Βιογραφία του Dr. Hamer
Ο Dr. med. Ryke Geerd Hamer γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1935 στο Mettmann,
Γερµανίας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια µε τους γονείς του πατέρα του στην
Ανατολική Frisia. Το 1953, άρχισε τις σπουδές του στην ιατρική, τη θεολογία και τη
φυσική στο Πανεπιστήµιο του Tuebingen. Σε ηλικία 22 ετών, ολοκλήρωσε το
µεταπτυχιακό του στη θεολογία και στη συνέχεια, τέσσερα χρόνια αργότερα, πήρε
την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος. Τα επόµενα χρόνια έκανε την
πρακτική του σε διάφορες πανεπιστηµιακές κλινικές της Γερµανίας.

Το 1972, ο Dr. Hamer ολοκλήρωσε την ειδίκευση του στην παθολογία και άρχισε να εργάζεται στην
Πανεπιστηµιακή κλινική του Tuebingen ως ιατρός παθολόγος, υπεύθυνος των ασθενών µε καρκίνο.
Ταυτόχρονα, άνοιξε ένα ιδιωτικό ιατρείο µαζί µε τη σύζυγο του Dr. Sigrid Hamer, την οποία γνώρισε κατά την
διάρκεια των σπουδών τους στο Tuebingen. ‘Εδειξε επίσης οτι διαθέτει ένα εξαιρετικό ταλέντο στην
εφεύρεση ιατρικών συσκευών. Μεταξύ άλλων, είναι κάτοχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για ένα µη
τραυµατικό νυστέρι (Hamer-Scalpel) το οποίο είναι είκοσι φορές πιο αιχµηρό από ένα ξυράφι, ένα ειδικό
πριόνι οστών για πλαστική χειρουργική και ένα τραπέζι µασάζ το οποίο προσαρµόζεται αυτόµατα στο
περίγραµµα του σώµατος.
Τα έσοδα από τις εφευρέσεις του, έδωσαν στον ίδιο και την οικογένεια του την οικονοµική άνεση να
µετακοµίσουν στην Ιταλία, όπου πραγµατοποίησε το σχέδιο του για δωρεάν θεραπεία των ασθενών στις
φτωχογειτονιές της Ρώµης. Ενώ η οικογένεια Hamer ζούσε στη Ρώµη, στις 18 Αυγούστου 1978, έλαβαν την
σοκαριστική είδηση: ο γιος του Dirk πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον Iταλό πρίγκηπα Victor Emanuel της
Σαβοΐας. Στις 7 ∆εκεµβρίου 1978, ο Dirk πέθανε στα χέρια του πατέρα του. Είναι θαµµένος κάτω από το
τείχος της πόλης, στη πυραµίδα του Γάιου Κέστιου, στη Ρώµη.
Λίγο µετά το θάνατο του Dirk, ο Dr. Hamer διαγνώστηκε µε καρκίνο των όρχεων.
∆εδοµένου ότι δεν υπήρξε ποτέ σοβαρά άρρωστος, υπέθεσε ότι η ανάπτυξη του
καρκίνου του θα µπορούσε να σχετίζεται άµεσα µε την απροσδόκητη απώλεια του γιου
του. Ετσι, προς τιµήν του Dirk, αποκαλεί αυτό το απροσδόκητο σοκ DHS ή σύνδροµο
Dirk Hamer”.
Ο θάνατος του Dirk και η προσωπική του εµπειρία µε τον καρκίνο, ώθησαν τον Dr.
Hamer σε ένα καταπληκτικό επιστηµονικό ταξίδι.
Εκείνη την περίοδο ως επικεφαλής παθολόγος µιας κλινικής καρκινοπαθών στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου,
άρχισε να ερευνά τις ιστορίες των ασθενώντου. Πολύ σύντοµα διαπίστωσε ότι, όπως αυτός, όλοι είχαν
βιώσει κάποιο εξαιρετικά στρεσογόνο γεγονός πριν την εµφάνιση του καρκίνου. Ωστόσο, προχώρησε την
έρευνά του κατά ένα εξαιρετικό βήµα. Βασισµένος στην υπόθεση ότι όλες οι σωµατικές λειτουργίες
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ελέγχονται από τον εγκέφαλο, ανέλυσε τις αξονικές τοµογραφίες εγκεφάλου των ασθενών του και τις
αντιπαρέβαλε µε το ιστορικό τους και τις προσωπικές τους ιστορίες. Προς µεγάλη του έκπληξη, ανακάλυψε
πως υπάρχει µια σαφής συσχέτιση µεταξύ ορισµένων τύπων «συγκρούσεων» (conflict shocks), πώς αυτά τα
συγκρουσιακά σοκ εκδηλώνονται ως συγκεκριµένα συµπτώµατα στα όργανα του σώµατος και, τέλος, πώς
όλα αυτά συνδέονται µε τον εγκέφαλο. Μέχρι τότε, καµία µελέτη δεν είχε εξετάσει τον εγκέφαλο ως
«µεσολαβητή» µεταξύ της ψυχής και ενός νοσούντος οργάνου.
Ο Dr. Hamer απέδειξε ότι «κάθε ασθένεια προκαλείται από ένα συγκρουσιακό σοκ, που βρίσκει το άτοµο
παντελώς απροετοίµαστο». Τη στιγµή που ο ασθενής υφίσταται την απροσδόκητη σύγκρουση, το σοκ
επηρεάζει µια συγκεκριµένη και προκαθορισµένη περιοχή του εγκεφάλου δηµιουργώνας µία κάκωση (που
αργότερα ονοµάστηκε Hamer Focus ή HH-Hamerscher Herd), ορατή στην αξονική τοµογραφία ως µια σειρά
ευδιάκριτων οµόκεντρων κύκλων. Πριν ο Dr. Hamer ταυτοποιήσει αυτούς τους ευδιάκριτους οµόκεντρους
κύκλους στις αξονικές τοµογραφίες του εγκεφάλου, οι ακτινολόγοι θεώρησαν τους κύκλους αυτούς ως
τεχνουργήµατα του τοµογράφου. Όµως, η Siemens, εταιρία που κατασκευάζει αξονικούς τοµογράφους,
πιστοποίησε ότι αυτοί οι ευδιάκριτοι οµόκεντροι κύκλοι δεν αποτελούν τεχνουργήµατα γιατί ο σχηµατισµός
δακτυλίου εµφανίζεται πάντα στην ίδια θέση, ακόµα και όταν η τοµογραφία επαναλαµβάνεται από
διαφορετικές γωνίες.
Τα εγκεφαλικά κύτταρα που δέχονται το σοκ (DHS) στέλνουν ένα βιοχηµικό σήµα στα αντίστοιχα κύτταρα του
σώµατος, προκαλώντας την ανάπτυξη ενός όγκου, νέκρωση ενός ιστού, ή λειτουργική απώλεια, ανάλογα µε
το ποιο µέρος του εγκεφάλου εµπλέκεται. Ο λόγος για τον οποίο συγκεκριµένες συγκρούσεις είναι στενά
συνδεδεµένες µε καθορισµένες περιοχές του εγκεφάλου είναι ότι κατά την διάρκεια της εξελικτικής µας
ιστορίας κάθε τµήµα του εγκεφάλου είχε προγραµµατιστεί ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα σε συγκρούσεις
που θα µπορούσαν να απειλήσουν την επιβίωση µας. Και ενώ το εγκεφαλικό στέλεχος, ο αρχέγονος
εγκέφαλος, είναι προγραµµατισµένος να αντιµετωπίζει θέµατα επιβίωσης που αφορούν την αναπνοή
(συγκρούσεις τρόµου-θανάτου), την τροφή (συγκρούσεις µπουκιάς) ή την αναπαραγωγή (συγκρούσεις
αναπαραγωγής), η παρεγκεφαλίδα, το νεότερο µέρος του εγκεφάλου, σχετίζεται µε πιο εξελιγµένα θέµατα
(συγκρούσεις αποχωρισµού, συγκρούσεις περιοχής κυριαρχίας). Ο Dr. Hamer ανακάλυψε επίσης ότι κάθε
ασθένεια εξελίσσεται σε δύο φάσεις.
Η πρώτη, ή αλλιώς φάση ενεργούς-σύγκρουσης (conflict-active phase – ca phase), χαρακτηρίζεται από
συναισθηµατική δυσφορία, έλλειψη όρεξης και διαταραχές ύπνου και, στη συνέχεια, εφόσον η σύγκρουση
µπορεί να επιλυθεί, η φάση της επούλωσης. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία η ψυχή, ο εγκέφαλος και
το προσβεβληµένο όργανο βρίσκονται στη φάση της ανάρρωσης, µια συχνά δύσκολη διαδικασία που
χαρακτηρίζεται από κόπωση, πονοκεφάλους, φλεγµονή, «λοιµώξεις» και πόνο.
Ο Dr. Hamer ονόµασε τα ευρήµατά του «Οι Πέντε Βιολογικοί Νόµοι της Νέας Ιατρικής», σταθερά
προσηλωµένος στην επιστήµη της εµβρυολογίας και σε πλήρη αρµονία µε τη λογική της εξέλιξης. Με την
πάροδο του χρόνου, ήταν πλέον σε θέση να επιβεβαιώσει τις ανακαλύψεις του βασιζόµενος σε περισσότερες
από 40.000 µελέτες.
Η έρευνα του Dr. Hamer ανατρέπει πολλές από τις ισχύουσες θεωρίες της συµβατικής ιατρικής. Σύµφωνα µε
τις ανακαλύψεις του, η ασθένεια είναι µια σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ της ψυχής, του εγκεφάλου και
του αντίστοιχου οργάνου, γεγονός που διαψεύδει την άποψη ότι η ασθένεια εµφανίζεται τυχαία ή σαν
αποτέλεσµα ενός λάθους της Φύσης. Βασιζόµενη σε υγιή επιστηµονικά κριτήρια, η γερµανική νέα ιατρική
καταρρίπτει τους µύθους των κακοήθων καρκινικών κυττάρων ή των κακόβουλων µικροβίων και
προσδιορίζει τις «µολυσµατικές ασθένειες» καθώς και τους καρκινικούς όγκους σαν πανάρχαια έκτακτα
µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να σώσουν τον οργανισµό µας και όχι, όπως έχουµε διδαχθεί, να τον
καταστρέψουν. Ασθένειες όπως ο καρκίνος χάνουν την τροµακτική τους εικόνα και αναγνωρίζονται ως
αρχέγονα ειδικά βιολογικά προγράµµατα επιβίωσης µε τα οποία γεννιέται ο κάθε άνθρωπος.
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Τον Οκτώβριο του 1981, ο Dr. Hamer παρουσίασε τα ευρήµατα του στην ιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου
του Tuebingen ως µεταδιδακτορική διατριβή. Ο στόχος ήταν να ελεγχθούν τα συµπεράσµατά του σε
ισοδύναµες περιπτώσεις, ώστε η Νέα Ιατρική να διδάσκεται στους φοιτητές της ιατρικής και οι ασθενείς να
µπορούν να επωφεληθούν άµεσα από αυτές τις ανακαλύψεις. Προς µεγάλη του έκπληξη, η Πανεπιστηµιακή
επιτροπή απέρριψε το έργο του και αρνήθηκε να αξιολογήσει την διατριβή του. Πρόκειται για µια πρωτοφανή
περίπτωση στην ιστορία των πανεπιστηµίων! ΄Αλλη µια δυσάρεστη έκπληξη περίµενε τον Dr. Hamer.
Λίγο µετά την κατάθεση της διατριβής του, του επιδόθηκε τελεσίγραφο από την Πανεπιστηµιακή κλινική στην
οποία εργαζόταν να αποκηρύξει τις ανακαλύψεις του, ειδάλλως δεν θα ανανεωνόταν το συµβόλαιο
συνεργασίας του µε αυτή. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει γιατί εκδιώχθηκε από την κλινική αφού είχε
παρουσιάσει καλά τεκµηριωµένα επιστηµονικά ευρήµατα. Ο Dr. Hamer δεν υποχώρησε στις πιέσεις. Μετά
την απόλυση του αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνά του έχοντας σαν βάση το ιδιωτικό του ιατρείο.
Ωστόσο, οι προσπάθειές του να ανοίξει µια ιδιωτική κλινική αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς, λόγω συντονισµένων
ενεργειών εναντίον της διάδοσης του έργου του. Οι επιστολές των ασθενών του Dr. Hamer προς τους
ανωτέρους υπαλλήλους στον τοµέα της υγείας παρέµειναν αναπάντητες ή επιστράφηκαν µε το σχόλιο:
«Άνευ αντικειµένου!». Μέχρι σήµερα, η θέση της ιατρικής κοινότητας δεν έχει µεταβληθεί.
Το 1985, µετά από 29 χρόνια γάµου και την ανατροφή των τεσσάρων παιδιών τους, πέθανε η σύζυγός του,
Sigrid Hamer. Ποτέ δεν είχε ανακάµψει πραγµατικά από τη θλίψη για το θάνατο του γιου της και τον
αµείλικτο εκφοβισµό από τον Οίκο της Σαβοΐας.
Η παρενόχληση του Dr. Hamer κορυφώθηκε το 1989, όταν δικαστική απόφαση τον εµπόδισε να ασκεί το
ιατρικό επάγγελµα. Παρά το γεγονός ότι η επιστηµονική του εργασία δεν είχε ποτέ αµφισβητηθεί
επίσηµα, στην ηλικία των 54 ετών, έχασε την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος λόγω του
ότι αρνήθηκενα παραιτηθεί από τα ευρήµατα του σχετικά µε την προέλευση του καρκίνου και να
συµµορφωθεί µε τις αρχές της κλασσικής ιατρικής. Στερούµενος της ιατρικής του άδειας, βασιζόταν
τώρα σε άλλους γιατρούς για να αποκτήσει αξονικές τοµογραφίες (brain scans) και προσωπικά αρχεία
ασθενών. Όµως, ήταν αποφασισµένος να συνεχίσει το έργο του. Μέχρι το 1987, είχε ήδη αναλύσει πάνω
από 10.000 περιπτώσεις και ήταν σε θέση να αποδείξει την ισχύ της ανακάλυψής του, των Πέντε Βιολογικών
Νόµων, πρακτικά σε κάθε γνωστή στην ιατρική, ασθένεια. Εν τω µεταξύ, ο τύπος και η ιατρική κοινότητα
συνέχισαν να αποδοκιµάζουν τον ίδιο και το έργο του. ∆ηµοσιογράφοι του σκανδαλοθηρικού τύπου και
ιατροί «εµπειρογνώµονες» παρουσίαζαν τον Dr. Hamer ως τσαρλατάνο, θαυµατοποιό, αρχηγό µιας αίρεσης,
παράλογο «αουτσάιντερ», παράφρονα εγκληµατία, που αρνείται τις «σωτήριες» συµβατικές θεραπείες σε
καρκινοπαθείς.
Εξαιτίας των συντονισµένων ενεργειών για την απόκρυψη των ιατρικών ανακαλύψεων του Dr.
Hamer, οι γιατροί, καθώς και και το ευρύ κοινό, έχασαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη γνώση
της GNM και - για περισσότερα από 30 χρόνια - εκατοµµύρια ασθενείς στερήθηκαν των
ευεργετηµάτων της Γερµανικής Νέας Ιατρικής µε την ανθρώπινη, µη επεµβατική προσέγγισή της.
Το 1997 ο Dr. Hamer συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 19 µήνες φυλάκισης για την παροχή δωρεάν ιατρικών
πληροφοριών σε τρεις ανθρώπους, χωρίς να έχει ιατρική άδεια. Αντιθέτως, το 1991, δεκατρία χρόνια µετά
τον θάνατο του Dirk Hamer, ο Victor Emanuel της Σαβοΐας καταδικάστηκε σε µόλις 6 µήνες δικαστικής
επιτήρησης για παράνοµη κατοχή όπλου. Όταν ο Dr. Hamer συνελήφθη, η αστυνοµία έψαξε τα αρχεία των
ασθενών του. Ως επακόλουθο, ένας εισαγγελέας αναγκάστηκε να παραδεχθεί κατά τη διάρκεια της δίκης ότι,
σε µία περίοδο πέραν των πέντε ετών, από τους 6.500 ασθενείς του µε καρκίνο σε «τελικό» στάδιο,
6.000 ήταν ακόµα ζωντανοί. Έτσι, παραδόξως, ήταν οι αντίπαλοί του αυτοί που παρέδωσαν τα
πραγµατικά στατιστικά στοιχεία, που πιστοποιούν το αξιοσηµείωτο ποσοστό επιτυχίας της Γερµανικής Νέας
Ιατρικής. Ωστόσο, µέχρι σήµερα, παρά τις δικαστικές αποφάσεις του 1986 και 1994, το Πανεπιστήµιο του
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Tuebingen αρνείται να ελέγξει την επιστηµονική εργασία του Dr. Hamer. Οµοίως, η επίσηµη ιατρική αρνείται
να εγκρίνει την GNM, παρά τις πολυάριθµες επαληθεύσεις τόσο από γιατρούς όσο και από επαγγελµατικούς
συνδέσµους.
Στις 9 Σεπτεµβρίου 2004, ο Dr. Hamer συλλαµβάνεται στο σπίτι του στην Ισπανία. Μετά από ευρωπαϊκή
εντολή έκδοσης, εκδόθηκε στη Γαλλία, όπου κρατήθηκε στη γαλλική φυλακή Fleury-Mérogis. Καταδικάστηκε
σε τρία χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή. Οι κατηγορίες: «απάτη και συνενοχή στη παράνοµη πρακτική της
ιατρικής". Κατηγορήθηκε και βρέθηκε υπεύθυνος για τους θανάτους γάλλων πολιτών εξαιτίας της
δηµοσίευσης άρθρων του σε γαλλικές εφηµερίδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Dr. Hamer δεν είχε έρθει ποτέ σε
επαφή ή είχε συναντήσει κάποιο από τα άτοµα αυτά. Αποφυλακίστηκε από την αδικαιολόγητη φυλάκισή του
τον Φεβρουάριο του 2006.
Τον Μάρτιο του 2007, ο Dr. Hamer αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ισπανία όπου ήταν εξόριστος.
Μετακόµισε στη Νορβηγία, όπου ήταν ασφαλήςσυνεχίζοντας το έργο της ζωής του. Μετά από ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο, πέθανε στις 2 Ιουλίου 2017, στο σπίτι του στο Sandefjord σε ηλικία 82 ετών. Είναι
θαµµένος στο Erlangen της Γερµανίας, όπου είχε παντρευτεί την αγαπηµένη του γυναίκα Sigrid.
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