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Autor František Nagy zde představuje Novou medicínu Dr. med. Mag. 
theol. Ryke Geerd Hamera, který pomocí jím objevených pěti 
biologických zákonů našel příčiny všech nemocí v psycho-
biologických konfliktech. 
Poprvé v dějinách lze přiřadit téma psychického konfliktu k určitému 
místu v mozku a současně k určitému orgánu. Každé onemocnění má 
dvě fáze, přičemž dosavadní medicína běžně považuje každou 
z těchto dvou fází za různé nemoci a nevidí jejich zákonitou spojitost.  
  
Základy zdravovědy budoucnosti: revoluční objevy o vzniku a průběhu 
všech onemocnění, od chřipky až po rakovinu. 
 
Zákonitosti objevené Dr. med. Hamerem umožňují pochopit příčinu 
každého onemocnění a přesně předvídat jeho průběh. Tím se ujasňuje i cesta k vyléčení. Podle 
Nové medicíny je 97% případů rakoviny léčitelných. 
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Kniha je určena pro laickou veřejnost i jako první orientace pro odborníky. Nová medicína Dr. 
Hamera je přesná a vědecky na každém případu dokazatelná.  

 
 

Z obsahu: 
 
VÍTEJTE V NOVÉ MEDICÍNĚ! / Dr. med. Ryke Geerd Hamer / Cesta průkopníka  
 
SOUHRN RELEVANTNÍCH BIOLOGICKÝCH ZÁKONŮ V SYSTÉMU NOVÉ MEDICÍNY  
 
TABULKA: PĚT BIOLOGICKÝCH ZÁKONŮ PODLE NM  
 
PRVNÍ BIOLOGICKÝ ZÁKON: ŽELEZNÉ PRAVIDLO RAKOVINY = BIOLOGICKÝ PSYCHICKÝ 
KONFLIKT JE SPOUŠTĚČEM KAŽDÉHO ONEMOCNĚNÍ.  
 
DRUHÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON: KAŽDÉ ONEMOCNĚNÍ MÁ DVĚ FÁZE.  
 
TŘETÍ BIOLOGICKÝ ZÁKON: ONTOGENETICKÝ SYSTÉM RAKOVINY A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ.
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ČTVRTÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON: ONTOGENETICKÝ SYSTÉM MIKROBŮ. „DOBROVOLNÍCI“ VE 
SLUŽBÁCH MOZKU.  
 
PÁTÝ BIOLOGICKÝ ZÁKON:  KVINTESENCE NOVÉ MEDICÍNY = BIOLOGICKÝ SMYSL 
ONEMOCNĚNÍ  
 
BIOLOGICKÝ SMYSL ONEMOCNĚNÍ Z HLEDISKA EVOLUCE  

TĚLESNÉ ZMĚNY A PŘÍSLUŠNÉ BIOLOGICKÉ KONFLIKTY 
 
METASTÁZY  
 
ČASTÁ ONEMOCNĚNÍ  

 
 
Z Předmluvy: 
 
V září 2004 zatkli Dr. med. Ryke Geerd Hamera ve Španělsku a převezli do věznice v Paříži. 

V zájmu jeho zadržení se musely spojit tři evropské mocnosti, protože ani jedna si netroufla 
konat na vlastní pěst. Byla to Francie, kde na něj vydali zatykač, Německo, které s daným 
rozhodnutím souhlasilo, a Španělsko, které jej na svém území zatklo. Po předvedení na policii 
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sedmdesátiletého Dr. med. Hamera drželi 8 hodin v nevyhřívané cele předběžného zadržení 
a následně ho zamkli do cely s homosexuálem, který ho tam obtěžoval. 

A to jsme si mysleli, že demokracie se rovná svobodě. Byli jsme velmi zaslepení. Lékaře ve 
zralém věku, kterému se připisují tisíce uzdravení beznadějně odepsaných pacientů, si „vyšší 
moc“ dovolila poslat do vězení. Je to ta „vyšší moc“, jejíž legitimita vyvěrá z našeho tichého 
souhlasu, strachu a poddajnosti? A kdo bude další, na koho neúprosně padne tvrdá ruka 
systému? Myslíte si, že kdo se stáhne do pozadí, toho nedostanou? 

Mezitím byl Dr. med. Hamer pod tlakem veřejných protestů z celé Evropy 16. 2. 2006 z vězení 
propuštěn. Můžeme si oddechnout. Opravdu? Jen v Německu zemře denně 600 pacientů postiže-
ných rakovinou – díky pseudoterapii1. Ani na Slovensku a v Česku není toto číslo povzbudivější. 
Česká republika a Slovensko patří mezi prvních pět států s nejvyšším procentuálním počtem úmrtí 
na rakovinu v rámci Evropy. V České republice umírá na tuto nemoc denně 75 lidí.   

Situace je šokující. Mnozí říkají, že se s tím nedá nic dělat. Privilegovaní se totiž nikdy nevzdají 
moci, peněz, vlivu na média, na lékařství, na církev, na vzdělávání. 

Přesto však existuje východisko. Dozvědět se PRAVDU. PRAVDA osvobozuje. 
 

 

                                                                   
1 Pseudoterapie přináší farmaceutickému průmyslu veliké zisky, desítky tisíc EUR pro pacienta. S úspěšností to 

nevypadá moc slavně: v časopise Clinical Oncology z roku 2004 se na základě studií, hodnotících výsledky u více než 
čtvrt miliónu pacientů z USA a Austrálie v průběhu dvaceti let uvádí, že chemoterapie je korunována úspěchem pouze 
u 2,3 % australských pacientů a u 2,1 % pacientů v USA. Úspěch znamená, že pacient přežil po chemoterapii 5 let. 
Jinými slovy: více než 97 % pacientů chemoterapii nepřežije déle než 5 let. (Pozn. překl.)  
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TABULKA: PĚT BIOLOGICKÝCH ZÁKONŮ PODLE NM 

  

1. Železné pravidlo rakoviny: emocionálně- duševní konflikt je spouštěčem onemocnění 
 

2. Zákon dvoufázovosti onemocnění: každé onemocnění sestává ze dvou fází, jestliže dojde 
k vyřešení spouštěcího konfliktu  

 

3. Systém smysluplných biologických zvláštních programů rakoviny nebo rakovinových 
ekvivalentů je ontogeneticky podmíněný 

 

4. Ontogeneticky podmíněný je též systém mikrobů (bakterií) 
 

5. Kvintesence – zákon o smyslu nemocí: každé tzv. onemocnění je část vývojově- historicky 
chápaného smysluplného biologického zvláštního programu 
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