
5 dolog, ami, ha egyszerre van jelen, biztosan beteg leszel! 
 
Lehet, hogy már voltál beteg? Nem volt jó? Miért jön? Mikor jön? Miért oda? Miért nekem? Ezekre a 
kérdésekre VAN válasz! Ez a tudás már harminc éve itt van, de még kevesen ismerik, én pedig már 
évek óta foglalkozom vele, és örömmel tapasztalom sikerességét, eredményességét! 
 
Most már te is tudni fogod, amit Hamer professzor, az Új Német Orvostudomány megalkotója 
bizonyít: 
Ha történik Veled valami, ami: 

1. drámai, felzaklató, lesújtó, lehengerlő, kibillent a természetes állapotodból 
2. váratlanul, derült égből villámcsapás szerűen jön 
3. megütközöl rajta, mert konfliktust hordoz (mindannyian hordozunk, csak sokszor nem 

tudunk róla!) 
4. elszigetelten éled meg, nem beszélsz a kiváltott érzelmeidről (mert nem is tudod pontosan 

megfogalmazni!) 
5. pillanatnyilag nincs megoldása, nem tűnik megoldhatónak 

 

 
 

Akkor biztosan valamilyen elváltozásod, betegséged lesz! 
Hogy milyen szerveden? Azt megmutatja a kiváltó konfliktus! 
Mikor múlik el a betegség? 
Amikor feloldódik az azt kiváltó konfliktus! Ahogy a kiváltó konfliktus feloldódik, azonnal 
megkezdődik a gyógyulás, a helyreállítás, minden terápia, vagy gyógyszer segítsége nélkül! 
Valószínű, hogy már volt pár olyan betegséged, amiről nem is tudtál, ami egyébként súlyos, vagy akár 
halálosnak nevezett betegség volt! 
Amilyen időket élünk nap, mint nap érnek minket konfliktusok.  A legtöbb ember nem tanult 
módszereket arra, hogy ezeket kezelje! Nem tanítanak arra, hogy az érzelmeinket felismerjük, 
megnevezzük, és helyesen értelmezzük, használjuk őket! 



 
 

Pedig életünkben minden jót és minden rosszat az érzelmeinknek köszönhetünk! 
Még a gondolatainkat sem tanultuk meg kezelni, nehezen tudunk egyetlen dologra összpontosítani 
hosszabb időn keresztül, vagy kiüresíteni magunkat, és gondolattalanul maradni, akár csak rövid 
ideig. Ezzel pedig az gond, hogy a gondolataink érzelmeket váltanak ki, amik a tartalmuk szerint 
felemelnek, vagy lenyomnak az Érzelmi Létrán.* 
A pozitív gondolkodás kicsit már lerágott csont, pedig a legnagyobb titkot hordozza, olyat, ami a Titok 
című filmben sem hangzott el : amikor a Remény szintje alatt vagyunk, csak "negatív" eseményeket 
tudunk életünkbe hozni , vagy úgy is mondhatnám, a felénk áradó minden jó és minden rossz 
halmazából csak a rosszat vesszük észre! 
A Remény szintjétől pedig mintha felvennénk a rózsaszín szemüveget, és csak jó dolgokkal 
találkozunk. Van egy régi mondás: a szegények szegényednek, a gazdagok gazdagodnak. Gondolj 
bele, aki egy sárga csekktől elkeseredik, az érzelmi szintje jó alacsonyra csúszik, abból az állapotból 
csak olyat tud "teremteni", ami szintén elkeserítő! 
* 
ÉRZELMI LÉTRA: 

1. Boldogság, tudás, magabiztosság, szabadság, szeretet, nagyrabecsülés 
2. Szenvedély 
3. Lelkesedés, öröm, elragadtatás 
4. Örömteli várakozás, hit 
5. Derűlátás 
6. Remény 
7. Belenyugvás 
8. Unalom 
9. Borúlátás 
10. Türelmetlenség, kielégületlenség, bosszankodás 
11. Legyőzöttség érzete 
12. Csalódottság 
13. Kétség 
14. Aggodalom 
15. Mások hibáztatása 
16. Elbizonytalanodás 
17. Harag 
18. Bosszúvágy 
19. Düh, gyűlölet 



20. Irigység 
21. Bűntudat, önbecsülés hiánya, fenyegetettség érzete 
22. Tehetetlenség, elkeseredettség, fájdalom, kétségbeesés, szorongás  

 
Van egy örömhírem: nem csak betegségekkel foglalkozom sikeresen, hanem a párkapcsolati, és az 
anyagi problémákkal is! 
Minden életterületünk olyan állapotban van, ami a legjobban megmutatja, hol vagyunk elakadva a 
fejlődésben! 
Segítséget kaphatsz tanításokból, terápiákból, vagy akár meg is tanulhatod némelyiket, annak 
érdekében, hogy utána önmagadat, vagy a körülötted lévőket gyógyítsd, tanítsd! 
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