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1988. december 9-én Bécsben, 1989. március 4-én és 5-én Münchenben szakorvosi
és szakértıi bizottság igazolta az Új Orvostudomány helytállóságát! Hiteles! Használható!
A következı öt orvos 1988. december 9-én
közösen hajtotta végre a Rák Vastörvényének
megismételhetıségi felülvizsgálatát:
Összesen 7 pácienst vizsgáltunk meg.
A vizsgálat kifejezett célja az volt, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy a páciensek
betegség-lefolyásai (melyek között volt rákos,
szklerózis multiplex, és rákkal egyenértékő
megbetegedés, pl. Morbus Crohn stb.) egyértelmően
a Rák Vastörvénye szerint zajlottak-e le.
Egyértelmően ez volt a tényállás,
méghozzá mind a három szinten.
A lelki síkot a jelen lévı páciensekkel tisztázni tudtuk
(konfliktus-kórtörténet), az agyi síkot a meglévı agyi
CT-felvételek megmutatják. A szervi szint megerısítésére
a birtokunkban lévı röntgen-felvételek és kórházi leletek
szolgáltak. A legtöbb pácienst Dr. Hamer nem ismerte.
Az összefüggések meggyızıek voltak.
Bécs, 1988. december 9.

Az 1989. március 4-én és 5-én megtartott
müncheni orvoskonferencia jegyzıkönyve
Az alább felsorolt orvosok 1989. március 4-én és 5-én
Münchenben végrehajtották a Rák Vastörvényének
megismételhetıségi felülvizsgálatát. Összesen 27 pácienst
vizsgáltunk meg, és minden esetet pontosan
dokumentáltunk. A felülvizsgálat kifeje-zett célja az volt,
megbizonyosodjunk arról, hogy a páciensek kórképei és
betegség-lefolyásai (rákos és rákkal egyenértékő
megbetegedések) egyértelmően a Rák Vastörvénye szerint
zajlottak-e le.
Egyértelmően ez volt a tényállás,
méghozzá mind a három szinten.
A lelki síkot a jelen lévı páciensekkel tisztázni tudtuk
(konfliktus-kórtörténet), az agyi síkot a meglévı agyi CTfelvételek mutatják, a szervi szint megerısítését a
birtokunkban lévı röntgen-felvételek és kórházi leletek
biztosították.
Dr. Hamer az elé állított pácienseket
elızıleg nem ismerte.
Az összefüggések meggyızıek voltak.
Orvosok, szakértık
München

1989.03.05.
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Prof. Dr. Stemman
Kelt, 1992. 06. 24.
Gelsenkirchen Buer

Tisztelt Dékán Úr!
Eleget tettem javaslatának, hogy az Egyetem Orvostudományi Kar tagjaként, egy orvos
konferencia keretein belül vizsgáljunk meg 20 esetet arra vonatkozólag, hogy
a Dr. Hamer által feltárt Új Orvostudomány biológiai törvényszerőségeit tudjuk-e
megismételhetıségi felülvizsgálattal igazolni (reprodukálni). Megállapodásunknak
megfelelıen a következıkrıl számolok be Önnek és az Orvostudományi Karnak:
1992. május 23-án és 24-én a Gelsenkirchen-i Városi Gyermekklinikán, a vezetésemmel
lezajlott egy orvos konferencia, melynél az Új Orvostudomány törvényeire vonatkozólag
24 esetet vizsgáltunk meg részletesen, hogy a Hamer doktor által felfedezett és definiált
Új Orvostudomány 4 biológiai törvényszerőségei minden esetben találóak voltak-e
(a valóságnak megfeleltek-e). Minden egyes esetnél átlagosan 4-5 megbetegedés állt fenn.
Mint ahogy Ön is tudja, az Új Orvostudomány 4 biológiai természettörvénye:
1. A Rák Vastörvénye a 3 kritériummal,
2. A Megbetegedések Kétszakaszúsága – a konfliktus megold(ód)ása esetén,
3. A rákos és rákkal egyenértékő megbetegedések ontogenetikus rendszere,
4. A mikróbák ontogenetikus (csíralemez-függı) rendszere.
A 24 esetnél a vizsgálat kiterjedt a következı megbetegedésekre:
rák, leukémia, pszichózis, szklerózis multiplex, cukorbetegség, allergia, epilepszia,
agydaganat, fertızıbetegség, tuberkulózis, szarkóma.
Kivétel nélkül, mind a 24 esetnél, melynél mint említettem, egyszerre több megbetegedés
is fennállt, azt találtuk, hogy az Új Orvostudomány elsı, második, és harmadik biológiai
természettörvényei, mindenkor, minden egyes betegségre pontosan teljesültek, méghozzá
mind a három szinten, a lélekben, agyban és szerven, és ezek is minden egyes szakaszban
szinkronban. A 4. természettörvényt, a mikróbák ontogenetikus rendszerét nem tudtuk
maradéktalanul ellenırizni, mert az ehhez szükséges leletek, mint mikroorganizmustenyészetek stb. nem álltak rendelkezésre elegendı számban.
2. oldal
Az elkövetkezendı napokban megküldöm Önnek külön az errıl készített részletes
dokumentációt, az összes részletezett vizsgálati jelentéssel együtt.
Nagyon magasra kell tenni annak valószínőségét, az Új Orvostudomány elsı,
második, és harmadik természetörvényei a szigorú tudományos felülvizsgálat alapján
helytállóak.
Üdvözlettel,
Prof. Dr. E. A. Stemman
vezetı orvos

Dr. S. Nagorny
a löwensteini klinika
aneszteziológiai, tüdıgondozó
és allergológia osztályának
igazgató fıorvosa

Dr. Elke Mühlpfordt
Gyermekorvos
iskolaorvos

7101 Löwenstein
Heilbronn körzet
telszám
1982. július 29.

Dr. Hamer a 1982.07.26-a és 29-e között a Löwensteini Kinikán összesen
5 pácienst kérdezett ki kórtörténetét illetıen, akiknek szövettanilag igazoltan
hörgıkarcinómájuk, (hörgı-nyálkahártya-daganatuk) van. Minden kikérdezés
alkalmával jelen volt az osztály mindenkori orvosa.
A pácienseknél, kórtörténetileg minden esetben teljesültek a Dr. Hamer által leírt
„Rák vastörvényének” kritériumai.
Dr. Nagorny
igazgató fıorvos
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Dr. Michael Treven
1988. december 10.
A-9853 Gmünd tel…
A mai napon, 1988.12.10-én Dr. Elisabeth Rozkydal, bécsi praktizáló
orvos, Dr. Hamer Kölnbıl, és én, közösen végrehajtottuk a Rák
Vastörvényének megismételhetıségi a felülvizsgálatát,
a saját feleségemen.
Megmutatkozott, hogy a Rák Vastörvénye, mind a három szinten
(lelki, agyi és szervi szinten) szinkronban találó volt. Az agyi szint
tisztázása érdekében készítettünk egy agyi CT-felvételt.
A megbetegedésének lefutása is pontosan megfelelt a Rák
Vastörvényének.
Érdekelt vagyok abban (kész vagyok arra), hogy a jövıben,
a saját fogorvosi praxisomban alkalmazzam a Rák Vastörvényét
a fog- és szájbetegségekre.
Dr. Michael Treven
fog- és szájbetegségek
szakorvosa
Elisabeth Rozkydal
praktizáló orvos
…
Dr. Ryke Geerd Hamer

A CT gépeket gyártó Siemens AG állásfoglalása Hamer doktor
megkeresésére, hogy az általa megküldött felvételeken az agyban
megjelenı körkörös formációk lehetnek-e ún. mőtermékek.
(interferencia, hullám-visszaverıdés = szellemkép)
Erlangen, 1989.12.22.
Az ún. győrős formájú szerkezetek/mőtermékek az agyi CT-n
Az aláírók az alábbi 8 kizáró kritériumot dolgozták ki, melyek a
győrő formájú ún. mőtermékek megjelenítıdését kizárják.
Teljes bizonyossággal nem mőterméket látunk akkor,
1. Ha az MRI felvételeken egy összehasonlítható, egyértelmő
győrőformáció látható, (= ha a győrő(k) másfajta képalkotó

eljárással is láthatók)
2. Ha a győrők nem kerek formájúak, hanem „horpadtak”, vagyis
nyilvánvalóan együttjárnak térkövetelményekkel, (= ha a győrő

a koponya vagy szövet alakjához, határaihoz igazodik)
Ez itt egy Hámeri-góc
(körkörös céltábla formáció,
a K.A. szakaszban) a birtok-zónában

Ez pedig egy ún. mőtermék
(Artefact)
a CT-gép hullámvisszaverıdése a gép
forgástengelye (középpontja körül)
Ez itt egy Hámeri-góc (körkörös céltábla
formáció, K.A. szakaszban) a velıállományban
jobb here szövetének vezérlıközpontján

3. Ha a körkörös formációnál nyilvánvalóan gliaberaktározódás van.
4. Ha a győrő vagy győrők nem a CT berendezés középpontjában
alakulnak ki („paracentrális céltáblakonfiguráció”)
5. Ha egyidejőleg több kör jelenik meg egymás mellett, abból
legfeljebb egy győrőformáció lehet mőtermék,
6. Ha a győrőformációknak orvosilag, radiológiailag „lefutása”van,
vagyis ugyanazon a helyen a késıbbi kontroll-ct felvételeken is,
láthatóak, de megváltozott állapotban,
7. A készülékfüggı mőtermékek körformájú vagy körszegmensformájú struktúrák a berendezés forgásközpontja körül.
Ha ezek a struktúrák valódi anatómiai adottságoknak
megfelelhetnek, ajánlatos megismételni a szkennelést,
oldalirányban vagy magasságban eltolt páciens pozícióban.
8. Ha struktúra a megismételt CT-felvételen a markáns pácienssajátos
struktúrák nem tolódnak el, akkor nem mőtermék látható.
Siemens AG.
Aláírás…
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