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A Nova Medicina Germânica 
A PRIMEIRA LEI BIOLÓGICA 

 

A LEI Férrea do cancro (Câncer)  

� Primeiro Critério 
� Segundo Critério 
� Terceiro Critério 
� Lateralidade 

  

PRIMEIRO CRITÉRIO 

Todo o câncer ou enfermidade equivalente ao câncer origina-se de um DHS  (Síndrome 
de Dirk Hamer), que é um choque sério, agudo, altamente dramático  e vivido sozinho, que 
toma ao indivíduo de maneira completamente inespera da. O choque do conflito ocorre 
simultaneamente na psique, no cérebro e no órgão co rrespondente.  

Um DHS pode ser accionado, por exemplo, pela perda inesperada de um ser querido, por uma 
separação no prevista, por um diagnóstico ou prognóstico para o qual a pessoa não está 
preparado, por um pânico repentino à morte, por uma raiva ou preocupação inesperada, por 
um sentimento repentino de abandono, o por um temor o ameaça inesperada. 

Imediatamente, o choque conflitual interrompe as funções biológicas normais do organismo. 
Para poder manejar o evento, o cérebro activa instantaneamente um programa especial da 
natureza com sentido biológico,   criado para competir exactamente com essa situação em 
particular. Desde que ocorre o DHS, todo o organismo se mantém ocupado. 

� Nível Psíquico:   Psicologicamente, experimentamos stress emocional e mental. 
� Nível Cerebral:  No momento justo de um DHS o choque de conflito alcança uma área 

específica no cérebro, provocando uma lesão que é claramente visível numa 
tomografia axial computorizada do cérebro (TAC) como um grupo de anéis 
concêntricos nítidos. Tal lesão anular é chamada de Foco de Hamer   (Alemão: 
Hamerschen Herd - HH; de facto, o termo foi cunhado pelos opositores do Dr Hamer 
que de maneira burlona chamaram às ditas formações anulares "Os duvidosos Focos 
de Hamer"). 
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Antes do Dr Hamer identificar estas 
lesões anulares no cérebro, os 
radiologistas os consideravam como 
artefactos criados por una falha na 
máquina. Mas a  Siemens, um 
fabricante de equipamentos de 
tomografia axial computorizada, 
certificou que estas lesões objectivas 
não podem ser artefactos porque ainda 
quando a tomografia é repetida e 
tomada de diferentes ângulos, a mesma 
formação anular aparece sempre no 
mesmo lugar. 

A localização exacta do foco de Hamer está determinada pela natureza do conflito. 

Exemplo:   Um conflito de separação impacta sempre o córtex sensorial (ver a imagem 
de cima).  O tamanho da lesão esta determinada pela intensidade e duração do 
conflito. 

� Nível do órgão:   Que o órgão responda ao choque de conflito em forma de 
multiplicação celular (crescimento tumoral), diminuição celular (osteolíse, necrose, 
ulceração) ou de interrupção funcional (as chamadas enfermidades equivalentes ao 
cancro tais como diabetes, paralisias motoras, dano visual ou auditivo) depende de que 
zona cerebral (relacionada com uma capa embrionária concreta) receba o choque e do 
tipo de tecido envolvido (endoderme, mesoderme e ectoderme). Para cada tipo de 
conflito há um tipo específico de enfermidade e uma área específica do cérebro desde 
que os processos são controlados. 

 
O SEGUNDO CRITÉRIO 

No momento de um DHS, o (os) conteúdo (os) do confl uto do foco de Hamer (HH) no 
cérebro e na localização do cancro ou enfermidade e quivalente ao cancro no órgão. 

O conteúdo do conflito  determina-se no momento em que ocorre o choque do conflito. No 
momento preciso do incidente, associamos um certo tema de conflito biológico tal como 
território, fome, ou pânico à morte, com o evento. Por isso, é o nosso sentimento subjectivo de 
volta ao conflito o que determina que parte do cérebro receberá o choque de conflito e, 
consequentemente, que órgão ou tecido se vai afectar. 

O que a pessoa pode experimentar como um conflito de separação, pode ser experimentado 
de maneira muito distinta por outra pessoa. Inclusive para uma terceira pessoa o evento pode 
ser totalmente irrelevante. Mais ainda, um só DHS pode impactar mais de uma área cerebral, 
dando como resultado múltiplas manifestações de enfermidade, com lesões correspondentes 
nas partes do cérebro. 

Exemplo: se um homem perde o seu negócio de maneira inesperada e o banco fica com todos 
os seus bens, pode desenvolver angina de peito (como resultado de perda de território), cancro 
de fígado (como resultado de morrer de fome) e cancro dos ossos (como resultado de um 
conflito de auto desvalorização), todos ao mesmo tempo. 
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Os conflitos biológicos são muito diferentes dos pr oblemas psicológicos ou das 
situações de stress quotidianas. Os problemas psicológicos para os quais temos de nos 
preparar (ainda se é somente por uns segundos) não deixam marca no cérebro e, 
consequentemente, não causam enfermidade. Desde logo, um certo problema psicológico 
pode predispor a uma pessoa a ser mais susceptível a um tipo particular de choque de conflito. 

O TERCEIRO CRITÉRIO 

O desenvolvimento do conflito determina o desenvolv imento exacto do foco de Hamer 
(HH) no cérebro bem como o desenvolvimento exacto d o cancro ou a enfermidade 
equivalente ao cancro do órgão. 

O desenvolvimento nos três níveis – psique, cérebro e órgão – leva-se a cabo de maneira 
sincronizada . Conforme o conflito avança, tanto a lesão no cérebro como a alteração no órgão 
entram em progresso – por exemplo, um crescimento tumoral – assim que houver estagnação 
num nível, o desenvolvimento dos outros dois níveis abaixo diminui. 

 
LATERALIDADE  

Devido ao cérebro desempenhar um papel tão decisivo em resolver cada situação, a 
lateralidade tem que ser tomada em conta sempre. A nossa lateralidade manual determina em 
que lado do cérebro é impactado o conflito, e que parte do corpo estará afectada. Por isso na 
terapia do NMG, determinar a lateralidade do paciente é muito paciente. 

Uma pessoa destra responde a um conflito com a sua mãe ou filho com a parte esquerda do 
corpo, e há um conflito com um casal qualquer (excepto a mãe ou o filho) com o lado direito. 
Isto é revertido em pessoas canhotas. Exemplo: se uma mulher destra de repente se preocupa 
com a saúde do seu filho, o seu peito esquerdo ficará afectado. Num TAC cerebral, a lesão 
correspondente (foco de Hamer) encontrar-se-á no hemisfério direito, na parte do cérebro que 
controla o tecido glandular mamário do seio esquerdo. 

Há sempre uma correlação cruzada do cérebro com o órgão. 

Estas regras são só aplicáveis ao cérebro e ao cerebelo (diagrama). No tronco cerebral, a parte 
mais antiga do cérebro a lateralidade é insignificante. 

A lateralidade manual pode ser facilmente estabelec ida com a prova do aplauso. A mão 
que está em cima é a mão principal e revela se a pe ssoa é destra ou canhota.  

 

© Doutor em Medicina. Mestre em Teología. Ryke Geerd Hamer 
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A SEGUNDA LEI BIOLÓGICA 

  

A lei das duas fases de todas as enfermidades   

Cada enfermidade desenvolve-se em duas fases, sempre que exista solução do conflito. 

 

� Normotonía 
� Fase Activa do Conflito 
� Conflito Pendente 
� CL- Conflictolisis 
� Fase de Cura 
� Crise Epileptóide 
� Raízes 
� Cura Pendente 

 
NORMOTONÍA 

É o estado do nosso  ritmo normal día-noite . Como se mostra na figura acima, a 
"simpaticotonia" alterna-se com a "vagotonia". Os termos referem-se ao nosso Sistema 
Nervoso Autónomo (SNA), o qual controla as funções vegetativas, Tais como o ritmo cardíaco 
ou a digestão. Durante o dia o nosso organismo encontra-se num tom de stress simpático 
tónico (“Luta ou fuga”), enquanto que o sono se encontra num tom de descanso vago tónico 
(“Descanso e digestão”). 

A FASE ACTIVA DO CONFLITO   (fase-AC)  

Um conflito inesperado o DHS interrompe imediatamente o ritmo normal dia-noite, e inicia a 
fase activa do conflito. O choque dispara o início de um Programa Biológico Especial e 
Significativo, que permite ao organismo (Psique, cérebro e órgão) incrementar o funcionamento 
diário e concentrar-se inteiramente em acabar com a situação i prevista. 
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Nível Psíquico: A fase activa do conflito é experimentada como stress emocional e ocupação 
mental constante sobre o conflito. 

Nível Vegetativo: Durante a fase activa do conflito  o sistema nervoso encontra-se em 
simpaticotonia constante, um ritmo do dia contínuo. Insónia, falta de apetite, perda de peso, 
ritmo cardíaco acelerado, pressão sanguínea elevada, diminuição do açúcar no sangue, ou 
náuseas são os sintomas típicos da fase AC. A esta fase chama-se também fase FRIA , porque 
durante o stress os vasos sanguíneos contraem dando como resultado mãos e pés frios, 
tremores, calafrios, pele e suores frios. Do ponto de vista biológico, o tom de stress prolongado, 
particularmente as horas extras em vigília e a preocupação pelo conflito, geram condições 
ideais para resolvê-lo. 

Nível cerebral: A lesão no cérebro o foco de Hamer aparece numa TAC cerebral como um 
grupo de anéis definidos no alvo. A localização da lesão está determinada pela natureza exacta 
do conflito. O tamanho, pela intensidade e duração do conflito (massa conflitual). 

Nível Orgânico:    

Os órgãos dirigidos pelo cérebro antigo (tronco cerebral e cerebelo) tais como o cólon, os 
pulmões, o fígado, ou as glândulas mamárias, mostra a multiplicação celular (crescimento 
tumoral). Os órgãos dirigidos desde o cérebro (medula cerebral e córtex cerebral), tais como os 
ossos, os nódulos linfáticos, os brônquios, ou o cérvix, mostram diminuição celular em forma de 
osteolise, necrose ou ulceração. 

CONFLITO PENDENTE  

Se não somos capazes de resolver o conflito, ou se não se pode alcançar uma solução viável 
(exemplo: não podemos deixar o nosso trabalho ou uma relação triste), temos a oportunidade 
de degradar conscientemente o conflito, ou intelectualmente, psicológica ou espiritual 

Degradando o conflito diminuímos a sua intensidade e, consequentemente, os sintomas tanto 
a nível cerebral como orgânico. Podemos viver com o dito conflito reduzindo até uma idade 
avançada, por exemplo, como um tumor no cólon, sempre e quando não cause nenhuma 
obstrução mecânica, ou não esteja envolvido a um órgão produtor de hormonas como por 
exemplo a tiróide. Mas temos que ter em mente que transformar um conflito pendente só pode 
representar uma segunda melhor alternativa, porque a cura só pode fazer-se quando o 
conflito se resolve por completo . 

O objectivo da terapia da Nova Medicina Germânica  é identificar o DHS original e encontrar 
uma solução ao conflito que seja tão real e prática como quanto seja possível. Por exemplo, 
um homem que perde o seu negócio e sofre uma perda de território, deve encontrar uma nova 
ocupação; o choque provocado por um inesperado e uma reforma antecipada do trabalho, 
pode ser resolvido através do estabelecimento de um novo domínio, como o unir-se a um clube 
ou realizar um passatempo longamente adiado. Assim que o conflito seja resolvido, a cura 
segue o seu curso natural. 
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CONFLICTOLISE  (CL) 

A solução do conflito é o ponto crucial que inicia a fase da cura. Como a fase activa do 
conflito, o progresso da fase de cura leva-se a cabo de maneira sincrónica nos três níveis. 

A FASE DE CURA (Fase-pcl; pcl=pos-conflictolise)  

� Nível Psíquico:  A solução do conflito vem acompanhada de um sentimento de grande 
alívio. 

� Nível Vegetativo:  O tónus vegetativo muda instantaneamente a uma vagotonia  
prolongada, um ritmo de noite contínua. Fadiga, debilidade e um bom apetite são os 
sintomas típicos. A fase de cura é também chamada de fase CALOR (TIBIA) , porque 
durante a vagotonia os vasos sanguíneos são dilatados dando como resultado mãos e 
a pele quentes, e possivelmente febre. Desde o ponto de vista biológico, o tónus de 
descanso prolongado, particularmente a fadiga e o bom apetite, ajudam o processo de 
reparação e restauração da saúde. 

� Nível Cerebral:   Paralelamente à psique e ao órgão, a lesão cerebral também começa 
a curar. Durante a primeira parte da fase de cura (pcl-fase A ) são atraídos à área água 
e fluido seroso, criando um edema cerebral  para proteger o tecido cerebral durante o 
processo de reparação. É este aumento de volume do edema cerebral o que produz os 
sintomas de cura cerebrais típicos como dores de cabeça, enjoos ou visão dupla. Num 
TAC cerebral, os anéis alvo definidos que se encontram por baixo do edema aparecem 
turvos, indistintos e escuros na fase da solução. 

 
A CRISIS EPILÉPTICA OU EPILEPTOIDE (CE)  

É iniciada no ponto mais baixo da fase de cura . Com o início da crise o indivíduo é 
instantaneamente levado para a fase activa do conflito com os seus sintomas típicos de stress 
como tremores, suores frios ou náusea. Qual é o propósito desta repentina recaída no conflito? 
Na altura da fase vagotónica, o aumento de volume do edema cerebral alcançou o seu máximo 
tamanho. Neste momento exacto, o cérebro activa uma pressão de stress breve e 
potencialmente intensa que pressiona o edema para fora. Isto é seguido de uma fase urinária  
durante a qual o corpo elimina todo o excesso de fluido que foi armazenado durante a primeira 
parte da cura pcl- fase A. Cada tipo de conflito e cada tipo de enfermidade tem um tipo 
específico de crise epiléptica. 

Os ataques cardíacos, os choques, as crises asmáticas, os ataques de enxaqueca e as crises 
epilépticas são só alguns exemplos desta crise de cura. Depois da crise epiléptica, o paciente 
recupera força gradualmente e está no caminho directo à normalização. 

Depois que o edema cerebral foi expulso, inicia-se a segunda parte da fase de cura (pcl-fase 
B). agora o tecido conjuntivo que sempre está presente no cérebro, instala-se no sitio para 
terminar a reparação da lesão cerebral provocada pelo choque de DHS. A massa de 
acumulação da células da neuroglia está determinada pela intensidade e duração da 
precedente fase activa do conflito. É este armazenamento de neuroglia o que comummente se 
chama tumor cerebral .  

Nível do Órgão:   Durante a fase de cura, os tumores dirigidos pelo cérebro antigo (tronco 
cerebral e cerebelo) como os do cólon, pulmões, fígado ou glândulas mamárias, que se 
desenvolvem durante a fase do conflito activo são degradadas por fungos e micro bactérias 
especializadas. Se não se dispõe dos micróbios necessários, o tumor permanece no seu lugar 
e se encapsula sem realizar mais divisão celular. A perda de células dirigidas pelo cérebro 
(medula cerebral e córtex cerebral) como a osteoporose, a necrose do ovário ou a ulceração no 
estômago que ocorreram durante a fase activa do conflito (diagrama) é preenchida, restituída e 
reconstruída com a ajuda de bactérias ou vírus especializados.  
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Em geral, a fase de cura é consideravelmente mais perigosa que a fase activa do conflito. 
Devido a que a fase de reparação frequentemente está acompanhada de aumento de volume, 
inflamação, infecções, febre e dor, a maioria destas enfermidades se detectam quando já estão 
curadas. 

A duração e a gravidade da cura estão determinadas pela intensidade e duração da 
precedente fase activa do conflito, pela gravidade da crise epiléptica, e as complicações ou 
recaídas do conflito durante a fase de cura (trilhos). 

Devido à medicina convencional não reconhecer o padrão bifásico de cada enfermidade, os 
médicos convencionais só vêem uma das duas fases. Eles vêem um paciente stressado com 
um tumor em crescimento (fase activa do conflito), sem saber que há uma fase de cura mais à 
frente, ou vêem um paciente com febre, infecção, inflamação, descarga, dores de cabeça ou 
outros (fase de cura), ignorando a precedente fase activa do conflito. Revendo só uma das 
duas fases, os sintomas que pertencem a uma fase são vistos como um enfermidade em si 
mesma, por exemplo, a osteoporose ou a angina de peito, que só ocorrem durante a fase 
activa do conflito, ou a artrite, o linfoma e o cancro cervical que só ocorrem na fase de cura. 
Esta falta é particularmente trágica quando um paciente que cursa a fase de cura é 
diagnosticado de um cancro maligno . Ainda que de facto este seja um tumor em cura que 
naturalmente se degrada durante o curso do processo de cura. Se a medicina convencional 
tivesse em conta o cérebro como o lugar desde onde se origina e se controla a enfermidade, 
reconheceria que as duas fases são uma só enfermidade, verificável por um TAC cerebral em 
que o foco de Hamer se encontraria no mesmo lugar nas duas fases, indicando se o paciente 
está todavia em conflito activo (anéis concêntricos em trilho) ou se encontra já curado (anéis 
edematosos). 

TRILHOS 

No momento do choque do conflito (DHS), a mente encontra-se num estado de atenção agudo. 
Altamente alerta, o nosso subconsciente reconhece todos os componentes que andam em todo 
do conflito, tais como sons, odores, gente e objectos, e armazena-os até que o conflito se 
tenha resolvido totalmente. Os traços que permanecem como consequência do DHS são 
chamados de trilhos. 
 
Se estamos na fase de cura e de repente activamos um dos trilhos, ou por contacto directo ou 
por associação, o conflito se reactivava e instantaneamente somos levados até à fase activa do 
conflito. Esta recaída do conflito  é chamada comummente alergia ou reacção alérgica. O 
alergeno pode ser uma substância na comida, certo pólen, cabelos de animais, algum perfume, 
a antiga esposa, um colega, quem seja ou que tivesse estado envolvido quando ocorreu o 
choque do conflito. Habitualmente a actividade de recaída do conflito é curta. O que chamamos 
alergia como fluxo nasal, asma ou rubor são já, de facto, sintomas de cura. O propósito 
biológico da alergia é servir como advertência, de maneira que se possa evitar experimentar a 
mesma situação perigosa por segunda ocasião. Na natureza, estes sistemas de alarme são 
vitais para a sobrevivência. 
 
Exemplo: uma alergia ao pelo de animal pode expressar-se como eczema se a pessoa em 
questão estava a segurar um animal de estimação quando ele experimentou um conflito de 
separação. O pelo do animal serve como trilho, provocando episódios repetitivos de eczema 
até que o conflito não se resolva. Quando a exposição ao pelo do animal produz tosse ou 
outras desordens bronquiais, então podemos concluir que a mascote estava envolvida 
(possivelmente como refúgio) quando um conflito de medo territorial foi levado a cabo, por 
exemplo, quando uma criança tem medo de perder um dos seus pais devido a estes se 
divorciarem.  
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Os trilhos têm que ter-se sempre em consideração quando estamos a confrontar condições 
recorrentes como enxaquecas, crises epilépticas, hemorróidas, infecções da bexiga ou 
resfriados recorrentes. Qualquer recaída de cancro tem que ser vista a partir desta 
perspectiva. Os trilhos também têm um papel principal em condições “crónicas”  como a 
arteriosclerose, a artrite, o Parkinson ou a esclerose múltipla. 

CURA PENDENTE 

Um conflito que está continuamente em resolução devido a recaídas repetitivas é chamado 
uma cura pendente . Por isso na Nova Medicina Germânica, reconstruir o evento do DHS 
juntamente com todas as suas pistas é uma medida terapêutica significativa. 

 Ao completar-se a fase de cura restabelece-se a normotonia e o ritmo dia-noite normal. Depois 
da fase de cura os tecidos e órgãos envolvidos são mais fortes que antes. Este é de facto o 
propósito biológico. Devido a que o conflito particular é agora um ponto vulnerável, o tecido 
fortificado coloca o indivíduo numa posição muito melhor no caso de qualquer repetição de 
outro DHS dessa natureza. Numa TAC cerebral a cicatriz de uma lesão cerebral curada 
aparece como um pequeno anel que desaparece com o tempo. 
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 A TERCEIRA LEI BIOLÓGICA  

   

O Sistema Ontogenético de Tumores e Enfermidades 
Equivalentes ao Cancro  

A terceira lei biológica da Nova Medicina Germânica une as descobertas das duas primeiras 
leis dentro do contexto da embriologia e a evolução do homem. Ilustra a correlação biológica 
entre a psique, o cérebro e o órgão, desde um ponto de vista evolutiva. 

O diagrama inferior mostra a divisão do cérebro em TRÊS CAPAS GERMINAIS (ver 
também diagrama inferior). 

  

� Endodermo ou Capa Germinal Interna  (secção amarela) 
� Mesodermo ou Capa Germinal Media  (secção laranja) 
� Ectodermo ó Capa Germinal Externa  (secção vermelha) 
� Teoría das Metástases  

Três capas germinais: pela ciência da embriologia sabemos que dentro dos primeiros 
dezassete dias do estado embrionário desenvolvem-se três capas germinais (endodermo, 
mesodermo e ectodermo) a partir das quais se originam todos os tecidos e órgãos. Quando um 
feto se desenvolve durante a fase embrionária (ontogenése), o organismo que cresce passa 
através de todas as etapas da evolução, a uma velocidade muito acelerada (filogenese). 
Durante esta viagem através da evolução – desde uma criatura unicelular até um ser humano 
completo – as três capas germinais dirigem passo a passo o desenvolvimento de todo o 
organismo. 

A maioria dos nossos órgãos, notavelmente o cólon, emanando apenas a partir de uma das 
três camadas germinais; outros, como o coração, o fígado, o pâncreas ou a bexiga são feitos 
de diferentes partes derivadas de diferentes capas germinais. 
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Hoje em dia estas partes, que emergiram no tempo por razões funcionais são consideradas 
como um órgão, ainda que frequentemente tenham o seu centro de controlo em áreas 
amplamente separadas do cérebro. Por outro lado existem outros órgãos que se encontram 
muito distantes um do outro no corpo como o recto, a laringe e as veias coronárias mas que 
são controlados a partir de áreas muito próximas ao cérebro. 

TEORÍA DAS METÁSTASES 

A teoria standard das metástases sugere que as células cancerígenas de um tumor primário 
viajam através da corrente sanguínea ou do sistema linfático a outras partes do corpo onde 
estas produzem um crescimento canceroso num novo local (teoricamente, esta suposição 
implicaria um potencial de risco de contrair cancro através de uma transfusão sanguínea). A 
Nova Medicina Germânica não questiona o facto de cancros secundários e terciários. 

Desde logo, de acordo com as cinco leis biológicas, os cancros secundários e terciários não 
são o resultado de células cancerosas que migram, mas de um segundo ou terceiro DHS, 
frequentemente iniciado por um choque no momento do diagnóstico , que põe o individuo 
numa situação total de pânico, causando um novo conflito ou, mais ainda, vários novos 
conflitos, levando-o a apresentar cancros adicionais. Por exemplo, um diagnóstico de choque 
de cancro pode disparar um “conflito de terror de m orrer” levando ao desenvolvimento 
de um cancro de pulmão . 

Também sabemos pela ciência da histologia que as células cancerosas não podem mutar para 
outro tipo celular. Nunca podem cruzar a sua camada limiar germinativa, ou mudar a sua 
estrutura histológica. As células cancerosas que crescem no cólon e pertencem ao endodermo 
(dirigido desde o tronco cerebral) não podem, sob nenhuma circunstância, transformar-se em 
células ósseas que se originam do mesodermo do cérebro novo (dirigido desde a medula 
cerebral).   

Em outras palavras: o cancro do cólon não pode “expandir-se” aos ossos. Desde então um 
paciente com cancro que de repente se sente desvalorizado por causa de estar doente (“Não 
valho nada”, “Não sirvo para nada”), pode sofrer um conflito de auto desvalorização, dando 
como resultado cancro dos ossos . Se a auto desvalorização é menos severa, os nódulos 
linfáticos serão os que mais provavelmente serão afectados. Por isso, uma mulher que tem um 
choque pelo diagnóstico de cancro de mama, o que sofre uma perda de valorização de si 
mesmo depois da mastectomia, frequentemente desenvolve um linfoma perto de onde ela tinha 
o tumor. Graças à Nova Medicina Germânica, começamos a entender porquê estatisticamente 
as mulheres com cancro de mama frequentemente têm este tipo de cancro secundário.  

ENDODERMO   (Capa Germinal Interna) Desenvolvida durante o período evolutivo 
mais cedo, num tempo em que a criatura todavia vivia num ambiente aquático. 
Naturalmente o endodermo é também a primeira capa germinal do período embrionário. 
Sendo a primeira capa, o endodermo forma os órgãos mais antigos. Este dá origem à 
submucosa de todo o canal alimentar, desde a boca até ao recto, à cobertura interna da 
próstata, ao útero (sem o cérvix) e aos ductos uterinos. Os núcleos dos nervos acústicos, 
a glândula tiróide, os tubulos colectores do rim, os alvéolos pulmonares e o fígado 
também derivam do endodermo. 

Os órgãos mais antigos que derivam da capa germinal mais antiga são controlados 
desde a parte mais antiga do cérebro, o  tronco cerebral  (diagrama), e 
consequentemente respondem aos conflitos mais antigos. No tronco cerebral a 
lateralidade é insignificante.   
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Os conflitos biológicos do tronco cerebral estão relacionados com temas de 
sobrevivência básicos como respirar, reproduzir-se e comer. O canal alimentar 
corresponde aos chamados conflitos de “bocado”, fazendo alusão ao lanche, comida de 
verdade ou pedaço de comida. O “ter um pedaço de comida” está ligada à boca e à 
faringe, o “conflito de não ser capaz de engolir a comida” corresponde ao esófago (parte 
inferior), a “incapacidade de digerir a comida” corresponde aos órgãos do sistema 
digestivo como o estômago (excepto a curvatura menor), os intestinos delgado e grosso, 
e o pâncreas. 

Os animais experimentam tais conflitos de “comida” em termos reais, exemplo: quando 
um pedaço de comida fica preso no intestino. Devido aos seres humanos serem capazes 
e interactuar com o mundo de uma maneira mais abstracta, através da linguagem e dos 
símbolos, nós seres humanos muitas vezes experimentamos estos conflitos de 
“mordida”de uma maneira figurativa. 

Essa mordida figurativa pode traduzir-se num contrato que nós podemos “obter”, uma 
ofensa importante que não possamos “digerir” “mordidas” que queremos possuir, 
“mordidas” a que nos agarramos, “mordidas” que nos foram apanhados, ou “mordidas” 
das quais não nos podemos desfazer. 

O ouvido médio está ligado a conflitos de escuta. O conflito do “não ser capaz de obter 
uma parte da informação” (exemplo: perder uma mensagem importante), afecta o 
ouvido direito, enquanto que o conflito de “não ser capaz de desfazer-sede parte de uma 
informação” (exemplo: uma mensagem incómoda), afecta o ouvido esquerdo. 

Os pulmões e os rins possuem os programas de sobrevivência mais arcaicos. Enquanto 
que os túbulos colectores do rim se relacionam om um “conflito profundo de abandono” 
(sentir-se isolado, excluído, ser extraico de repente do nosso “grupo” (exemplo: ser 
hospitalizado ou posto numa casa de assistência), os alvéolos pulmonares respondem 
instantaneamente a um “conflito de terror de morrer”, frequentemente accionado através 
de um diagnóstico inesperado de cancro. 

O fígado responde a um “conflito de morrer de fome” (exemplo: accionado pelo vómito 
durante a quimioterapia). 

O útero e a próstata estão ligados a um conflito metade genital, que faz referência a um 
conflito desagradável com o sexo oposto. 

Formações histológicas:  todos os órgãos que derivam do endodermo, e que são 
dirigidos pelo tronco cerebral, mostram aumento celular em forma de um 
adenocarcinoma durante a fase activa do conflito. Por isso, o cancro do cólon, do 
fígado, dos pulmões, dos rins, do útero ou da prostata, originam-se no tronco cerebral e 
são causados pelos seus respectivos choques de conflitos. Com a solução do conflito o 
tumor pára imediatamente o seu crescimento. Durante a fase de cura das células extra, 
que já não se necessitam mais, são degradadas com a ajuda de micróbios especializados 
(diagrama, fungos e microbacterías). 
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Enquanto existe um aumento celular  (crescimento do tumor) durante a fase activa do 
conflito, há diminuição celular (degradação dol tumor) durante a fase de cura. 

Se os micróbios não estão disponíveis, devido quem sabe à vacinação, o tumor 
permanece no sítio sem mais proliferação celular. À medida que o tumor não causa 
obstrução mecânica, ou manter a produção de tecido envolvido à produção de 
hormonas, o tumor é considerado totalmente inofensivo. 

  

MESODERMO   (Capa Germinal Média) está dividido num grupo mais antigo, que faz 
parte do cérebro antigo, é dirigido desde o cerebelo; o mesodermo cerebral novo é 
dirigido desde a medula cerebral que pertence já 

en un grupo más antiguo y en uno más joven. El mesodermo cerebral antiguo, que es 
parte del cerebro antiguo, es dirigido desde el cerebelo; el mesodermo cerebral nuevo es 
dirigido desde la médula cerebral que pertenece ao cérebro.  
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MESODERMO CEREBRAL ANTIGO:   Depois que os nossos ancestrais evolutivos 
deixaram o ambiente aquátio, necessitaram de uma pele para protegerem-se da radiação 
solar excessiva e da desidratação. A primeira pele foi também desenhada para 
propocionar protecção contra ataques. Os órgãos e tecidos que são derivados do 
mesodermo cerebral antigo são a pele do cório (pele profunda), a pleura (membrana 
no tórax), on peritónio (membrana na cavidade estomacal), assim como o pericárdio 
(membrana à volta do coração). Com a evolução dos mamíferos as glândulas mamárias 
desenvolvem-se a partir da pele profunda (comparada com a epiderme e a cobertura dos 
ductos lactíferos, estes se desenvolveram numa etapa muito tardia na evolução e são 
consequentemente controlados desde a parte mais jovem do cérebro). 

Todos os órgãos que nascem do mesodermo cerebral antigo são controlados desde o 
cerebelo (cerebelo e tronco cerebral são referidos como “cérebro antigo”). No cerebelo 
são aplicáveis as regras da lateralidade. 

Os conflitos biológicos do cérebro relacionam-se com os chamados “conflitos de 
ataque” (tanto num sentido real como figurado),  reflectindo a função protectora da 
pele do cerebelo. Por exemplo, um “ataque contra o abdómen” figurado pode ser 
ocasionado por um diagnóstico imprevisto de um tumor no cólon; um simbólico 
“ataque contra o peito” pode ser ocasionado por uma amputação do peito ou uma crise 
asmática severa; um “ataque contra o coração” figurado, com o anúncio inesperado de 
uma operação de ponte, ou junto com um ataque cardíaco. As glândulas mamárias, 
sinónimos de cuidado e nutrição, respondem a “conflitos de ninho” ou “conflitos de 
preocupação e argumentação”. 

Formações histológicas: Todos os órgºaos e tecidos que derivam do mesodermo 
cerebral velho e estão controlados pelo cerebelo mostram multiplicação celular em 
forma de tumor durante a fase activa do conflito. Desta forma, o melanoma, os tumores 
das glândulas mamárias ou tumores do peritónio, pleura e pericárdio (os chamados 
mesotiloma); todos se originam de conflitos que impactam a área cerebral 
correspondente no cerebelo. Com a solução do conflito, o tumor pára o seu crescimento. 
Durante a fase de cura agora as células supérfluas são degradadas por micróbios 
especializados (diagrama, bactérias). Todos os tumores controlados pelo cerebelo criam 
potencialmente excesso de fluido na fase de cura, provocando efusão pleural, peritonal 
ou pericárdica. 

Como existe  

Mientras existe cresciemnto celular  (crescimento tumoral)  durante a fase activa do 
conflito, há crescimento celular  (degradação do tumor)  durante a fase de cura. Se 
não se dispõe dos micróbios necessários, devido quem sabe à vacinação, o tumor 
permanece no seu lugar sem mais auemnto celular.  
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MESODERMO CEREBRAL NOVO:   O passo seguinte na evolução foi o 
desenvolvimento de uma estrutura muscular e esquelética que permitiria à criatura 
mover-se – gatinhar, caminhar e correr. Os órgãos e tecidos que se desenvolveram a 
partir do mesodermo cerebral novo são os ossos, a cartilagem, os tendões, o tecido 
conjuntivo, os músculos estriados, a musculatura do útero, bexiga e recto, o músculo 
liso dos intestinos, o miocárdio, o parênquima do rim, o córtex adrenal, os ovários e 
testículos, os sistema linfático completo, com os vãos linfáticos, o baço assim como as 
veias e artérias (excepto os vasos coronários). 

Todos os órgãos e tecidos que derivam do mesodermo cerebral novo, são controlados 
desde a medula cerebral, que é a parte interior do cérebro. Na medula cerebral são 
aplicáveis as regras da lateralidade. 

Os conflitos da medula cerebral têm a ver predominantemente xom “conflitos de 
auto desvalorização”. Uma perda repentina do próprio valor pode ser iniciada por uma 
observação injusta, por ser degradado, por faltar no trabalho, nos desportos ou na 
escola, ou quando nos sentimos sem apoios. A transição para o retiro, o envelhecimento 
ou a doença (“não sirvo”) fornece situações infinitas que podem disparar uma peda da 
própria confiança. 

Que a auto desvalorização afecte os ossos, os músculos, a cartilagem, os tendões ou os 
nódulos linfáticos, depende do grau do conflito; a localização exacta determina-se pelo 
tipo específico de conflito de auto desvalorização. Por exemplo, “um conflito de 
destro”, frequentemente experimentado com falha para desempenhar uma tarefa 
manual, tal como digitar ou realizar um trabalho manual fino, afecta a mão e os dedos; 
um “conflito de auto desvalorização intelectual” (suspender um exame, perder um jogo, 
ser degradado por um professor ou treinador) afecta o crânio ou as cervicais. 

Os ovários e os testículos respondem a um “conflito profundo de perda” (a perda 
inesperada de um ser amado, incluindo um animal de estimação), o baço relaciona-se 
com um “conflito de lesão ou de hemorragia” (hemorragia profusa ou, num sentido 
transposto, um resultado inesperado de um exame de sangue), o tecido do rim responde 
a um “conflito de água ou de fluido” (exemplo: uma experiência de quase afogar-se), os 
músculos do coração estão ligados ao “conflito de ser completamente rebaixado” (um 
evento altamente stressante), e o córtex adrenal responde ao “conflito de ter ido na 
direcção incorrecta”, (exemplo: descobrir que escolheu a terapia incorrecta). 

Formações histológicas: no cérebro temos uma nova situação. Todos os órgãos que 
derivam do mesodermo cerebral novo, e que são controlados desde a medula cerebral, 
mostram degradação celular na fase na fase activa do conflito (ao contrário do que 
ocorre nos órgãos controlados pelo cérebro antigo). A perda do tecido como na 
osteoporose, cancro dos ossos, atrofia muscular, necrose do baço, ovários, testículos ou 
tecido do rim, todos se originam na medula cerebral.  

Com a solução do conflito no processo o processo de degeneração pára. Durante a fase 
de cura a perda do tecido é recuperada e restaurada com a ajuda de microorganismos 
especializados. O processo de reparação acompanha-se frequentemente de aumento de 
volume, inflamações, infecção, descarga, febre e dor. Condições tais como Hodgkin ou 
linfoma, osteosarcoma, cancro de ovário ou testicular, leucemia, crescimento do baço, 
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ou artrite são sintomas da fase de cura. 

Como na fase activa do conflito há diminuição celular (necrose, osteolise), existe 
aumento celular na fase de cura. Se os micróbios necessários não se encontram 
disponíveis, a cura ocorre mesmo, mas não num grau biologicamente óptimo. 

 

  

ECTODERMO   (Capa Germinal Externa) é a capa germinal mais jovem. Com o 
tempo a pele ema baixo foi insuficiente, por isso se desenvolveu uma segunda pele mais 
resistente que cobre por completo a pele do cório. A nova capa da pele está formada de 
células de epitélio escamoso. Os órgãos e os tecidos que derivam do ectodermo são: a 
epiderme (pele exterior), a menbrana mucosa da faringe (incluindo a boca e o nariz), os 
ductos faríngeos, a laringe, o esófago superior, os brônquios, o recobrimento dos ductos 
lactíferos, a curvatura menor do estômago, os ductos biliares do fígado, a vesícula 
biliar, os ductos pancreáticos, a bexiga, a uretra e a pélvis renal, e a parte mais distal do 
recto.as células escamosas também cobrem as paredes internas das artérias e veias 
coronárias. Outros tecidos que pertencem ao ectodermo são a retina dos olhos e o 
esmalte dos dentes. 

Todos os órgãos e tecidos que derivam da capa germinal externa são controlados desde 
o córtex cerebral (córtex cerebral e medula cerebral são parte do cérebro). 

·        Enfermedades equivalentes ao Cáncer  

·        Estado Hormonal  

·        Trastornos doi estado de ánimo  

·        Constelação Esquizofrénica  

Conflitos biológicos do córtex cerebral:  com o desenvolvimento evolutivo mais 
avançado, os temas do conflito também evoluirão. No córtex cerebral encontramos 
questões tais como “conflitos territoriais” (o medo de perder o território ou a perda real 
deste, ira dentro do território, ou a incapacidade de marcar o território), “conflitos 
sexuais” (rejeição sexual ou frsutração sexual) ou “conflitos de identidade” (não saber 
onde pertencer). Conflitos de separação (uma perda inesperada de contacto físico com 
uma “parceira” ou com o grupo) correspondem ao córtex sensorial, enquanto que os 
“conflitos motores” (não ser capaz de escapar, (por exemplo: iniciado por uma 
experiência incómoda na vacinação), ou sentir-se aprisionado, (por exemplo: iniciado 
por uma imagem de ver-se atado a uma cadeira de rodas, provocado por um diagnóstico 
inesperado de esclreose múltipla) são programados n córtex motor. 

 

O lóbulo frontal recebe “conflitos de medo frotais” (um medo repentino de entrar numa 
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situação perigosa, frequentemente desencadeado pelo impacto de um diagnóstico de 
cancro) onde o córtex visual relaciona-se com medos que nos ameaçam desde o 
passado, (por exemplo: ser assombrado). Outros conflitos do córtex cerebral são 
“conflitos de dsgosto e repugnância” ou “conflitos de medo e resistência”. 

Formações histológicas:  Todos os órgãos e tecidos que derivam do ectodermo, e que 
são controlados desde o córtex cerebral, mostram degradação celular em forma de 
ulceração durante a fase activa do conflito, como vemos, por exemplo, nas úlceras do 
estômago. Com a solução do conflito o processo de ulceração pára. Durante a fase de 
cura a perda de tecido é preenchida e é restaurada com a ajuda de micróbios 
especializados (diagrama, vírus). O processo de reparação habitualmente apresenta-se 
com aumento de volume, inflamação, infecções, descarga, febre e dor. O cancro de 
mama intraductal, bronquial ou o carcinoma laríngeo, a bronquite ou pneumonia, o 
linfoma não Hodgkin, o cancro cervical, as hemorróidas, as infecções da bexiga ou de 
rim, o eczema e outros transtornos da pele, ou o resfriado comum ou a gripe, são todos 
sintomas da fase da cura. 

Como ma fase activa do conflito existe diminuição celular (ulceração), na fase de 
cura apresenta-se um aumento celular (comummente chamado “cancro”). Se não se 
encontram disponíveis os micróbios necessários, a cura dá-se de todas as formas, mas 
não num grau biológico óptimo. 

Enfermidades equivalentes ao cancro:  os órgãos controlados pelo córtex cerebral e 
só esses, podem também apresentar uma alteração funcional, ou uma perda funcional, 
referidas como enfermidades equivalentes ao cancro. Estas enfermidades equivalentes 
ao cancro em vez de haver diminuição celular, mostram limitação funcional, como na 
hipoglicemia, a diabetes, as limitações da visão e da audição assim como paralisias 
sensoriais e motoras, como na esclerose múltipla. Ainda depois de anos de conflito, 
etsas células parecem ser funcionalmente restauráveis uma vez que existe solução do 
conflito. 

No córtex, além da lateralidade, deve-se ter em conta tanto o sexo como o estado 
hormonal. O estado hormonal determina que o conflito seja experimentado de uma 
maneira masculina ou feminina. Se o estsdo hormonal se encontra desequilibrado 
(referido como Ponto Morto Hormonal) como na puberdade, na gravidez ou na 
menopausa, ou se o nível de estrogénio é suprimido por meio de medicamentos como os 
anticonceptivosl, fármacos redutores de estrogénio ou de testosterona ou quimioterapia, 
a identidade biológica e por isso tanto o sentimento por detrás do conflito é colorido 
diferente, o que consequentemente gera uma resposta distinta a nível do órgão. Na 
terapia da NMG o estado hormonal sempre tem que ser tido em conta. 

Exemplo: Uma mulher destra descobre que o seu marido tem uma aventura. Se a 
mulher tem um estado hormonal normal e experimenta o evento como um “conflito de 
frustração sexual”, o seu cérvix será afectado (ulceração durante a fase de conflito 
activo). Se o nível do estrogénio da mulher é baixo é porque já entrou na menopausa, 
experimentará o mesmo incidente de uma maneira mais masculina. Agora perceberá o 
evento, falando biologicamente, como um tema territorial (“Ele deixou o meu 
território”) mais um conflito sexual (“Ele dorme com ela e não comigo”). Como 
resultado o conflito impactará no relevo cerebral que controla as artérias coronárias, 
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dando como resultado angina de peito durante o tempo que o conflito permaneça activo. 
Depois de que o conflito tenha sido resolvido (por exemplo: reconciliando-se, ou 
encontrando uma nova parceira), a mulher post menopausica notará a presença de 
batimentos cardíacos irregulares, ou detectará uma elevação no seu nível de colesterol, 
como que a mulher com estado hormonal nornal desenvolverá um tumor no cérvix, que 
se degradará durante a segunda metade da fase de cura. 

Os transtornos do estado de ânimo e enfermidades mentais, vistos pela medicina 
convencional como somente desordens da mente, estão também unidos ao cérebro e ao 
nível do órgão tanto como as desordens físicas. 

Os transtornos do estado de ânimo como a depressão ou a mania são causados por um 
choque de conflito que é experimentado num Ponto Morto Hormonal, ou quando o 
nível da hormona sexual é suprimida artificialmente. No que se refere aos transtornos 
do estado de ânimo, a lateralidade, o sexo, assim como o estado hormonal, são factores 
decisivos. Por exemplo: uma mulher dextra na pos menopausa ficará deprimida no 
momento em que experimente uma perda inesperada do seu “território” (por exemplo, a 
sua casa através de um divórcio); um homem dextro que está sobre tratamento com 
fármacos que reduzem os níveis de testosterona irá tornar-se maníaco qu8ando 
inesperadamente confrontado com a ameaça de demissão. Se as duas pessoas forem 
surdas, responderiam ao (aos) conflito (os) com depressão (mulher surda) ou mania 
(homem surdo) ainda que o seu estado hormonal se encontra dentro de valores normais. 

As enfermidades mentais são causadas por um segundo DHS que impacta o hemisfério 
cerebral oposto, deixando o individuo numa costelação esquizofrénica. A análise de 
um scaner cerebral revela o porquê uma pessoa é, por exemplo maníaco-depressiva, 
paranóide, desorientada, desilusionada, excessivamente agressiva, melancólica, suicida 
ou porque tem um grande ego.  

  © Dr en Medicina. Magister en Teología. Ryke Geerd Hamer 
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LA QUARTA LEY BIOLÓGICA  

   
O Sistema Ontogenético dos Micróbios 

A quarta lei Biológica da Nova Medicina Germânica ® assinala o papel dos micróbios no 
contexto da evolução e na relação às três capas germinais (endodermo, mesodermo e 
ectodermo), a partir das quais se originam os nossos órgºaos. 

O diagrama abaixo ilustra a classificação dos micróbios em relação à sua idade ontogenética e 
às particularidades da sua capa germinal específica. 

  

Quando se desenvolvem os os nossos órgãos através do curso da evolução, com eles se 
desenvolvem tipos muito específicos de micróbios. O propósito biológico dos milhões de 
microorganismos que vivem no nosso corpo é manter a todos os diferentes tecidos e tê-los em 
bom estado. Dado o propósito de coexistência do homem e dos micróbios, a Nova Medicina 
Germânica identifica os fungos, as bactérias e os vírus como aliados leais, indispensáveis para 
a nossa sobrevivência. 

É uma descoberta da Nova Medicina Germânica que os micróbios ficam activos sem excepção 
só na fase de cura. Na fase da normotonia, assim como na fase activa do conflito, encontram-
se inactivos e não causam nenhuma infecção. Mas no momento de solução do conflito (CL), 
estes recebem um sinal do cérebro para começar a trabalhar na tarefa que lhes foi atribuída. 
Os micróbios patogénicos (activos) são totalmente inofensivos para o resto dos órgãos. 

Os micróbios estão especializados com respeito à via e forma que desempenham.  
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Os FUNGOS e as MICOBACTERIAS  (grupo amarelo) são os microorganismos mais 
antigos. Trabalham em órgãos e tecidos que se originam do endodermo dirigido deste o 
tronco cerebral, e nos órgãos mesodérmicos do cérebro antigo dirigidos desde o 
cerebelo. Fungos como Cândida albicans, ou micobactérias como as bactérias 
tuberculosas, decompõem os tumores do cólon, pulmões, rins, tumores hepáticos, 
tumores das glândulas mamárias, ou o melanoma. 
 
Durante as fases de cura, degradam as células extra que não necessitam. Habitualmente 
este processo de decomposição acompanha-se de febre e suores nocturnos.  

O que é notável nas micobactérias como nas tuberculosas é que começam a multiplicar-
se imediatamente no momento do choque do conflito. Multiplicam-se a um ritmo 
paralelo ao crescimento do tumor. No momento em que o conflito se resolve, encontra-
se diposnivel a quantidade exacta de bactérias tuberculosas que se necessita para 
decompor as células do tumor. Se os micróbios estão ausentes devido, por exemplo, que 
foram erradicados por meio de vacinação, o tumor se encapsula no tecido cicatricial, e 
fica no lugar sem ter um aumento celular. Neste caso o tumor será visto como benigno. 

 

As BACTÉRIAS   (grupo laranja) habitam nos órgãos e tecidos que derivam do 
mesodermo cerebral novo, dirigido desde a medula cerebral. No tecido do mesodermo 
cerebral novo, as bactérias (como por exemplo os estafilococos) preenchem os espaços 
no osso que foram causados pela degradação de células calosas, e reconstituem o osso 
com a formação de tecido caloso de granulação. As bactérias ajudam também no 
processo de reparação formando tecido cicatricial. Durante a fase de cura, as bactérias 
reconstroem também a perda celular (necrose) do tecido testicular e do ovário. 

 

No que diz respeitoao papel dos “vírus” , o Dr. Hamer prefere falar de “vírus 
hipotéticos” devido a que recentemente a existência dos vírus tenha sido questionada. 
Isto encontra-se em conformidade como os descobrimentos do Dr. Hamer sobre o 
processo de reconstrução dos tecidos do ectodermo, controlados pelo córtex cerebral 
(por exemplo, o da epiderme, o cervix do útero, o recobrimento dos ductos biliares e 
intra-hepáticos, o epitélio da curvatura menor do estômago, a mucosa bronquial, e a 
membrana mucosa nasal, que seleva a cabo ainda sem a presença de vírus; por 
exemplo, o vírus do “herpes”, da “hepatite” ou do “resfriado” comum, etc. 

O dilema em que se encontra a ciência médica é que não recomnhecer as duas fases de cada 
enfermidade (segunda lei biológica), a medicina convencional só vê a segunda fase, porque é 
só na fase de cura durante a qual os micróbios se encontram activos. E devido a que as 
actividades dos micróbios são acompanhadas frequentemente de aumento de volume, febre, 
inflamação, formação de pus, descarga e dor, os micróbios são considerados malévolos e são 
vistos comos os causadores das enfermidades infecciosas . Mas não são os micróbios quem 
causam a enfermidade. Pelo contrário, o nosso organismo utiliza os micróbios para optimizar o 
processo curativo.  
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LA QUINTA LEY BIOLÓGICA  

A quinta-essência  

Cada “enfermidade” tem que ser entendida como um PROGRAMA BIOLÓGICO 
SIGNIFICATIVO DA NATUREZA, criado para resolver um conflito biológico 
inesperado. 

Exemplo: uma 

 

Ejemplo:  Uma mulher caminha de mãos dadas com o seu filho pela calçada. De 
repente a criança deixa a mão da mãe, corre até ao meio da rua e é atingida por um 
carro. No momento que a mãe vê o seu filho ferido ela sofre, em termos biológicos, um 
conflito de preocupação mãe-filho e numa fracção de segundo o programa biológico 
especial para este conflito em particular é acesso. 

Um DHS de preocupação mãe-filho sempre impacta uma área do cérebro que controla a 
função das glândulas mamárias. Devido a que, em termos biológicos, uma cria 
lastimada se recupera mais rápido quando recebe mais leite, estimula-se imediatamente 
a produção d eleite extra incrementado o número de células das glândulas mamárias. 
Ainda que a mãe não esteja dando de amamentar, o evento acciona o início desta 
resposta como o fez durante milhões de anos. Como a mulher se encontra na fase activa 
do conflito (por exemplo, porque a criança se encontra no hospital), as células mamárias 
continuarão se dividindo e se multiplicando, formando o que se comummente se 
denomina um tumor da glândula mamária. Se a mulher é dextra, o tumor estará no seu 
seio esquerdo, se a mulher é surda o seu seio esquerdo será o afectado (lateralidade). 

Assim que o conflito seja resolvido (digamos que, a criança deixa o hospital), o tumor 
deixa de crescer imediatamente. Porque a criança se encontra fora de perigo, não há 
mais necessidade de produzir células extra das glândulas mamárias. Durante a fase de 
cura, agora as células superfulas são degradadas com a ajuda de micobactérias, as quais 
tinham sido treinadas para fazer exactamente isso. Se a fase de reparação não é 
interrompida, por exemplo por meio de activar uma trilha, o tumor será completamente 
eliminado quando o porcesso de cura se tenha completado.  

Existe um aspecto quase espiritual para estas simples verdades... 

Todas as chamadas enfermidades têm um significado biológico especial. Como antes 
considerávamos a Mãe Natureza como falível, e tínhamos a audácia de crer que esta 
constantemente comete erros e causa decomposturas (crescimentos cancerosos 
degenerativos, malignos e sem sentido, etc). Agora podemos ver, ao mesmo tempo, a 
queda magnífica aos nossos olhos, que foram e é a nossa ignorância e orgulho a única 
loucura no nosso cosmos. 
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Não podíamos entender uma totalidade tão tecida, e, em seguida, trouxe para nós esta 
medicina brutal, sem sentido e sem alma. Cheios de admiração, agora podemos entender 
pela primeira vez que a natureza é ordenada (já sabíamos isso) e que cada coisa que 
ocorre na natureza tem um significado, mesmo no contexto de todos, e que os eventos 
que chamos enfermidades não são alterações que tenham que ser reparadas por 
aprendizes de feiticeiros. Podemos ver que nada é vazio de significado, maligno ou 
enfermo. 

 

Este texto foi traduzido para português lusitano, assim poderá haver erros ao comparar 
com o português de Portugal/Brasil. 

 

 


