Noua medicină germană şi astrologia

Abordarea medicală
În perioada anilor "80 ai secolului trecut medicul german Ryke Geerd Hamer, în urma unor
experienţe personale extrem de traumatizante, a descoperit nişte conexiuni extraordinare între
apariţia unor boli grave în organismul uman şi starea afectiv-emoţională a respectivilor pacienţi.
Astfel a apărut Noua Medicină Germană (New German Medecine).
Marea descoperire a lui Hamer a constat în realizarea faptului că în cazul fiecărui cancer
dezvoltat la un pacient a existat un şoc emoţional premergător (şocul premerge dezvoltarea
unei tumori maligne cu 1-2 ani). Prin urmare şocurile emoţionale sunt cauza profundă a
dezvoltării maladiei canceroase. Pentru a-şi confirma teoria Dr. Hamer a supus pacienţii cu
tumori maligne unor tomografii ale creierului şi astfel a putut pune în evidenţă legătura dintre
diferite zone ale creierului (care are 4 lobi - frontal, parietal, temporal, occipital, două emisfere şi
multiple arii) şi diversele organe ale corpului. Se ştie că există o hartă a creierului în care se
relevă zonele unde se proiectează părţile şi organele corpului (numite în anatomia sistemului
nervos „homunculus motor" şi „homunculus senzitiv").
Astfel s-a putut evidenţia faptul că pacienţii cu acelaşi tip de tumoră malignă (de stomac, de
pancreas, etc.) prezentau un anumit gen de amprente (sub forma unor cercuri concentrice) în
aceleaşi zone ale creierului (lobi, arii). Cu alte cuvinte, fiecare tip de cancer are o zonă
corespondentă în creierul pacientului care nu mai funcţionează corect. Un mecanism similar se
află şi la baza dezvoltării unei alte boli grave - diabetul zaharat.
Pornind de la aceste idei fundamental Dr. Hamer a pus bazele Noii Medicini Germane şi a
reuşit să vindece, în primii ani după descoperire, 6000 de pacienţi, cu o rată de succes de 97%.
Pe baza acestor date preliminare s-a elaborat o teorie consistentă, bine articulată, care are
următoarele principii de bază (care constituie „Regula de fier a cancerului"):
1.Fiecare cancer, diabet sau altă boală gravă are drept cauză un conflict interior, care
generează un şoc emoţional (numit DHS sau sindromul Dyrk Hamer), care îmbolnăveşte omul
mai întâi la nivel mental, iar apoi la nivel fizic (la nivelul unui organ).
2.Tipul conflictului care a generat şocul emoţional (DHS) determină zona în care apar vibraţii
anormale în creier. Zona din creier în care apar undele concentrice (vizibile tomografic),
corespunzătoare conflictului interior, determină organul în care va apare boala.
3.Cu cât conflictul interior durează mai mult, cu atât organul corespunzător acestui tip de
conflict se va îmbolnăvi mai grav.
Dr. Hamer a observat că există o fiziopatologie specifică îmbolnăvirii şi vindecării:
a.În faza de conflict activ (îmbolnăvire) - se constată o stare de tensiune şi nelinişte, lipsa poftei
de mâncare, pierdere în greutate şi insomnie. Persoana îşi pierde pofta de viaţă, are o dorinţă
inconştientă de moarte, mâinile şi picioarele îi devin reci, pielea devine sensibilă şi iritată, iar
starea psihică este de tensiune continuă. Răceala mâinilor şi picioarelor poate fi înţeleasă, din
punctul de vedere al medicinei tradiţionale chineze, ca o stare de vid energetic în meridianele
principale, exact la nivelul punctelor-cheie al acestora.
b.În faza de conflict rezolvat (vindecare) - se constată o încălzire a mâinilor şi picioarelor
(energia revine în meridianele principale), senzaţia de oboseală intensă sau epuizare, însoţită
de nevoia de a dormi mult (semne că organismul caută să se regenereze, reechilibreze).
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Din punctul de vedere al astrologiei europene putem corela stările de nostalgie morbidă,
obsesivă, generatoare de şocuri emoţionale, dar şi cancerul, diabetul zaharat, ca şi boli, cu
zodia Racului. Nativul Rac (sau cu planete în Rac) dezvoltă unele dintre cele mai puternice
ataşamente emoţionale faţă de persoane, locuinţe, animale, etc. Pierderea unei
persoane/obiect/animal, etc. faţă de care ataşamentul este major produce un sentiment de
moarte sau de rupere sufletească, care se traduce prin acea dorinţă de autodistrugere,
dispariţie (clarvăzătorul rus Lazarev numeşte aceste emoţii negative sau conflicte interioare
„programe de autodistrugere"). Acest ataşament obsesiv (specific Racului) generează o dorinţă
de moarte, în condiţiile în care o anumită pierdere este considerată „de nesuportat" la nivel
emoţional („mai bine mor decât să accept..."); răspunsul corpului la acest mesaj al
minţii/sufletului constă în dezvoltarea unui cancer (tumoră malignă), într-o anumită
zonă/regiune/organ/ţesut, sau a unui diabet zaharat.
Planetele natale prezente în Rac şi/sau în casa a 4-a pot indica un posibil ataşament obsesiv,
morbid, potenţial generator de boală: Soarele - ataşament conştient, volitiv, Luna - ataşament
emoţional, Mercur - ataşament mental, Venus - ataşament afectiv, sentimental, Marte ataşament volitiv, pasional, Jupiter - ataşament principial („nu pot să accept, din principiu..."),
Saturn - ataşament structural profund, legat de ambiţii, carieră, afirmare socială, etc. Poziţia
Lunii, pentru cei fără planete în Rac şi/sau în casa a 4-a, poate oferi indicii similare, indicând o
zonă vulnerabilă a sufletului nostru, dar şi o parte a corpului/organ în care există o
vulnerabilitate potenţială sau manifestă, susceptibilă deci de îmbolnăvire (în condiţiile amintite).
Din punctul de vedere al astrologiei chineze (Stâlpii destinului, Ba Tze), boli gen cancer sau
diabet sunt generate de excesul elementului pământ. Este necesară examinarea Stâlpilor
destinului pentru fiecare nativ în parte, pentru a descoperi elementul Sinelui, natura acestuia
(echilibrat, dezechilibrat), precum şi Coloanele norocului din perioada respectivă.
Medicina creată de dr. Hamer a fost respinsă de sistemul medical actual (Dr. Geerd Hamer şi-a
pierdut dreptul de liberă practică medicală în Germania, fiind nevoit să se refugieze în Spania,
unde a găsit sprijin pentru cercetările sale revoluţionare). Este evident că această viziune
novatoare asupra cauzelor bolilor se corelează destul de bine cu astrologia, concluziile fiind
relativ asemănătoare. Noua Medicină Germană este situată acum în categoria medicinei
psihosomatice, a medicinei alternative.
Cauzele respingerii NGM (de către medicina alopată instituţională) sunt evidente: ar fi
revoluţionat din temelii toate fundamentele medicinii moderne şi ar fi făcut inutile (sau foarte
puţin interesante) un număr imens de produse medicamentoase, pentru care se cheltuie anual,
la nivel mondial sume fabuloase de bani.
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