4.1.11.
Liposzarkóma, 4.1.11.
Lízis (intenzív szövetcsökkenés), 4.1.B.
Lógó szemölcs, 3.1.9.
Logománia, 6.5.F.
Lumbágó, 4.1.2.
Luteinizáló hormon, LH, Lutropin, 2.1.24.
Lyuk a fogban, 4.1.4.
Magamutogatási kényszer, 6.3.A.
Magas vércukorszint, 5.1.17.
Magas vérnyomás, 4.1.16.
Máj, 2.1.10.
Máj-adenokarcinóma, 2.1.10.
Májcirrózis, 5.2.10.
Májciszta, 5.2.10.
Májdaganat, 2.1.10.
Májfájdalmak, 5.2.10.
Májfolt, 3.1.1.
Májkóma, 5.2.10.
Májkő, 5.2.10.
Májmegnagyobbodás, 2.1.10.
Máj-mirigyszövet, 2.1.10.
Májrák, 2.1.10.
Májtuberkulózis, 2.1.10.
Májvezeték, 5.2.10.
Májvezeték-elzáródás, 5.2.10.
Májvezeték-gyulladás, 5.2.10.
Májzsírosodás, 2.1.10.
Májzsugorodás, 5.2.10.
Makk, 5.1.9.
Makuladegeneráció, 5.1.13.
Mandula-adenokarcinóma, 2.1.5.
Manduladaganat, 2.1.5.
Mandulagombásodás, 2.1.5.
Mandulagyulladás, 2.1.5.
Mandulák, 2.1.5.
Mandulakőképződés, 2.1.5.
Mandulatályog, 2.1.5.
Mandulatuberkulózis, 2.1.5.

Mánia változása depresszióra, 6.5.B.
Mánia, 6.5.A.
Mániás viselkedés, 6.5.A.
Mániás-depressziós viselkedés, 6.5.A.
Másodfarkas-program, 6.5.A.
Mazochizmus, 6.2.A.
Meddőség, 2.1.24.
Mediasztinális ciszta, 5.1.14.
Megalománia, 6.3.A.
Megbetegedés, rák, 1.0.1.
Megdöbbentség, 6.1.A.
Megmentésmánia, 6.3.A.
Megmentőmánia, 6.3.A.
Megnémulás, 5.2.1.
Megoldatlan konfliktus-aktivitás, FKA, 1.2.2.
Megrökönyödöttség, 6.1.A.
Megsértési kényszer, 6.2.A.
Megtévesztési kényszer, 6.3.A.
Méhizomzat, 2.2.2.
Méhmióma, 2.2.2.
Méhnyak, 5.2.6.
Méhnyakfájdalmak, 5.2.6.
Méhnyak-karcinóma, 5.2.6.
Méhnyak-mirigyek, 5.1.9.
Méhnyakrák, 5.2.6.
Méhnyak-záróizomzat, 4.1.13.
Méhnyálkahártya-adenokarcinóma, 2.1.19.
Méhnyálkahártya-megvastagodás, 2.1.19.
Méhszáj, 5.2.6.
Méhszájirritáció, 5.2.6.
Méhszájrák, 5.2.6.
Méhszájvérzés, 5.2.6.
Méhszarkóma, 2.2.2.
Méhvérzés, 2.1.19.
Melanóma, 3.1.1.
Melanózis, 3.1.1.
Mellbimbó, 5.1.8.
Mellciszta, 5.1.8.
Mellékvesekéreg, 4.1.17.
Mellékvesekéreg-ciszta, 4.1.17.
Mellékvesekéreg-rák, 4.1.17.
Mellhártya, 3.1.6.
Mellhártyagyulladás, 3.1.6.
Mellkas-izomzat, 5.2.3.
Mellrák, 5.1.8.
Mellvörösödés, 5.1.8.
Mellzsugorodás, 5.1.8.
Meningeóma, 3.1.8.
Meningitisz, 3.1.8.
Menstruációs szünet, 5.2.5.
Menstruációs zavar (BK nő), 6.5.E.
Menstruációs zavar (JK nő), 6.5.D.
Mentális bénulás, 6.4.D.
Mentális blokkolódás, 6.4.D.
Mérleg elv, 6.5.B.
Mezotelióma, 3.1.B.
Mi az Új Medicina, 1.0.1.
Mieloid leukémia, 4.1.5.
Migrén, 4.1.8.
Mikobaktériumok, 1.4.0.
Mikózis, 2.1.1.
Mikroorganizmus, 1.4.0.
Mióma, 2.2.B.
Mirigyszövet, 2.1.B.
Mirigyszövet-elbontás, 1.3.2.
Mitesszer, 3.1.1.
Mito-konstelláció, 6.5.F.

Mitománia, 6.5.F.
Módosult kötőszövetek, 4.1.B.
Módosult laphámszövetek, 5.1.B.
Morbus Crohn, 2.1.12.
Motorikus paralízis, 5.1.11.
Mozgásbénulás, 5.1.11.
Mozgáshiány, 4.1.11.
Mukoviszcidózis, 2.1.7.
Mumpsz, 5.1.3.
Munkamánia, 6.5.F.
Nagycseplesz, 3.1.5.
Nagyképűség, 6.3.A.
Nagyothallás, 5.1.12.
Nagyra növés, 2.1.24.
Nagyzási őrület, 6.3.A.
Napégés, 3.1.1.
Narancs színű vizelet, 5.2.13.
Nárcizmus, 6.3.A.
Nátha, 5.1.6.
Nefritisz, 4.1.16.
Nefroblasztóma, 4.1.16.
Nehézlégzés (gége), 5.2.1.
Nehézlégzés (simaizomzat), 2.2.5.
Nehézlégzés (tüdő), 5.2.3.
Nekrózis, 4.1.B.
Nemi betegségek, 5.1.9.
Nemi elválasztási konfliktusok, 5.1.B.
Nemi érdektelenség, 4.1.14.
Nemi hormonok, 5.2.A.
Nemi szervi fekély, 5.1.9.
Nemi szervi szemölcs, 3.1.9.
Nemi szervi vitiligo, 5.1.9.
Neurinóma, 3.1.9.
Neurodermitisz, 5.1.7.
Neurofibróma, 3.1.9.
Neurofibromatózis, 3.1.9.
Neuroglióma, 3.1.9.
Neutropénia, 4.1.9.
Nimfo-konstelláció, 6.5.G.
Non-Hodgkin-limfóma, 5.1.15.
Normál hormonális állapot, 5.2.A.
Női prosztata, 5.1.9.
Nőies konfliktusok, 5.2.A.
Nőiesség-fokozódás, 4.1.14.
Növeked. horm., Somatotropin, STH, 2.1.24.
Növekedési hormon zavar, 2.1.24.
NTZ-konfl. becsapódások táblázata, 6.5.C.
NT-zónák és a balkezesek, 6.5.E.
NT-zónák és a jobbkezesek, 6.5.D.
NT-zóna-konstelláció, 6.5.A.
Nyálbesűrűsödés, 2.1.2.
Nyálelapadás, 2.1.2.
Nyálmirigy-megnagyobbodás, 2.1.3.
Nyálmirigyrák, 2.1.3.
Nyálmirigyvezetékek, 5.1.3.
Nyálmirigyvezeték-elzáródás, 5.1.3.
Nyáltúltermelés, 2.1.2.
Nyálvezeték-gyulladás, 5.1.3.
Nyelési nehézségek, 5.1.4.
Nyelőcső-adenokarcinóma, 2.1.6.
Nyelőcsőbénulás, 5.1.4.
Nyelőcsőduzzanat, 2.1.6.
Nyelőcsőelzáródás, 5.1.4.
Nyelőcsőfájdalmak, 5.1.4.
Nyelőcsőgombásodás, 2.1.6.
Nyelőcső-izomgörcs, 5.1.4.
Nyelőcső-laphám, 5.1.4.

Nyelőcső-mirigyhám, 2.1.6.
Nyelőcsőpolip, 2.1.6.
Nyelőcsőszűkület, 2.1.6.
Nyelőcsővastagodás, 2.1.6.
Nyelőcsővérzés, 5.1.4.
Nyelv alatti nyálmirigyek, 2.1.3.
Nyelv, 5.1.2.
Nyelv-laphám, 5.1.2.
Nyirokcsatorna-intima, 5.1.15.
Nyirokcsomó, 4.1.9.
Nyirokerek, 4.1.9.
Nyirokrák, 4.1.9.
Nyombél-mirigyhám, 2.1.9.
Obstruktív köhögés, 5.2.3.
Okcipitális konstelláció, 6.4.D.
Oliguria, 2.1.20.
Omentum, 3.1.5.
Ooferitisz, 4.1.14.
Orbánc, vörös, gyulladt bőr, 4.1.1.
Orchitisz, 4.1.15.
Orrallergia, 5.1.6.
Orrdugulás, 5.1.6.
Orrirritáció, 5.1.6.
Orrmelléküreg-gyulladás, 5.1.6.
Orrnyálkahártya-gyulladás, 5.1.6.
Orrpolip, 2.1.1.
Orrüreg-mirigyhám, 2.1.1.
Orrváladék, 5.1.6.
Orrvérzés, 4.1.8.
Ostobaság, 6.1.A.
Oszteolízis, 4.1.3.
Oszteoporózis, 4.1.3.
Oszteoszarkóma, 4.1.3.
Otitisz (savós középfülgyulladás), 5.1.6.
Otitisz média (gennyes közéfülgy.), 2.1.22.
Oxitocin, 2.1.24.
Ödémaképződés, 2.1.21.
Önbüntetés, vezeklési kényszer, 6.5.F.
Öndicsőítés, 6.3.A.
Önértékelési konfliktus, 4.1.A.
Ördögi kör megtörése, 5.1.6.
Ördögi kör, 5.1.2.
Összezavarodás, 6.1.A.
Ösztrogén, 5.2.A.
Övsömör, 3.1.2.
Özofagitisz, 5.1.4.
Pajzsmirigy, 2.1.4.
Pajzsmirigy-adenokarcinóma, 2.1.4.
Pajzsmirigy-alulműködés, 2.1.4.
Pajzsmirigy-ciszta, 5.1.14.
Pajzsmirigy-hormonelégtelenség, 2.1.4.
Pajzsmirigy-túlműködés, 2.1.4.
Pajzsmirigy-vezeték-elzáródás, 5.1.14.
Pajzsmirigy-vezeték-laphám, 5.1.14.
Palpitáció, 2.2.3.
Pánikroham, 5.1.15.
Pankreasz laphámdaganat, 5.2.11.
Pankreatitisz (laphámszövet), 5.2.11.
Pankreatitisz (mirigyszövet), 2.1.11.
Pankreatomegália, 5.2.11.
Paradontózis, 4.1.4.
Paralízis, 5.1.11.
Paranoia, 6.4.D.
Paranoid skizofrénia, 6.4.D.
Parkinson-tünet, 5.1.11.
Parotitisz, 2.1.2.
Pattanás, 3.1.1.
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Pénisz, 5.1.9.
Pénzmánia, 6.3.A.
Perifériális glióma, 3.1.9.
Perikarditisz, 3.1.7.
Perikardium, 3.1.7.
Periodontitisz, 4.1.4.
Periodontózis, 4.1.4.
Periosztalgia, 5.1.10.
Peritoneum, 3.1.4.
Peritoneum-mezotelióma, 3.1.4.
Petefészek, 4.1.14.
Petefészekciszta, 4.1.14.
Petefészekgyulladás, 4.1.14.
Petefészekrák, 4.1.14.
Petevezeték-adenokarcinóma, 2.1.19.
Petevezeték-elzáródás, 2.1.19.
Pigmenthiány, 5.1.7.
Pikkelysömör, 5.1.7.
Pirózis, 5.2.9.
Pitvarfibrilláció, 2.2.3.
Pitvari extraszisztolé, 2.2.3.
Pitvarizomzat, 2.2.3.
Pitvarmióma, 2.2.3.
Pleura punkció, 3.1.6.
Pleura, 3.1.6.
Pleura-mezotelióma, 3.1.6.
Pleuritisz, 3.1.6.
Pneumónia, 5.2.4.
Poliartritisz, 4.1.2.
Policisztás petefészek, 4.1.14.
Policisztás vese, 4.1.16.
Policitémia, 4.1.5.
Poliglobulia, 4.1.5.
Porc, 4.1.2.
Porckopás, 4.1.2.
Porckorongsérv, 4.1.2.
Posztmortális konstelláció, 6.5.G.
Problémamentes szülés, 2.2.2.
Produkciós kényszer, 6.3.A.
Progeszteron, 5.2.A.
Prolaktin, laktotróp hormon, LTH, 2.1.24.
Prostatitis, 2.1.18.
Prosztata-adenokarcinóma, 2.1.18.
Prosztataduzzanat, 2.1.18.
Prosztata-gyulladás, 2.1.18.
Prosztata-hiperplázia, 2.1.18.
Prosztata-megnagyobbodás, 2.1.18.
Prosztata-mirigyszövet, 2.1.18.
Prosztatarák, 2.1.18.
Proteinszegény táplálkozás, 2.1.B.
Proteinuria, 2.1.20.
Proteinvesztés, 2.1.20.
Pruritusz, 5.1.7.
PSA-érték, 2.1.18.
Pszeudoanémia, 4.1.5.
Pszichopata viselkedés, 6.2.A.
Pszoriázis, 5.1.7.
Pulmonális aspergillosis, 2.1.8.
Pupillakülönbség, 2.1.23.
Pylorus-laphám, 5.2.9.
Rabdomióma, 4.1.6.
Rabdomioszarkóma, 4.1.6.
Recklinghausen-tünet, 3.1.9.
Reflux, 5.1.4.
Rekedtség, 5.2.1.
Rekeszizom-mióma, 2.2.5.
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Rekeszizomzat (harántcsíkolt izmok), 5.2.3.
Rekeszizomzat (simaizmok), 2.2.5.
Rendszertelen szívverés, 4.1.7.
Repedések a bőrön, 5.1.7.
Retina, 5.1.13.
Retinaleválás, 5.1.13.
Retinitisz, 5.1.13.
Retrosternális ciszta, 5.1.14.
Rettegés állapotok, 6.4.D.
Reumás fájdalom, 5.1.10.
Reumatoid arthritis, 4.1.2.
Rheuma, 4.1.2.
Rhinitisz, 5.1.6.
Rostdaganat, 4.1.1.
Rosszindulatúság, 6.3.A.
Rosszullét, 1.2.1.
Rosszullétroham, 5.1.15.
Rövidlátás, 5.1.13.
Rubula infans, rubeola infantum, 5.1.3.
Sárga gyűrű az íriszen, 2.1.23.
Sárgaság, 5.2.10.
Savas gyomorfájdalom, 5.2.9.
Savós középfülgyulladás, 5.1.6.
Schwannóma, 3.1.9.
Sejtszaporulat, 1.3.2.
Sértegetési kényszer, 6.2.A.
Sértegetési konfliktus, 3.1.A.
Sérülési konfliktus, 3.1.A.
Sikertelenségi konfliktus, 4.1.A.
Simaizom-megvastagodás, 2.2.B.
Simaizomszövetek, 2.2.B.
Simaizomzat a szívben, 2.2.3.
Sínek, 1.2.3.
Skene-mirigy, 5.1.9.
Skizofrénia, 6.5.A.
Spasztikus köhögés, 5.2.3.
Spontán ájulás, 5.1.D.
Spontán hányás, 5.2.9.
Spontán rosszullét, 5.1.15.
Sportszív, 4.1.7.
Strabismus divergens, 6.1.A.
Struma nodosa, 2.1.4.
Struma, 5.1.14.
Süketség, 5.1.12.
Szadizmus, 6.2.A.
Szaglás-hallucináció, 5.1.6.
Szájgombásodás, 2.1.1.
Szájherpesz (belül), 5.1.2.
Szájherpesz (kívül), 5.1.7.
Száj-laphám, 5.1.2.
Száj-mirigyhám, 2.1.1.
Szájpenész, 2.1.1.
Szájrák, 5.1.2.
Szájseb, 5.1.2.
Szájszag, 2.1.5.
Szájtályog, 2.1.1.
Szapora szívverés, 5.2.5.
Szaruhártya, 5.1.5.
Szaruhártya-gyulladás, 5.1.5.
Szédülés, 5.1.12.
Székrekedés, 5.2.12.
Szélsőséges viselkedés, 6.3.A.
Szem ideghártya, 5.1.13.
Szem-belnyomás-növekedés, 5.1.13.
Szeméremajkak, 5.1.9.
Szemlencse, 5.1.5.
Szemölcs, 3.1.9.

Szemsarokba szúró fájdalom, 5.1.13.
Szemszárazság, 5.1.5.
Szemtuberkulózis, 2.1.23.
Szemváladék, 5.1.5.
Szemvillódzás, 5.1.13.
Szénanátha, 5.1.6.
Szenilitás, 6.1.A.
Szenzorikus hallucináció, 5.1.7.
Szeparációs konfliktus, 5.1.A.
Szeplő, 3.1.1.
Szeretet kifejezése a biológiában, 5.1.8.
Szerózus otitis média, 5.1.6.
Szervrész-tartalomjegyzék, A.3.
Szifilisz, 5.1.9.
Szigmabél-adenokarcinóma, 2.1.15.
Szigmabél-mirigyhám, 2.1.15.
Szigmabélpolip, 2.1.15.
Szigmabélrák, 2.1.15.
Szimbiózis, 1.4.0.
Szinuszitisz, 5.1.6.
Színvakság, 6.3.A.
Szívburokgyulladás, 3.1.7.
Szívburok-megvastagodás, 3.1.7.
Szívburok-punkció, 3.1.7.
Szívburok-tamponád, ömleny, 3.1.7.
Szívfájás, szívszorítás, 5.2.5.
Szívfibrilláció, 2.2.3.
Szívgyengeség, 4.1.7.
Szívinfarktus, 5.2.8.
Szívizomgyulladás, 4.1.7.
Szívizominfarktus, 4.1.7.
Szívizom-megvastagodás, 4.1.7.
Szívizomnekrózis, 4.1.7.
Szívizomsorvadás, 4.1.7.
Szív-kamra-fibrilláció, 4.1.7.
Szív-kamraizomzat, 4.1.7.
Szívlassulás, 5.2.8.
Szívleállás, 5.2.8.
Szívmegállás, 5.2.8.
Szívmegnagyobbodás, 4.1.7.
Szív-pitvar-fibrilláció, 2.2.3.
Szívremegés, 2.2.3.
Szívritmus jelenségek, 5.2.8.
Szívritmusgyorsulás, 5.2.5.
Szívritmuslassulás, 5.2.8.
Szívritmuszavarok egy lapon, 5.2.8.
Szívroham, 5.2.8.
Szívtelenség, 6.2.A.
Szklerózis multiplex, SM, 5.1.11.
Szociális elválasztási konfliktusok, 5.1.B.
Szövetcsökkenés, 1.3.2.
Szövetgyarapodás, 1.3.2.
Szövetnekrózis, 1.3.2.
Szövetszármazás, 1.3.1.
Szövettípusaink, 1.3.5.
Szplenitisz, 4.1.10.
Szplenomegália, 4.1.10.
Sztenokardia (artéria), 5.2.7.
Sztenokardia (véna), 5.2.5.
Szúró hasfájások (hasnyálmirigy), 5.2.11.
Szúró hasfájások (máj), 5.2.10.
Szúró szívfájdalmak (artéria), 5.2.7.
Szúró szívfájdalmak (véna), 5.2.5.
Szürke hályog, 5.1.5.
Tachiaritmia, 5.2.5.
Tachikardia, 5.2.5.
Tájékozódászavar, 6.1.A.

Taknyosság, 5.1.6.
Tályog, 2.1.B.
Tápcsatorna-simaizomzat, 2.2.1.
Távollátás, 5.1.13.
Tej intolerancia, 2.1.12.
Tejmirigy-daganat, 3.1.3.
Tejmirigyek, 3.1.3.
Tejmirigy-tuberkulózis, 3.1.3.
Tejtermelés, 3.1.3.
Tejvezetékek, tejcsatornák, 5.1.8.
Tejvezeték-elzáródás, 5.1.8.
Tejvezeték-karcinóma, 5.1.8.
Tejvezeték-megrövidülés, 5.1.8.
Tendinitisz, 4.1.2.
Term.törvények megismételhetősége, 1.2.5.
Territoriális hallás-konstelláció, 6.5.G.
Territoriális szeparációs konfliktus, 5.1.B.
Testrészek megnövekedése, 2.1.24.
Tesztoszteron, 5.2.A.
Tetszhalott állapot, 5.2.7.
Tinea versicolor, 3.1.1.
Tinnitusz, 5.1.12.
Tireotoxikózis, 2.1.4.
Tireotróp hormon, TSH, 2.1.24.
Tisztességtelen viselkedés, 6.3.A.
Tompaelméjűség, 6.1.A.
Tompaság, 6.1.A.
Tonsilla-adenokarcinóma, 2.1.5.
Tonzilitisz, 2.1.5.
Toxémia, vérmérgezés, 2.1.20.
Többrétű idegsorvadás, 5.1.11.
Többszörös személyiség, 6.5.A.
Törpenövés, 2.1.24.
Trachóma, 5.1.5.
Trigonum-adenokarcinóma, 2.1.16.
Tripper, 5.1.9.
Trombociták, 4.1.10.
Trombocitopénia, 4.1.10.
Tuberkulózis, TBC, 2.1.B.
Tudatszűkülés, 6.1.A.
Tudatváltozás, 6.0.A.
Tudatvesztés, ábszansz, 5.1.D.
Túl kevés könny, 2.1.23.
Túl kevés vizelet, 2.1.20.
Túl sok víz a tüdőben, 2.1.7.
Túlbecsülési kényszer, 6.3.A.
Túlérzékeny fogak, 5.1.1.
Túlödémásodás, 2.1.21.
Túlsúly, 4.1.11.
Túltáplálkozás, 4.1.11.
Túlzott evési vágy, 4.1.11.
Túlzott fájdalmak, 2.1.21.
Túlzott fáradtság, 1.2.1.
Túlzott ödémaképződés, 2.1.21.
Túlzott tünetek, 2.1.21.
Túlzott vizelési inger, 5.2.13.
Túlzott vizelési inger, 5.2.13.
Tüdő-adenokarcinóma, 2.1.8.
Tüdőalveolák, 5.2.4.
Tüdőatelektázis, 2.1.7.
Tüdődaganat, 2.1.8.
Tüdőembólia, 5.2.5.
Tüdőemfizéma, 2.1.8.
Tüdőfunkció, légzőfunkció, 5.2.3.
Tüdőgyulladás, 5.2.4.
Tüdőizomzat, 5.2.3.
Tüdő-kehelysejtek, 2.1.7.

Tüdőlaphám, 5.2.4.
Tüdő-mirigyszövetek, 2.1.8.
Tüdőnyálkahártya, 5.2.4.
Tüdőnyálkahártya-ödéma, 5.2.4.
Tüdőpenész, 2.1.7.
Tüdőrák (laphámszövet), 5.2.4.
Tüdőrák (mirigyszövet), 2.1.8.
Tüdőszárazság, 2.1.7.
Tüdőtágulat, 2.1.8.
Tüdőtuberkulózis, 2.1.8.
Tűzfolt, piros bőrfolt sok hajszálérrel, 4.1.8.
Tyúkszem, 3.1.9.
Ugató köhögés, 5.2.1.
Újszülöttek besárgulása, 5.2.10.
Ulceráció, 5.1.B.
Urtikária, 5.1.7.
Uterus cervix karcinóma, 5.2.6.
Üldözési mánia, 6.4.D.
Üldözési rettegés konstelláció, 6.4.D.
Üvegcsont, 4.1.3.
Üvegtest, 5.1.13.
Üvegtest-zavarosodás, 5.1.13.
Vaginitisz, 5.1.9.
Vakbél, 2.1.13.
Vakbél-adenokarcinóma, 2.1.13.
Vakbélgyulladás, 2.1.13.
Vakbélpolip, 2.1.13.
Valaki álmában repül, 6.5.F.
Valaki álmában zuhan, 6.5.F.
Valaki hangosan beszél magához, 6.5.F.
Valótlan félelmek, 6.4.D.
Vandalizmus, 6.5.F.
Várandós kismamák védelme, 4.1.13.
Várandósság, 4.1.13.
Varicella zoster vírusfertőzés, 3.1.2.
Vastagbél, 2.1.14.
Vastagbél-adenokarcinóma, 2.1.14.
Vastagbélgyulladás, 2.1.14.
Vastagbélpolip, 2.1.14.
Vastagbélrák, 2.1.14.
Vastagbélvérzés, 2.1.14.
Vaszkulitisz, 4.1.8.
Védőhártya-szövetek, 3.1.B.
Végbélfekély, 5.2.12.
Végbél-mirigyszövet, 2.1.15.
Végbél-nyálkahártya, 5.2.12.
Végbélnyílás-fájdalmak, 5.2.12.
Végbélnyílás-fekély, 5.2.12.
Végbélnyílás-fekély, 5.2.12.
Végbélnyílás-irritáció, 5.2.12.
Végbélnyílás-repedés, 5.2.12.
Végbélnyílás-seb, 5.2.12.
Végbélnyílás-szemölcs, 3.1.9.
Végbélnyílás-szűkület, 5.2.12.
Végbélnyílás-viszketés, 5.2.12.
Végbélrák, 5.2.12.
Végbélvérzés, 2.1.15.
Végtagbénulás, 5.1.11.
VEKA, visszaeső konfliktus-aktivitás, 1.2.2.
Vékonybél, 2.1.12.
Vékonybélrák, 2.1.12.
Vékonybélvérzés, 2.1.12.
Velőállomány, 4.1.B.
Velőállományi konstelláció, 6.3.A.
Vénacsomó, 4.1.8.
Vér a székletben, 5.2.12.
Vér a vizeletben, 5.2.13.

Véralvadászavar, 4.1.10.
Verejtékmirigyek, 3.1.2.
Vérérfal, 4.1.8.
Vérérfal-mióma, 2.2.4.
Vérérfal-simaizmok, 2.2.4.
Vérérfal-vékonyodás, 4.1.8.
Vérérgörcs, 4.1.8.
Vérérmióma, 2.2.4.
Vérérszaporulat, 4.1.8.
Vérérszűkület, 4.1.8.
Véres foltok az orrváladékban, 5.1.6.
Vérhányás, 5.2.9.
Vérlemezkék, 4.1.10.
Vérnyomás-ingadozások, 2.2.4.
Vérnyomás-növekedés, 2.2.4.
Vérösszetétel, 4.1.5.
Vérsejtszaporulat, 4.1.5.
Vérszegénység, 4.1.5.
Vertigo, 5.1.12.
Vérzékenység, 4.1.10.
Vese rendellenes működése, 2.1.20.
Vese-adenokarcinóma, 2.1.20.
Veseelégtelenség, 2.1.20.
Vesefájdalomgörcs, 5.2.13.
Vesegombásodás, 2.1.20.
Vesegörcs, 2.1.20.
Vesegyűjtőcsatornák, 2.1.20.
Vesegyűjtőcsatorna-szindróma, 2.1.21.
Vesehomok, 5.2.13.
Vesekéreg, 4.1.16.
Vesekéreg-ciszta, 4.1.16.
Vesekéreg-daganat, 4.1.16.
Vesekéreg-nekrózis, 4.1.16.
Vesekéreg-túlműködés, 4.1.17.
Vesekő (kalcitos), 5.2.13.
Vesekő (oxalátos), 2.1.20.
Veseleállás, 2.1.20.
Vesemedence, 5.2.13.
Vesemedence-gyulladás, 5.2.13.
Veserák, 4.1.16.
Vesetuberkulózis, 2.1.20.
Veszettség, 6.5.F.
Virális cisztitisz, 5.2.14.
Vírusok táblázatban, 1.4.0.
Visszaesés, konfliktus-reaktiválódás, 1.2.3.
Visszerek, 4.1.8.
Vitiligo, 5.1.7.
Vizeletcsöpögés, 4.1.12.
Vizeletkiválasztás-csökkenés, 2.1.20.
Vizeletvisszatartás, 2.1.20.
Vizuál-hallucináció, 6.4.D.
Vízvisszatartás, vízretenció, 2.1.20.
Vörös vizelet, 5.2.13.
Vörösvérsejtek, 4.1.5.
VTKA, visszatérő konfliktus-aktivitás, 1.2.2.
Vulvitisz, 5.1.9.
Vulvovaginitisz, 5.1.9.
Wilms-daganat, 4.1.16.
Zavarodottság, 6.1.A.
Zöld hályog, 5.1.13.
Zsarnokoskodó viselkedés, 6.3.A.
Zsírcsomó, 4.1.11.
Zsírdaganat, 4.1.11.
Zsírháztartászavar, 4.1.17.
Zsírszegény táplálkozás, 2.1.B.
Zsírszövet, 4.1.11.
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Előszó és Köszönetnyilvánítás

Mindenek előtt a szüleimnek szeretnék köszönetet mondani, Bíró Ágnes nek és Barnai Miklós nak, hogy a gyermekkoromban bölcsen és jól tartottak engem, hagytak kifejlődni, 
kibontakozni, és a fejlődésemben, az életutamon mindig csak támogattak és sosem hátráltattak. Nekem volt gyerekszobám, és megélhettem a gyermekkort egészségesen. 
A jóságuk, emberszeretetük, világnézetük, értékrendjük és szorgalmuk mindig is egy példaértékű, ösztönző példa volt számomra. A Szerv Atlasz azért létezik, mert ők megtették, 
és jól tették meg azt, amivel Anyatermészet annak idején megbízta őket. Négy gyermeket neveltek fel és milyen sikeresen nevelték fel őket! Többek között, megtiszteltetés számomra, 
hogy elmondhatom, hogy édesapám engem sokáig elkísért és támogatott, miután nyugdíjba ment és mozdonyokat már nem vezethetett. A Biologika Szabadegyetem budapesti 
megalapítása után, jött amikor csak jönni tudott és segített nekem a helyszíni regisztrációkban, az előadásaim és szemináriumaim szinte minden technikai feladatában - anélkül, 
hogy a támogatásáért bármi honoráriumra igényt tartana. Nagyon hálás vagyok a testvéremnek ifjabb Barnai Miklós nak és a húgaimnak Barnai Ágnes nek és Barnai Anikó nak, 
nagyon köszönöm, hogy az évek alatt ilyen sok mindent megtettetek értem, és ilyen sokat megtettetek a Biologika Szabadegyetemért, a Biologikáért. Egy méltányos köszönet-
nyilvánításhoz csak a családom számára, ez az egész oldal kevés volna. Minden embernek egy ilyen áldott családot kívánok, amelyet én kaptam Anyatermészettől. 
Ennek a 2021-es könyvverziónak az elkészítése (három nyelven) tizenöt hónap éjjel-nappal munkát igényelt tőlem. Ez idő alatt is, a Szerelmem, Kovács Mária
látott el engem teljesen és sokat segített a könyv nyelvtani javításában. Köszönöm neked Marcsi, a fáradhatatlan támogatásodat és segítségedet. 
Tudhatja a világ, hogy nélküled bizonyosan túl lettem volna terhelve és ez a könyv két évvel később jelent volna meg, talán.

Ez az Atlasz a könyv kilencedik kiadása az elmúlt 15 évben. Nem akarom titokban tartani, el szeretném mondani, hogy ezt az atlasz verziót már technikai és szakmai külső segítség 
nélkül, nyelvi lektorok, szakmai lektorok, más emberek közreműködése nélkül készítettem el. Ennek több oka van. A könyvem korábbi verzióit nyolc alkalommal ellenőrizték/lektorálták 
specialisták. Ismerem már a terminológiát és tudom, hogy pontosan mit akarok mondani, közölni. Itt szeretném megemlíteni, hogy az anyanyelvem magyar, ezt a könyvet német nyelven 
írtam, a szöveget azonnal angolra fordítottam és az angol változatot az új német verzióval párhuzamosan készítettem el. Amikor ezzel készen voltam, átírtam az új szöveget magyar 
nyelvre. Megtehetem, mert ismerem ezeket a nyelveket, a technológiát és a könyv-előállítási folyamatokat. Megtehetem, mert tudom vállalni és egyedül vállalom a felelősséget az angol, 
német és magyar könyv tartalmáért (mint azt tettem ezen nyelvek korábbi változatainál is). Ezekben a verziókban minden mondatot, minden kifejezést, minden vesszőt és pontot magam 
írtam és minden kifejezést szigorúan ellenőriztem a fordítás során. Ön ebben a könyvben talán csak elgépelési vagy nyelvtani hibát fog találni, azonban biológiai, orvostudományi hibát 
biztosan nem. Kevesen tudják, hogy a Szerv Atlasznak hosszú története van. Az elmúlt tíz évben sok (sosem megjelent) fordítás készült. Angol változatból már kettő készült, de nem 
voltam a fordításokkal megelégedve, a kiadást eltoltam és míg korrigálták, elkészültem a következő magyar változattal. Nagyon hálás vagyok minden fordítónak, akivel az elmúlt 
években együtt dolgozhattam. Nagyon sokat tanultam tőletek, hogy hogyan fogalmazzak a könyvben, hogy pontos és fordítható legyen, stb. Itt szeretném közzétenni, hogy (a korábbi 
változat) legjobb német fordítását Fabian Blasius, Berta Beatrix készítette, a legjobb angol fordításokat Wunderle Rocco, Wunderle-Krátky Csilla és Józsa István készítette. 
Rájöttem arra, hogy rendkívül nehéz (és ennek következtében nagyon drága), ezeket a biológiai, anatómiai, orvostudományi ismereteket magyar nyelvről más nyelvekre fordítani.
Ezért úgy döntöttem, hogy az angol nyelvet is megtanulom mélyebben, és a könyvet azonnal párhuzamosan két nyelven készítem el, ahelyett, hogy ismét hónapokat vagy éveket
várjak a fordításokra. Én már tíz éve várok az angol változat fordítására és kiadására. Nincs több időm erre, a barátaimnak sincs több idejük, és ahogy elnézem, a világnak sincsen 
ideje már várakozni. Tizenöt hónap éjjel-nappal munka után, elkészültem az angol, német, magyar könyvvel, és kiadom ebben a formában. Akkor is ha a kiadás ezúttal így történik,
sosem fogom elfelejteni és köszönetemet szeretném k ifejezni, az embereket megemlíteni, a szakmai szaké rtőket, orvosokat, természetgyógyászokat, nyelvi lekto rokat, 
korrektorokat, technikai munkatársakat , akik a Biologika Szerv Atlasz tartalmához, kinézetéhez és a Biologika Kérdéstárhoz hozzájárultak:

Andocsi Valéria, Aulechla Anita, Badics Árpád, Bakó Mária Hajnalka, Balogh Gyula, Bérczes Ádám, Csathó Jánosné Csilla, Csere Dóra, Csipán Ágnes, Dr. Csorbák Tamás,
Deák Ferenc, Dr. Ébert Jenő, Fabian Blasius, Berta Beatrix, Farkas József, Gajáry Erika, Dr. Gelléri Julianna, Griffatong-Filep Ottilia, Gúth Éva, Hadnagy Előd, Heiszer Ferenc,

Dr. Herczeg Andrea, Hussein Éva, H. Jancsó Kata, Jenei Teri, Józsa István, Káfony Márta, Kékegyi Ilona, Kékesi Anna, Kiss Alexandra, Kovács Ilona, Kovács József, 
Kovács Levente, Kovács Mária, Kovács Róbert, Kránitz Erika, Kránitz István, Lengyel Zsuzsanna, Matéz Alexander, Dr. Medgyesy Gábor, Mohos Krisztián, Dr. Molnár György, 

Nagy Andrea, Nagy A. Csongor, Németh Kitti, Nicolas Barro, Oravecz Andrea, Orlik Ilona, Papp Enikő, Polgár Ágnes Aneila, Rádiusz Tamás, Gilbert Renaud, Dr. Rozbora Anna,
Sárecz Iván, Sexty János, Siki Erika, Szabó Ilona, Szabó Zsuzsa, Tarjányi Nanetta, Tóth Gyula, Dr. Vágó Bernadett, Vitkovits Máté, Wunderle Rocco, Wunderle-Krátky Csilla. 

Nagyra becsülöm a hozzájárulásotokat, az erőfeszítéseiteket, közreműködéseteket, önkéntes segítségnyújtásotokat a tisztázási és kutatási munkákban. Köszönöm az ösztönzést, 
bátorítást, hogy erre a színvonalra hozzam ezt a könyvet. Akkoriban több oka is volt annak, amiért én 2005-ben az Új Medicinával kezdtem foglalkozni. Azt azonban sosem gondoltam 
volna, hogy ilyen sok jószándékú, önzetlen, segítőkész, támogató embert ismerek meg, akik ráadásul kedves barátaimmá is válnak. Köszönetem a (könyvben nem említett) több száz 
embernek, akik a bizalmukkal megtiszteltek, és a megbetegedés-esetüket, drámáikat, örömeiket, megjegyzéseiket, nézeteiket, tapasztalataikat megosztották velem és ezáltal járultak 
hozzá a könyv tartalmához.

Köszönöm, hogy vagytok, és köszönetem mindenért, amit az Új Medicina és a Biologika elősegítése, nyilvánosságra hozása, elterjesztése érdekében tettetek.

Barnai Roberto                Pilisszántó, Magyarország, 2021. március 24.
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B.1. További ajánlott weboldalak és információk az impresszumban az A.4. lapon.

Irodalomjegyzék, információforrások

A Szerv Atlasz elkészítéséhez elolvasott, tanulmányozott, használt információforrások és szakirodalom:

Új Medicina, GNM

Dr. Ryke Geerd Hamer: Wissenschaftliche Tabelle der Neuen Medizin (Amici Di Dirk Verlag, 2006)
Dr. Ryke Geerd Hamer: Vermächtnis einer Neuen Medizin 1-2 (Amici Di Dirk Verlag, 1999)
Dr. Ryke Geerd Hamer: Krebs und alle sog. Krankheiten - Kurze Einführung 

in die Germanische Neue Medizin®  (Amici Di Dirk Verlag, 2006)
Gilbert Renaud: Pyramid of Health – Unlocking the secrets of illness (www.recallhealing.com)
Ebyl Björn: Die seelischen Ursachen der Krankheiten (www.ibera.at, 2011)
Giorgio Mambretti és Jean Séraphin: Medizin auf den Kopf gestellt… (EzVanKiadó, 2006)
Harald Baumann, Daniela Amstutz: Familie Knautsch und ihre medizinische Abenteuer (Knautsch, 2007)
Hanno Beck: Krebs ist heilbar (Knautsch Verlag, 2009)
David Münnich: Das System der 5 Biologischen Naturgesetze, Band 1-2 (David Münnich, 2011)
Francois Leduc: Präsentation der Neuen Medizin, 2007 und 
die Bücher von Dr. Stefan Lanka (www.klein-klein-verlag.de)

Biológia, anatómia, élettan, fejlődéstan, kórtan, belgyógyászat, radiológia: 

Dr. Donáth Tibor: Anatómia Atlasz (Medicina,1985), Dr. Donáth Tibor: Anatómia - Élettan (Medicina, 2008)
H. Tuchmann-Duplessis, G.David, P.Haegel: Illustrated Human Embryology 1-3 (Springer New York, 1972)
Thomas W. Sadler, Langman: Orvosi embriológia (Medicina Könyvkiadó, 2008)
Dr. Göllesz Viktor: A fejlődéstan alapjai (Tankönyvkiadó, 2002)
Dr. Vigh Béla: Humán embriológia, az ember méhen belüli fejlődése (SOTE, 2001)
Dr. Szemere György: Alkalmazott biológia (Semmelweis Kiadó, 2003)
Dr. Mándi Barnabás: Anatómia-élettan (Medicina, 2006)
Szentágothai János, Réthely Miklós: Funkcionális anatómia 1-3 (Medicina, 2002, 2008)
Prof. Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia (Medicina, 2007)
Röhlich Pál: Szövettan (Semmelweis Kiadó, 2006)
Réthelyi Miklós, Kiss Árpád: Szövettan atlasz (General Press, 2005)
Gordon I. Kaye, Michael H. Ross, Wojciech Pawlina: Szövettan Kézikönyv és atlasz (Medicina, 2007)
Magenheim Mihály: Általános kórtan (Tankönyvkiadó, 1997)
Salczer Józsefné: Kórtani alapismeretek (Medicina, 2010)
Dr. Szollár Lajos: Kórélettan (Semmelweis Kiadó, 2005)
Dr. Ormai Sándor: Élettan-Kórélettan (Semmelweis Kiadó, 2005)
Dr. Iványi András: Bőrpatológia (Medicina, 2006)
Strausz János: Bronchologia (Medicina, 2006)
Tulassay Zsolt: A belgyógyászat alapjai 1-2 (Medicina, 2010)
G. Herold: Belgyógyászat orvosoknak, medikusoknak (Medicina, 2009)
Borbély K.: Az agyi működészavarok megjelenítése funkcionális képalkotó módszerekkel (Medicina, 2005)
Petrányi Gyula: Belgyógyászat, tömör összefoglalás (Medicina, 2003) 

Magyar Imre, Petrányi Gyula: A belgyógyászat alapvonalai 1-3 (Medicina, 1986)
Horváth Ferenc: A radiológia alapfogalmai (Medicina Kiadó, 1999)
Medicina Kiadó: Radiológia (Medicina, 2004)
Dr. Berényi, Dr. Bogner, Dr. Horváth, Dr. Repa: Radiológia (Springer Kiadó, 1997)
E. Reif, T. B. Moeller: A metszeti anatómia zsebatlasza I-II-III. CT és MRI (Medicina, 2010) 
Springer Kiadó: SH atlasz sorozat: Pszichológia (1994), Anatómia, Élettan (1996), Szövettan (1997) 
Bodzsár Éva: Humánbiológia, növekedés és érés (Eötvös Kiadó, 2006)
Johannes W. Rohen, Elke Lütjen-Drecoll: Funktionale Embryologie (Schattauer, 2011)
Keith L. Moore, Trivedi V. N. Persaud: Embryologie (Elsevier, 2007)
Bruce M. Carlson: Human Embryology and Developmental Biology (Mosby, 2008)
Keith A. Johnson, J. Alex Becker: The whole brain - online radiológia atlasz a Harvard Egyetem 
weboldalán: http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html Dr. med. H. Jastrow: Vocabulary of
Gross Anatomy http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/Vokabular/InhaltE.html
Digitally reproduced embrionic morphology (online) http://www.ehd.org/virtual-human-embryo/

A biológiai-élettani-orvostudományi kifejezések esetében használt szakszótárak:

DEEPL.COM – talán a legjobb online fordító és fordításellenőrző program
Dr. J. Hammerschmid-Gollwitzer: Wörterbuch – Medizinische Fachausdrücke von A-Z (Orbis, 1999)
Volker Kaeppel, Joachim Weiß: DUDEN Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke (2007)
W.G. Hale, J. P. Margham, V. A. Saunders: Biológia Értelmező szótár (Panem-McDraw-Hill, 1997)
Dr. Donáth Tibor: (Négynyelvű) Anatómiai szótár (2011) Anatómiai nevek, anatómia, szövet- és
fejlődéstani terminológia (2005), Brencsán Orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó, 2001),
Nagy József: Orvosi latin szógyűjtemény (Medicina, 2008) Orvosi latin nyelvi alapismeretek (2009)
Medicina Kiadó: Orvosi terminológia (Medicina, 1995), Orvosi latin szógyűjtemény (Medicina, 2008)
Dr. Dieter Werner Unseld: Német-Magyar Orvosi Szótár - Medizinisches Wörterbuch (Medicina, 2005)
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Akadémia Kiadó, 1994)

Akadémiai Kislexikon (Akadémia Kiadó, 1989)

Tudatosság, tudatossá válás, szellemi fejlődés, pszichológia, lelki világ, élet- és világszemlélet:

Dr. Bruce Lipton: Tudat, a belső teremtő - Sejtek mágiája (Édesvíz Kiadó, 2010)
Rüdiger Dahlke: Betegség mint szimbólum (Édesvíz Kiadó, 2005)
Rüdiger Dahlke: A lélek nyelve: a betegség (M-érték Kiadó, 2009)
Ghislaine Lanctot: Egészségügyi Maffia (EzVanKiadó, 2005)
Ghislaine Lanctot: Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen? (EzVanKiadó, 2006)
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vincente: Mi a füttyöt tudunk?! (EzVanKiadó, 2006)
David Icke: …és az igazság felszabadít 1-2 (EzVanKiadó, 2007)
Mado/Ghis - Perszonokrácia köteteiből: Egészség, Evolúció (EzVanKiadó, 2008, 2009)
David Icke: A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió (EzVanKiadó, 2009)
Michael Talbot: Holografikus univerzum (EzVanKiadó, 2009)
Byron Katie, Stephen Mitchell: Négy kérdés (Édesvíz Kiadó, 2008)
Rádiusz Tamás, Káfony Márta, Beda Boglárka, Hegedűs Beatrix: Belső Megélések Rendszere
Hadnagy Előd - Deres Anita - Gárdonyi Zsolt: A Megértés Táblázata - A Magyarázat (2015)
Satprem: A sejtek elméje (EzVanKiadó, 2009)
Szabó Ilona: A csoda nem csak három napig tart (Comtex Zrt, 2010)
David R. Hamilton: Az elme gyógyító ereje (Édesvíz Kiadó, 2011)
Kurt Tepperwein: Illúziók nélkül (Édesvíz Kiadó, 2008), Mentáltréning (Édesvíz Kiadó, 2010)
Dr. Eric Pearl: Kapcsolatteremtő gyógyítás (Édesvíz Kiadó, 2011)
Dr. Ébert Jenő: Vigyázat: orvos! (M-érték Kiadó, 2006)
Márki Anita: Otthon szültem (Szerzői magánkiadás, 2008)
Ingeborg Stadelmann: A bába válaszol (Katalizátor Könyvkiadó, 2007)
Sheila Kitzinger: A szülés árnyékában - Katarzis vagy krízis? (Alternatal Alapítvány, 2008)
James McCumishkey: Ultimate Conspiracy - The biomedical paradigma (Literally Publishing, 2007)
G. Edward Griffin: A világ rák nélkül (Vitafreenet Kiadó, 2005)
Michael J. Behe: Darwin fekete doboza (Harmat Kiadó, 2002)

Köszönetem minden írónak, előadónak, trénernek, információforrásnak, a hasznos, informatív,
nyilvános weboldalak szakértőinek és üzemeltetőinek, amelyek ebben a témában elérhetőek.
Akkor is, ha ez a könyv az én alkotásom és az én szerény tudásomat tartalmazza, szeretném
megemlíteni, hogy a legfontosabb tudományos forrásadatok, információk, összefüggések Dr. Ryke
Geerd Hamertől származnak. A Szerv Atlasz elkészítése közben - úgy a grafikák, mint a szöveg
megfogalmazásánál - gondosan ügyeltem arra, hogy a használt forrásanyagok szerzői jogait és
tudományos szakvéleményét tiszteletben tartsam, ne sértsem meg. A felsorolt könyvek között van
néhány, amiből semmit sem idézek, adaptálom azonban azok értelmezését, életszemléletét, logikáját,
gondolkodásmódját, szellemi javát, tudatosságát, stb. Pl. Ghislaine Lanctot, Dr. Bruce Lipton, Michael
Talbot, Satprem, Rüdiger Dahlke. Ezek is hozzájárultak az Atlaszhoz, és ajánlottak tanulmányozásra.
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irodalomjegyzék



A Szerv Atlasz – BIOLOGIKA® Szerv Atlasz – Bio-Logikus Szerv Orientált Betegség Atlasz
egy prezentációs és oktatóanyag, a BIOLOGIKA® tanfolyamok hivatalos képzési anyaga. 

Ez a Szerv Atlasz verzió a kilencedik kiadás magyar, a második német és az első angol nyelven.

Szöveg, képek, szerkesztés, fordítás, nyomdai előkészítés:              Barnai Roberto 

A magyar és az angol nyelvű Szerv Atlasz kiadója a Biologi-Team Kft., www.szervatlasz.hu, www.organatlas.net
A német nyelvű Szerv Atlasz kiadója a Biologika Deutschland GbR., www.organatlas.de Ha nem találja ezt a könyvet a legközelebbi könyv-

kereskedésben, vagy szeretne több darabot rendelni, vagy példányokat több nyelven egyszerre, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

BIOLOGIKA® Szerv Atlasz 2021 (magyar változat) ISBN: 978-615-81816-0-0

Copyright © és Trade Mark ® Barnai Roberto 2006-2021 - Minden jog fenntartva.

Made in Hungary

A BIOLOGIKA® Logo egy bejegyzett védjegy. Ha Ön szeretne részt venni 
BIOLOGIKA® tanfolyamokon, kérjük vegye figyelembe, hogy ez a logó 

hitelesíti a Barnai Roberto által tervezett és összeállított tanfolyamok
metodikáját és tartalmát. Az Atlasz tanfolyami és oktatási célú használata

(minőségbiztosítási okból) csak írásosan engedélyezett trénereknek megengedett.

KIEGÉSZÍTÉS
az A.4. oldalon található impresszumhoz.

A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének emblémája jelöli az elismert termékeket, 
amelyek egészséges életmódhoz, a békés, harmonikus élethez - a természetes gyógymódoknak 
és a holisztikus gondolkodásnak megfelelően - valódi segítséget nyújtanak. 
A Magyar Természetgyógyászok Szövetségének elnöksége döntése szerint, a BIOLOGIKA®

Szerv Atlasz kiadója használhatja az emblémát és a Szövetség hivatalos ajánlását.
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További információk az impresszumban az A.4. lapon.
impresszum kiegészítés




