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 مراحل پدید آمدن و رشد بیماری سرطان 

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

هستند. تنها هزاران سال است که بشر از طریق تجربه به این نتیجه رسیده که کلیه بیماری ها، دارای ریشة روانی و ذهنی »

 «طب مدرن است که از ما انسان ها، یک جسم یا توده ای لبریز از فرمول های شیمیایی می سازد.

  هامر گیرد ریک دکتر                                                                                                            

  
جود آمدن زندگی بر روی کرة خاکی به وجود آمده اند و در کد ژنتیک تمام موجودات زنده از این پنج قانون همزمان با به و

 گیاهان تا حیوانات و انسان حک شده اند و در تمام این موارد با قوانین زیست شناسی، به شکل یکسان عمل می کنند.

  
 قانون اول: قانون آهنين سرطان 

 «د.ضربة ناگهاني، مانند چاشني عمل مي کن»

تمام بیماری ها از یک ضربة هیجانی ناگهانی که ما را غافلگیر می کند ریشه می گیرند. این، همان ضربة غیرمنتظره ای است 

که در تنهایی و خلوت خود با آن دست و پنجه نرم می کنیم، راه حل آن را نمی دانیم، و رهایی از آن در آن هنگام برایمان 

هیجانِ دریافت شده، بر بخش خاصی از مغز ما اثر می گذارد و عضوی را که « میزان»عبارتی  میسر نیست. شدت این ضربه و به

 در ارتباط با آن بخش از مغز است مورد غضب قرار می دهد و وخامت بیماری را نیز مشخص می کند.

ه وجود آورده است که به طور انسان به منظور بقای نوع خود، در طول زمان برنامه های بیولوژیکی )زیستی( خاصی را در خود ب

 خودکار در مغز او و در سلول های او نقش بسته اند.

برای مثال یک روستایی را در نظر بگیریم که در حال چیدن انگور زیر تابش اشعة خورشید است. پوست او قرمز شده ولی وقتی 

)ماده ای شیمیایی که رنگ تیره دارد( پخش به خانه باز می گردد و در طی شب، مغز او دستور می دهد که در بدنش مالنین 

)تیره شدن( در جهت حفاظت پوست از شروع به فعالیت می کند و در این مرحله، پوست « برنزه شدن»شود. در این جا روند 

ار دیگر در معرض خطر سوختن مجدد بر اثر تابش خورشید قرار نمی گیرد. این یک فرایند بیولوژیکی، برنامه ریزی شده، و خودک

 است.

 در حیوانات نیز همین برنامه برای تداوم بقا عمل می شود.

  
  

 شير ماده

وقتی شیر ماده بچه دار می شود، در تمام مدتی که به بچة خود شیر می دهد جفت گیری نمی کند. او در این هنگام، مادر است 

ون تنها عملکرد بیولوژیکی او جفت گیری نه همسر شیر. ولی شیر نر، سلطان جنگل، از این وضعیت چندان خوشحال نیست چ

مجدد با شیر ماده جهت بقای نسل است. در حقیقت شیر نز مثل یک مخزن اسپرم عمل می کند، به طوری که فعالیت جنسی 

 بار در هفته نیز می رسد. به دفعات و مکرراً دیده شده که او سعی کرده نوزادان خود را بکشد. 150او در زمینة جفت گیری، به 

زمانی که موفق به این امر می شود، شیر ماده بالفاصله در کشمکش با خود فرو می رود و به این می اندیشد که چرا نتوانسته از 

فرزندان خویش دفاع کند )عقدة خودکم بینی( و مادر خوبی نبوده است، و این اندیشه باعث انفجار و رشد نکروز )انهدام سلولی( 

لی چندی بعد، این مشکل روانی را با خود حل می کند و شروع به ساختن و ترمیم این نکروز می در تخمدان هایش می شود. و

کند. در این ترمیم، غده های تخمدانی که عملکرد آنها تولید بیشتر استروژن برای بازگشت هر چه زودتر میل به جفت گیری 

 مل، همان بقای نوع و به عبارتی، روند رشد تکاملی است.ع در که است  مجدد است، تکثیر می شوند. این یک برنامة بیولوژیکی



حیوانات برای مشخص کردن قلمرو خود و شناساندن سرزمین تحت اختیارشان دور تا دور یک منطقه خاص ادرار، و در مرکز 

ت کاسه توالت را آن مدفوع می کنند که آن را بعدًا می پوشانند. انسان نیز همین کار را می کند ولی از آنجایی که متمدن اس

برای این کار خویش اختراع کرده و ا ین عمل را همیشه در همان جا انجام می دهد. ولی عملکرد و دلیل بیولوژیکی ادرار و 

مدفوع کردن همان هدف اولیه است. به طوری که بیشتر مردمی که برای مسافرت یا هر دلیل دیگر از محل اقامت خویش دور 

در روزهای نخست دچار یبوست می شوند زیرا از مقر و قلمرو خویش دور شده اند. برای بهبود آن  می شوند، در اغلب اوقات

کافی است که به خانه بازگردند تا همه چیز به حالت طبیعی و همیشگی خود باز گردد )خانه در این جا به منزلة قلمرو تلقی 

 می شود(.

دار می شد تا ادرار کند و با نگرانی، برای انجام آزمایش های الزم به پزشک آقایی را به یاد دارم که در طول شب سه چهار بار بی

مراجعه کرد. در هیچ یک از آزمایش ها هیچ مورد و مسئلة غیرطبیعی نشان داده نشد. مشکل او از موقعی شروع شده بود که در 

ب شب ها میهمانی و جشن داشتند و این طبقه باالی منزلش، یک خانوادة چند نفری پر سر و صدایی ساکن شده بودند که اغل

مراسم معموالً تا دیروقت ادامه می یافت. این دوست ما در چه شرایطی قرار گرفته بود؟ برای او این گونه بود که هر شب 

ند شود همسایگان طبقة باال، قلمرو او را اشغال می کردند و مغز او که از این حس و هیجان آگاه شده، به او دستور می داد تا بل

فرایند »و برای مشخص کردن قلمرو خود ادرار کند تا قلمرو خود را از اشغال پر سروصدای بیگانگان در امان بدارد. این همان 

خودکار است. اگر این دوست با رسیدن همسایگان جدید در کشمکش روانی نمی بود، عمالً این مشکل نیز به وجود « بیولوژیکی

 نمی آمد.

 یار مهمی را برای ما بیان می کند، که عبارت است از:این مثال مطلب بس

این سه واحد دائماً با هم عمل می کنند. تا هنگامی که علم پزشکی «. ذهن، مغز و جسم»وجود سه گانه و غیرقابل تفکیک: 

انات و احساسات اصرار داشته باشد که فقط به سلول )جسم( بپردازد و فراموش کند که انسان مجموعه ای از ذهن که همان، هیج

)نحوة برداشت هر کسی از اتفاقات و با آنها زیستن(، مغزیا مخ )که در حقیقت مرکز فرماندهی بقای نسل بشر است(، و جسم و 

بدن )تنها قلمرو عملکردی که مغز در اختیار دارد( است، هرگز نمی تواند معنای واقعی بیماری و قوانینی که بر آن حاکم اند را 

 درک کند.

 این جا به توضیح و تشریح چگونگی عملکرد این سه واحد می پردازیم:در 

فرض می کنیم که شخصی در حال پیاده روی آرام در کوهستان، یا یک بازی تنیس، یا یک ساعت شنا کردن در استخر باشد یا 

د موجود در ماهیچه های خود به خانه برمی گردد. مقداری از قن« ورزشکار ما»آن که در یک باشگاه در حال تمرین است. وقتی 

او « پاهای»را مطلع می سازد که به « مغز»او بر این داده یا واقعیت آگاه است. در این حالت، ذهن « ذهن»را سوزانده است و 

امر می « معده»او، امر می کند که ساندویچی آماده کنند و همین طور به « دست های»دستور دهد تا به آشپزخانه برود و به 

آن قند از دست رفته را باز یابند. آیا « ماهیچه ها»دستور می دهد که آن را جذب کند تا « روده»ه آن را هضم کند و به کند ک

 این همان کاری نیست که بچه ها هر روز به طور خودکار انجام می دهند؟ بازی می کنند و غذا می خورند.

تان یک نیمه لیمو دارید که آب فراوانی دارد و عطر و پوست تازة در این مرحله چشمان خود را ببندید و تصور کنید در دست 

آن را کامالً حس می کنید. تصور کنید که آن را به دهان می برید و ترشی آن را در دهان و روی زبان خود حس می کنید و 

ر این مرحله چیست؟ همین طور که آب آن در گلوی شما پایین می رود این حس را در خود تقویت کنید. عکس العمل شما د

بزاق شما بیشتر ترشح می شود: این مغز است که به بدن شما دستور می دهد تا معده را آمادة دریافت لیمو کند و هضم آن را 

 آغاز نماید. اگرچه در حقیقت قطره ای هم آب لیمو وجود نداشته است.

 نیست.« ت و تصورواقعی»بنابراین: مغز قادر به تشخیص بین حقیقی و مجازی، 

  
 ماندن غذا سر معده

یک گله گرگ در جنگلی مشغول شکارند. در این فصل سال برای آنها غذا کم پیدا می شود. ناگهان یکی از آنها قطعه ای از ران 

یک خرگوش وحشی را که چند روز پیش مرده است پیدا می کند. برای این که این طعمه را از دست ندهد آن را درسته می 

عد. ولی این لقمه بسیار بزرگ است و به قول معروف سر معدة او می ماند. این گرگ در معرض خطر مرگ قرار می گیرد زیرا بل



تا هنگامی که این لقمه، سر معدة او بماند او حس سیری ندارد. در این مرحله یک شرایط اضطراری پیش می آید که گرگ نمی 

صله، مغز او وارد عمل می شود و به بدن او دستور تولید و تکثیر سلولی، در حقیقت داند چگونه باید از آن خالص شود. بالفا

)غده( در معده می دهد )دقیقًا همان جا که آن لقمه وجود دارد(. ولی این فعل و انفعال که به نظر یک « تومور»تشکیل یک 

ر حقیقت در آزمایشگاه ثابت شده که سلول بیماری سخت می آید درواقع بهترین راه حل مغز برای زنده ماندن گرگ است. د

های سرطانی معده قابلیت ترشح مقدار فراوانی اسید کلریدریک را که برای هضم مؤثر است دارا هستند )از سه تا ده برابر سلول 

 های معمولی معده(. به این ترتیب استخوان خرگوش با سرعت بیشتری هضم می شود و گرگ به زندگی خود ادامه می دهد.

دستور انهدام غده سرطانی را صادر می کند )جلوتر « مغز»زمانی که این شرایط اضطراری به پایان می رسد و خطر رفع می شود، 

 چگونگی عملکرد آن را خواهیم دید( و گرگ مذکور می تواند به گله بازگردد و دوباره به زندگی روزمره و شکار مشغول شود.

و تمام زندگی کاری خود را در یک شرکت کوچک مبلمان دفتری سپری کرده است. یک روز آقای ماریو پنجاه و یک سال دارد 

صبح وقتی وارد محیط کار خود می شود مدیر شرکت او را به دفتر خود احضار می کند و بدون تعارف، خبر اخراجش را به او 

ر خود نمی بیند، هیچ دلیل خاصی هم برای اعالم می کند. نفس در سنه ماریو حبس می شود و توانایی هیچ عکس العملی را د

اخراج شدن نمی یابد. بعدها متوجه می شود پسر همان مدیر جای او را در شرکت اشغال کرده است. این ضربه ای است که برای 

« ذهن»بالفاصله « اخراج شدن به این شکل را نمی توانم هضم کنم»او غیرمنتظره می نماید و آن را این گونه توضیح می دهد: 

را آغاز کنند. « تکثیر سلولی»امر می کند که « سلول های معده»این پیام را می رساند و مغز نیز به نوبه خود به « مغز»او به 

به وجود می آید که در راستای هضم لقمه ای که ماریو نتوانسته بود آن را هضم کند فعالیت می « غده سرطانی»درواقع یک 

 جا )در معده بماند(، ماریو را خطر مرگ تهدید می کند. کند و چنانچه این لقمه همان

ما برای ادامه نسل )بقاء( برنامه ریزی شده ایم. مغز ما تفاوتی بین لقمة حقیقی )ران خرگوش که در معده گرگ مانده بود( و 

« بیماری»با این حساب  مجازی یا خیالی )اخراج شدن ماریو که از طرف او به یک لقمه غیرقابل هضم می ماند( قائل نمی شود.

 و برای زنده ماندن در نظر می گیرد.« بیولوژیکی»راه حل ایده آل، بدون عیب، و درستی است که مغز ما در قالب 

گر، آن را دفع کند. اگر او موفق نشود ماریو می تواند با این ضربة روانی ناگهانی کنار بیاید و خیلی ساده با پیدا کردن یک کار دی

کند یا کار دیگری پیدا کند، مغز او وارد عمل می شود و در مکانی که در اختیار دارد یعنی جسم ـ و « هضم»را « مشکل»که 

مشخصاً ـ در معده او دستور تکثیر سلول های سرطانی را صادر می کند تا هرچه زودتر این لقمه هضم شود پیش از این که 

 اریو تمام انرژی خود را صرف هضم لقمه کند.م

 او می تواند این ضربه را به شکل های مختلفی حس کند )هر یک از ما برداشت و درک شخصی خود را از وقایع داریم(:

 تشخیص بیماری ها براساس برداشت از ضربةوارده:

 سیب در لوله های صفراییبرای بی عدالتی که در حق من شده خیلی عصبانی شده ام: بروز آ         -

 نمی توانم مشکل را درک کنم: بروز آسیب در حنجره         -

 رفتار زشتی است که نادیده گرفتن آن ساده نیست: بروز آسیب در روده         -

 کار بدی با من کرد: بروز آسیب در روده بزرگ         -

 وز آسیب در شش هامی ترسم دیگر موقعیت خود را نداشته باشم: بر         -

 همه چیز روی سرم خراب می شود: بروز آسیب در کلیه ها         -

 دیگر هیچ ارزشی ندارم: بروز آسیب در استخوان ها         -

هر بار که در طول زندگی به شخصی ضربه ای احساسی وارد می شود اگر آن ضربه ویژگی های زیر را داشته باشد، مغز او وارد 

 یک برنامة بیولوژیکی خاص، برای بقای نسل می کوشد: عمل شده و با

ممکن که به نسبت شدت این ضربه ظاهر  ]آسیب های[تجربه ای که با شدتی شگرف به وقوع پیوسته باشد با تمام          -

 می شود ـ از برونشیت گرفته تا سرطان ریه.

 نند درخشش برق در آسمان صافضربه ای که غیرمنتظره باشد و ما را غافلگیر کند، ما         -

 هیجان بر منطق غلبه کند         -



و [تجربه ای که در خلوت و تنهایی با آن دست و پنجه نرم کنیم به گونه ای که آن را همواره به یاد داشته باشیم          -

 ساس ما را درک نمی کند(.)اگرچه دیگران می دانند چه به روز ما آمده ولی هیچ کس اح ]دائماً به خود یادآوری کنیم

 راه حل رضایت بخشی برای مشکل خود پیدا نکنیم.         -

فقط و فقط در این زمان است که مغز وارد عمل می شود و با به کار گرفتن یک برنامة بیولوژیکی خاص بقای شخص را تأمین 

 می کند.

مکان این  ]ناشی از ضربه می باشد.[و احساس که  شدّت ضربة احساسی که دریافت می کنیم. وخامت بیماری، و نوع هیجان

 پاتولوژی و آسیب را در بدن مشخص می کند.

روانی ـ مغزی و ارگانیک )جسمی( است که به دنبال یک ضربة روحی و احساسی بروز « اختالل آنی»با این حساب، بیماری یک 

 می یابد.

 ن قدمی است که می توان در راه بهبودی و درمان برداشت.بدون تضاد، بیماری وجود ندارد: درک این امر بدیهی اولی

  
 توربو که باعث نجات زندگي شود

در حالی که با اتومبیل خود با سرعتی ثابت از یک جادة ییالقی بسیار زیبا می گذرید، در کمال آرامش رانندگی می کنید و از 

دی که در این فصل سال )بهار( در اوج شکوفایی است در مناظر زیبای اطراف لذت می برید. پس از هر پیچ منظرة زیبای جدی

پیش چشمان شما نمایان می شود. از دور هیبت یک کامیون بزرگ را که به کندی پیش می رود، می بیند و به زودی به پشت 

این مجبور می آن می رسید، دلتان می خواهد از آن سبقت بگیرید ولی جاده پرپیچ و خم است و چنین امکانی وجود ندارد بنابر

شوید با همان سرعت کم ادامه بدهید. به تدریج صبر و حوصله خود را از دست می دهید عالوه بر آن، از تنفس هوایی که از لوله 

اگزوز آن کامیون خارج می شود خسته شده اید پس از پیچ و خم های متعدد به بخشی از جاده می رسید که با وجود کوتاه 

و خم است، صاف است و جاده نیز باز است و برای سبقت گرفتن مناسب است. باالخره راهنما می زنید بودن، صاف و بدون پیچ 

و سبقت را شروع می کنید ولی ناگهان در جهت مخالف ماشینی ظاهر می شود بر پیشانی شما عرق سرد می نشیند. تنش شما 

ظه و به طور خودکار دنده را معکوس می کنید و پا را روی افزایش می یابد دیگر امکان و زمان ترمز گرفتن هم نیست. در یک لح

پدال گاز فشار می دهید. توربو کمپرسور اتومبیل شما وارد عمل می شود و با صدای خاص و شتاب فراوان آن سبقت را به انجام 

تر، تنش و فشاری که می رسانید، درست به موقع جان سالم به در برده اید. دستی بر پیشانی خود می کشید پس از چند صد م

در شما ایجاد شده بود از بین می رود و به فراموشی سپرده می شود شما به راه خود ادامه می دهید و در فکر پیدا کردن جایی 

مناسب برای صرف نهار هستید... سرطان در حقیقت همان توربو کمپرسور است که مغز شما، آن را وارد عمل کرده و برای نجات 

 آن استفاده می کند!! زندگی شما از

  
در منشأ تمام بیماری ها )آنژین، برونشیت، سرطان، افسردگی، صرع، سکته، سرطان خون و غیره( در زندگی 

بیمار، رویداد خاصی وجود دارد که به عنوان یک ضربة روحی پیش بینی نشده تلقی می شود: مثل جدایی 

یکی از اعضای خانواده؛ و حتی یک تشخیص فلج عاطفی؛ یک اهانت؛ اخراج شدن از کار؛ یک سیلی؛ مرگ 

کنندة پزشک؛ و از این قبیل ... رویدادی که به شدت غیرمنتظره و ستیزه جویانه بوده و فرد بدون یافتن 

 راه حل قابل قبول برای آن؛ در خلوت و تنهایی با آن دست و پنجه نرم کرده است.

  
 قانون دوم:

 دو مرحله ای بودن بيماری:

 ده ای بدون وجود متضادش وجود نداردهيچ پدي

اگر شب نباشد روزی هم وجود نخواهد داشت و همة پدیده ها به طریق دوگانه عمل می کنند. فعالیت های انسان براساس 

دستگاه اعصاب نباتی پایه ریزی شده است. دستگاهی که خود از دو دستگاه نباتی جداگانه به نام ارتوسمپاتیک ـ یا به طور 

سمپاتیک )سازگار( ـ و پاراسمپاتیک یا واگ )مبهم( تشکیل می شود. واگ از مخچه شروع شده و در سراسر ستون فقرات خالصه 



تا لگن پیش می رود و نام خود را از عصب دهم جمجمه به نام عصب واگ که مهم ترین عصب این سیستم است گرفته است. 

 عمل می کنند، کارکرد جداگانه ای دارند. این دو سیستم عصبی در ضمن این که به موازات یکدیگر

  
 آقای رُسي که هم سمپاتيک و هم پاراسمپاتيک است.

نفر است که همگی به کار خود  15لویجی رُسی مالک یک کارگاه )کارخانه کوچک( کفش است. تعداد کارگران و کارمندان او 

ن کم و کسری نگذاشته است. دوران سختی است و رقابت تسلط کامل دارند. او همسر و چهار فرزند دارد که در زندگی برایشا

در بازار کفش بسیار شدید است. مشتری ها با تأخیر پول پرداخت می کنند و او دائمًا درصدد پیدا کردن بازارهای فروش جدید 

 است و به یک معنا هیچ گاه آرامش کامل ندارد.

او شروع به کار می کند تا لویجی بتواند تمام انرژی خود را به  هر روز صبح وقتی برمی خیزد دستگاه اعصاب نباتی سمپاتیک

بهترین وجه برای مقابله با مشکالت روزمره به کار گیرد. او مسئولیت های زیادی بر دوش خود دارد. با گذشت ساعات متوالی، 

زیرا باید با حواس کامالً جمع، جسم و ذهن او هرچه بیشتر دچار تنش می شود. خون با شدت بیشتری در مغز او جریان می یابد 

تصمیمات درست و به موقع بگیرد. قلب او نیز وارد مرحلة فزونکاری می شود. از آنجا که الزم است خون بیشتری به مغز برسد، 

می  ریة او نیز کار خود را بیشتر می کند تا بتواند اکسیژن بیشتری به مغز برساند بنابراین خود نیز به خون بیشتری نیاز پیدا

کند. از آنجا که آقای رُسی دائماً با مشتری های جدید جلسه دارد ماهیچه های او نیز باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند و 

طراوت خود را حفظ نمایند. ولی خون نمی تواند همزمان در تمام بدن او به مقدار زیادی در جریان باشد. از آنجا که وقت غذا 

خون نیازی ندارد، ماهیچه های او هم همین طور. زیرا فعالیت بدنی نمی کند. به این ترتیب، تمام روز  خوردن ندارد، معدة او به

دست های او سرد است که این خود نشانه بارز استرس و تنش است. باالخره شب فرا می رسد و آقای رُسی شرکت را می بندد، 

ولی هنوز نمی تواند آرامش خود را به دست بیاورد. در آن ساعت سوار اتومبیل خود می شود و راه منزل را در پیش می گیرد 

غروب، ترافیک سنگین است و آقای رُسی با کوچک ترین بی توجهی ممکن است تصادف کند. فقط وقتی به خانه می رسد می 

می گیرد این جا است  تواند روز پرکار را تمام شده فرض کند و باالخره در مبل خود لم بدهد. خستگی شدیدی سراپای او را فرا

که دستگاه اعصاب نباتی پاراسمپاتیک وارد عمل می شود تا هر چه زودتر بتواند آسیب هایی را که او در طی روز دیده است 

جبران کند. خستگی، یک مکانیزم یا طرز کار بیولوژیکی مغز است که نقش آن تضمین کردن این است که آقای رُسی فردا بتواند 

رحال از سر بگیرد. اگر این مرحله ترمیم وجود نداشته باشد، طی چند روز آقای ُرسی تمام قوای خود را از روز جدیدش را س

 دست می دهد و حتی قدرت بلند شدن از روی صندلی دفترش را نخواهد داشت.

تقسیم « گرم»یماری و ب« سرد»در طب رسمی تقریباً هزار نوع بیماری شناخته شده اند که آنها را به دو شاخه، بیماری های 

می کنند. در بیماری های سرد، پوست بیمار و نقاط انتهایی بدن او سرد است و بیمار در حالت تنش دائمی به سر می برد. دچار 

کاهش وزن و بی خوابی می شود. در این گروه با بیماری های زیر مواجه می شویم: سرطان، آنژین قلبی، بیماری های عصبی 

ی روانی و غیره ... در گروه بیماری های گرم تمام عفونت ها، رماتیسم ها، حساسیت ها، خارش و غیره جای پوستی، بیماری ها

 دارد.

این به طور کلی درست نیست و به گونه ای می توان گفت که هیچ یک از این بیماری ها، چه سرد و چه گرم، به نوبه خود 

بیماری  500این حساب، دیگر هزار بیماری شناخته شده وجود ندارد بلکه  بیماری نیستند بلکه یکی از دو مرحله آن هستند. با

وجود دارد که هر یک از آنها نشان دهندة یکی از مراحل سرد )فعالیت سمپاتیک( یا گرم یا ترمیم )فعالیت پاراسمپاتیک( است. 

ان مرحله ترمیم است که پس از گذر همیشه مرحله سرد بیماری اول فرا می رسد و دنباله آن مرحله گرم پیش می آید که هم

 از ضربه روحی فرا می رسد. گذر از مرحله ضربه روحی و حل آن نقش کلیدی در انتقال به مرحلة ترمیم دارد.

  
 مرحلة فعاليت سمپاتيک و به عبارت ديگر مرحلة کشمکش فعال

ه رو می شویم، آن واقعه را همواره در ذهن هنگام وجود یک ضربه روحی غیرمنتظره که معموالً در خلوت و تنهایی با آن روب

خود تکرار می کنیم، و توانایی پیدا کردن راه حل مناسب برای مقابله یا رفع و حل آن را در آن لحظه نداریم، سه سطح وجود 

 انسان یعنی ذهن، مغز و جسم، همزمان در جهت بقای زندگی وارد عمل می شوند:



ود را دائماً در خود منعکس می سازد و دچار تنش دائمی می شود، احساس بیمار مشکل خ در سطح ذهني:       -

گرسنگی نمی کند، دچار کاهش وزن و کم خوابی می شود و در حین خواب به کرّات بیدار می شود. این، مرحلة 

روحی تطبیق با رویداد غیرمنتظره است. در این مرحلة خطر دائمی، تمام انرژی های فرد صرف چیره شدن بر ضربه 

سرطان نيست که باعث الغری و کاهش وزن مي شود، بلکه حالت تنش و می شود. به عبارتی دیگر، این 

 استرس دائمي، عامل اين وضعيت است.

اتفاقی که هامر آن را کانون می نامد رخ می دهد که عبارت است از به وجود آمدن حلقه های در سطح مغزی:          -

کوچک هم مرکز، در نقاط بخصوصی از مغز که کنترل اعضا را در اختیار دارند. در این منطقه نورون ها و سلول های 

گلیایی از بین می روند. نورون ها قابل ترمیم و تولید نیستند )ولی تعداد آنها به قدری زیاد است که مشکلی پیش نمی 

ایی نورون ها عمل می کنند، قابل ترمیم هستند. در این حال اگر آید( ولی سلول های گلیایی که مانند مخزن های غذ

یک بیمار را تحت یک آزمایش سی تی اسکن مغزی ـ بدون استفاده از مایع الزم ـ قرار دهیم، از دید یک متخصص، 

ل کانون های هامر به خوبی دیده می شوند و در این مرحله مشخص می شود که بیمار در یکی از مراحل کشمکش فعا

یا در مرحلة ترمیم، قرار دارد و حتی می توان سرگذشت بیمار را از طریق مدارهایش تشخیص داد. دکتر هامر براساس 

بیست هزار مورد آزمایش انجام شده، موفق شد ضربة روحی اولیه و محل اصابت آن در مغز و در نتیجه، عضوی که از 

 آن سطح تابعیت می کند را ترسیم کند.

 بدن می تواند فقط چهار حکم یا دستور اجرایی را انجام بدهد، به این صورت:مرحلة فيزيکي يا جسمي: در          -

 ایجاد یک حجم توده ای،        ·

 کاوش حفره هایی به نام لیزی،        ·

 مانع شدن یا بلوک کردن،        ·

 زدودن مانع، یعنی آزاد کردن.        ·

  
 يا بازيافت و ترميممرحلة فعاليت پاراسمپاتيک 

شدت این مرحله معموالً با مرحله اول مرتبط است. و همیشه درست در لحظه ای آغاز می شود که کشمکش روحی، گذشته و 

رفع شده باشد. این مرحله خود، به دو بخش تقسیم می شود که به آنها بحران های شبه صرعی می گویند که عملکرد آنها را 

ان صرعی، ترمیم مغزی اتفاق می افتدکه با وقوع بحران شبه صرعی به پایان می رسد و به دنبال آن شرح می دهیم. قبل از بحر

 نوبت جسم است که ترمیم خویش را آغاز کند )شروع حل بحران روحی( تا به طور کامل به تعادل حیاتی باز گردد.

 در مرحلة فعالیت پاراسمپاتیک وقایع این گونه رخ می دهند.

زمانی است که فرد می تواند نفس راحتی بکشد. استرس و تنش کم کم محو می شود و بیمار  در مرحلة ذهني:         -

سرشار از احساس آرامش می شود. کشمکش درونی به پایان رسیده است. اشتهای بیمار باز می شود. بدن و نقاط 

ی آورند. امکان دارد فرد هنوز مشکالت انتهایی آن در پی بهتر شدن جریان خون و خواب، گرمای خود را به دست م

 کوچکی در خوابیدن داشته باشد.

در آن ناحیه از مغز که مدارها در آن به وجود آمده بودند ورم کوچکی شکل می گیرد که از مواد  در مرحلة مغزی:       -

مراحل قبل مالحظه می غذایی مورد نیاز سلول ها یا یاخته های گلیایی تشکیل شده و دایره های هم مرکزی که در 

شد رفته رفته از بین می روند. این، شروع مرحله ترمیم است. اگر در این مرحله سی تی اسکن مغزی با مایع مخصوص 

آن گرفته شود، به اشتباه یک غده مغزی تشخیص داده می شود، به دلیل آن که مایع مخصوص عکس برداری که 

ات رنگی( به کار می رود، و آن ورم ترمیمی را که در باال توضیح برای تشخیص یا کنتراست )جهت تشخیص اختالف

دادیم می پوشاند. به دلیل عدم آگاهی از این جزئیات، برخی جراحی های مغز انجام می شوند که می توانند هرگز 

 صورت نگیرند.



د. در غیر این صورت مغز وقتی این ترمیم به انجام می رسد ورم مغزی دیگر دلیلی برای باقی ماندن و رشد کردن ندار

صدمه خواهد دید چون طبیعتاً مغز بیش از اندازة خاصی قابلیت انبساط یا منبسط شدن در داخل جمجمه را ندارد. 

را پیش پای ما می گذارد. « بحران شبه صرع»اما دست طبیعت بسیار دقیق کار می کند، و در این زمینه، راه حل 

سرد کردن، استرس، و ادرار کردن اشاره کرد( که این بحران نوعی برگشت به  )می توان به حمله ها یا تشنج، عرق

مرحلة فعالیت سمپاتیک است که نقش آن بررسی مرحلة گذر از بحران روحی است و این که آیا واقعاً این مرحله پشت 

ی شود و در صورتی سر گذاشته شده است یا خیر. در جایی که جواب مثبت باشد این ورم از طریق ادرار زیاد دفع م

که جواب منفی باشد، به این معناست که بحران روحی کاماًل برطرف نشده و این ورم، به کیست مغزی تبدیل خواهد 

 شد.

درست قبل از مرحلة شبه صرعی، بیماری از پیشروی باز می ایستد و مغز شروع به  در مرحلة فيزيکي يا جسمي:       -

ط پس از این بحران ها و با حمله های شبه صرعی، تمام فعالیت های طبیعی خود ترمیم خود می کند. ولی جسم، فق

را از سر می گیرد. در مرحلة فعالیت پاراسمپاتیک )ترمیم(، بیمار در حالتی شبیه عفونت قرار می گیرد و تمام انرژی 

های موضعی یا کلی، و او صرف ترمیم های مغزی و جسمی می شود. گاه ممکن است بیمار تب داشته باشد و به درد

خستگی کلی نظیر کوفتگی در تمامبدن دچار باشد. در این حالت بار دیگر دست طبیعت به بهترین وجه کار خود را 

انجام می دهد زیرا اگر این دردها و خستگی بدن و تب وجود نداشته باشد، بیمار مانند گذشته به فعالیت های روزمره 

ی شود که انرژی او که باید در جهت ترمیم به کار برود، در جایی دیگر مصرف خویش ادامه می دهد و این باعث م

شود و از دست برود. تمام حالت های همراه با تب، که در پی عفونت یا غیر آن دیده می شوند و ما با تمام قوا تالش 

دور ـ دقیقاً زمانی که می کنیم تا آن ویروس یا میکروب را از بین ببریم. در حقیقت پاسخ طبیعی به گذشته های 

اولین سلول روی کره زمین ظاهر شد ـ می رسد، نگاهی سریع به پدیدآیی نوعی می اندازیم. در حقیقت، به موازات 

پدیدآیی فردی که مطالعة یک سلول از زمان لقاح )بارور شدن اُوول( تا مرحلة بلوغ است، پیش خواهیم رفت. این 

رد که تاریخچة رشد تخمک در دو ماه اول زندگی درون رحمی است؛ تشریح مسیر همچنین از رویان شناسی می گذ

آن در چند خط کاری بس دشوار است ولی هدف این نوشته بیان مطالب ذکر شده در یک الگو و قالب کلی است. 

آنها در  تحقیقات دقیق تر و موشکافانه تر را به عهدة عالقمندان می گذاریم تا به کتاب ها و مقاله هایی که فهرست

 انتهای کتاب تقدیم می شود، مراجعه کنند.

همان طور که قبالً گفته شد، انسان نمی توانسته تا امروز به حیات خود ادامه دهد، مگر این که در طول هزاران سال عمر خود 

دامة حیات را در مغز و نیز در جهت تکامل نسل، برای گذر از مشکالتی که با آنها مواجه می شده برنامه های بیولوژیکی خاص ا

« خوان»خود پردازش کرده باشد. کمی شبیه بازی های ویدئویی است که شاهزاده ای برای نجات معشوقة خود باید از چندین 

 بگذرد، و اگر اشتباهی پیش آید به قیمت جانش تمام می شود و بازی دوباره از اول شروع می شود.

آن میّسر می گردد، چگونگی آن به نسل های آینده منتقل می شود: در دو ماه  ولی زمانی که مانع برطرف می شود و عبور از

 اول زندگی درون رحمی، جنین تمام این اطالعات هزاران ساله را در حافة خود جای می دهد.

  
 اولين مقصد تکامل

ک ارگانیزم بسیار ساده است، میلیون ها سال قبل حیات به شکل یک یاخته، ناگهان بر روی زمین پدیدار می شود. این یاخته ی

ما برای ادامه حیات در محیطی بس « یاختة»که برای ادامة حیات باید تنفس، تغذیه، دفع و تولید مثل کند. با گذشت زمان، 

دشوار و خصمانه، به یاخته های دیگر می پیوندد و به یک موجود چند سلولی تبدیل می شود. به این طریق، ادامة حیات برای 

و ساده تر می نماید. برای مثال اگر او در محیطی زندگی کند که در آن اکسیژن کم است بالفاصله وارد مرحلة استرس  او بهتر

)تنش( می شود و از طریق تکثیر سلول های مخصوص تنفس، به دنبال راه حل برمی آید. به این ترتیب، نوعی تومور تشکیل 

طریق زیاد شدن حجم سلول های تنفسی امکان پذیر می شود. دستور این کار می شود و ادامة حیات این موجود چندسلولی، از 

 از ساختمان سلولی دیگری صادر می شود که بعدها ستون فقرات و مغز خواهد شد.



بدن و طبیعت در جهت مبارزه با بیماری و در نتیجه ترمیم بدن هستند. در این مرحله، حقیقت کامالً برعکس می نماید و این 

 نظر می رسد که ما در حال ترمیم و خودسازی پس از بیماری هستیم.طور به 

در هر صورت باید توجه داشت که در برخی موارد، مرحلة بازسازی و ترمیم می تواند به نوبة خود، خطرناک تر از مرحلة بیماری 

ین مرحله باید به هر شکل حتی از باشد و حمالت شبه صرعی نیز می توانند خطرناک باشند و نباید آنها را نادیده گرفت. در ا

طریق داروهای متداول و مرسوم به منظور گذر از این مرحله به کمک بیمار شتافت )در ادامه، به انقباض ماهیچة قلبی که در 

 این مرحله امکان رخ دادن آن وجود دارد، اشاره خواهیم کرد(.

  
  

ده که مغز انسان مرکز عملکرد تمام ارگانیزم، )وجود بشر(، و باعث و بانی تمام بیماری ها چگونه به فکر کسی نرسی»

 «.است؟ در عصر اطالعات این امر واقعاً عجیب به نظر می رسد

 (هامر دکتر)                                                                                                  

 سوم: قانون

 سيستم پديدآيي فردی در تومورها و بيماری های شبيه آنها:

 «برخالف آنچه به نظر مي آيد، همه چيز بسيار ساده است.»

اگر کهکشان ها با قوانین پیچیده و بسیاری حرکت می کردند، پیچیدگی آنها چندین برابر بود، در صورتی که برای توضیح 

 نون ساده، وجود دارد. ساده جلوه دادن، در بسیاری از موارد، بسیار دشوار است.عملکرد همسان )هارمونیک( آنها چند قا

را قانون سوم می نامد. این، علم مطالعة زندگی هر فرد در ابتدای « سیستم پدیدآیی فردی غدد و بیماری های شبیه آنها»هامر 

عم، کلیة بیماری های ساده و صعب العالج را رشد درون رحمی است و این فرضیه، کلیة بیماری های شناخته شده و به طور ا

شامل می شود که نه تنها شامل غدد سرطانی است، بلکه همان طور که مؤکداً گفته شد، شامل تمام بیماری هایی است که از 

 گانه پیروی می کنند. 5قوانین 

  
د همراهی می کند، همراه با ماده متولد می ذهن موجودات، از همان بدو زندگی در دنیای جانوران، آنها را در مسیر تکاملی خو»

شود، و همراه آن دگرگون می گردد تا این که به فکر و عقل تبدیل می 

 الزورتس گی                                                                          «شود.

زندگی می کنند، همان فعالیت های ذهنی که در  در موجودات تک سلولی که به تنهایی»، ارنست هکل نوشت:  1877در سال 

سایر موجودات وجود دارد به چشم می خورد. حس،دریافت و ادراک، خواست و حرکت فعالیت هایی است که موجودات 

 «.چندسلولی نیز، انجام می دهند

د می رسد. ولی در هر در انسان که برترین موجودات است، رشد شناخت به اوج خو»تیالرد دوشاردن چنین گفت:  1948در 

آنچه در شکم مادر اتفاق می افتد به « صورت باید پذیرفت که در بدو پیدایش، ذهن، هرچند به صورت ابتدایی، اما وجود دارد.

عبارتی سیری در تمام تاریخ رشد و تکاملی است به صورتی که جنین، در طول زندگی خود، گاه شبیه آمیب، گاه شبیه بچه 

روز از لقاح، اندودرم، مزودرم، و اکتودرم تشکیل می شود، که از آنها رفته رفته بافت ها و  9شود. بعد از گذشت  قورباغه و ... می

اعضای بدن به وجود می آیند. از اندودرم اعضای به اصطالح قدیمی که در اولین حالت های زندگی حائز اهمیت هستند، مانند 

دستگاه تولید مثل به وجود می آید. در همین زمان که بدو وجود است، مقدمات  دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه دفع، و

سیستمی که بعدها مغز خواهد شد وجود دارد، که رشته های اعصاب از آن جدا می شوند و همگی در ستون فقرات جای می 

و بافت پوششی( غده ای را به خود  گیرند و به اندام های بدن می روند. این سیستم در این مرحله اولیه شکل اپیتلیوم )سلول

می گیرد که نقش آن تولید اسیدکلریدریک برای هضم غذا است. بعدها در دستگاه گوارش با آن مواجه خواهیم شد. در صورت 

 آسیب دیدگی، از این بافت اولیه غده های ادنوکارسینوما، نودول یا تراتوم به وجود می آید.



ل روی کره زمین چه چیزی به ارث برده است؟ چه پدیده هایی می توانند به او آسیب برسانند انسانس جدید از اولین مرحلة تکام

ای برای سیر کردن ـ یک لقمه « لقمه»و از قدیم در حافظه اش نقش بسته اند؟ این کشمکش ها و جدال ها همیشه پیرامون 

 نان، یک نفس هوای خوب و ... )تغذیه، تنفس، دفع( ـ دور می زده است.

االن یک »یا مانند پدیده ای سمبولیک: « یک لقمه نان برای خوردن ندارم»حث لقمه را می توان صرفاً لقمة غذا برداشت کرد مب

به طور مثال، در مورد اخراج شدن از کار، جدایی و طالق یا دانش آموزی که پدر و « لقمه نانی را که داشتم از من می گیرند

د. از این حالت می توان باز هم برداشت های سمبولیک بیشتری کرد نظیر: ارثی که از دست مادر او را از منزل بیرون می کنن

« لقمه»یا از دست دادن آن « لقمه»می رود، وام بانکی که از دست رفت و غیره. در هر صورت، موضوع ناتوانی در رسیدن به 

ناتوانی در دفع آن. زمانی که ماهی در مدّ دریا از آب به  است، یا ناتوانی در پایین دادن آن. همچنین ناتوانی در هضم. و در آخر

بیرون پرت می شود، تنها راهی که برای نجات خود دارد، نگه داشتن آب هر چه بیشتر در بدنش است تا بلکه با جزر بعدی 

رد و در تنگنا قرار می درصد بدن او از آب تشکیل شده وقتی در مشکلی به سر می ب 70بتواند به دریا باز گردد. انسان نیز که 

گیرد، مغز او به همان روش موروثی باستانی متوسل می شود. یعنی در نگه داری هرچه بیشتر مایعات و دفع نکردن آنها تالش 

می کند. این تنش ها در رابطه با اعضای تناسلی و تولید مثل، اعضایی را در بر می گیرند که از اندودرم ریشه می گیرند 

 که دیافراگم و پوشش داخلی رحم، و بخشی از پروستات است(.)اندومتریوم، 

  
 دومين مقصد رشد تکاملي

در بخش دوم رشد تکاملی گذر موجودات زنده از محیط آبی به محیط خاکی را بررسی می کنیم. وقتی مشکل ادامه حیات 

ای اطراف که به هر طریقی می تواند او موجود چندسلولی حل شد، باید سیر تکامل خود را در زمینة حفاظت خود در برابر دنی

را مورد آسیب قرار دهد، کامل کند. برای مثال، برای حفاظت خود در مقابل اشعه خورشید، بافت های پوستی ضخیم تری تولید 

 می کند تا از این اشعه در امان بماند و خطر سوختن او را تهدید نکند.

ه سیر تکاملی خویش ادامه می دهد؛ در مزودرم مخچه ای به وجود می در همین حین جنین، در رحم مادر همچون گذشته ب

آید که بافتی پوششی برای مغز و مخچه است و از آن تمام بافت های پوششی ـ حفاظتی نظیر: پوست، پوشش حفاظتی شش 

در مخچه قرار  ها، پوشش حفاظتی روده ها و احشاء و پوشش حفاظتی قلب منشعب می شود. مرکز فرماندهی تمام این موارد

 دارد که هم اکنون در حال شکل گرفتن است؛ سلول پوششی غده ای، رفته رفته به صورت بافت پیوندی درمی آید.

از این مقصد دوم تکامل، چه اثر ذهنی ای در مخچة انسان جدید ثبت می شود؟ به طور کلی تمامی کشمکش ها و تنش های 

ر ناحیة قفسة سینه )مزوتلیوم شش ها( ، روده ها و احشاء )مزوتلیوم روده ها(، و ترس از تجاوز به تمامیت جسم، د»مربوط به 

قلب )مزوتلیوم قلبی(، در مرحلة ترمیم، به پریکاردیت حاد )ورم سخت شامة قلب( تبدیل می شود. از جملة این تنش ها می 

ر مرحلة ترمیم باعث ایجاد غده های سیاه نام برد که د« حس کثیفی یا آلوده شدن»توان به ترس از تجاوز به حریم روحی و 

رنگ در الیه های زیرین می شود. پوست نخستین جای بدن است که در تماس با بیرون )منظور انسان های دیگر و وابستگی به 

 آنها است( قرار می گیرد و دقیقاً به همین خاطر است که تنش هایی که از جدایی ناشی می شوند، بازتاب، خود را در پوست

نشان می دهند؛ همان طور که در نوزاد، اولین التهاب ها و تورم در پوست و زمانی ظاهر می شود که او را از سینة مادر دور می 

 کنند.

  
 سومين مقصد سير تکاملي

جاد وقت آن رسیده است که این ارگانیزم یا موجود زندة کوچک ما در جهت شناخت محیط اطراف، حرکت کند. الزمة حرکت، ای

توانایی و برخوردار بودن از استخوان بندی، ماهیچه ها و مجموعه ای از تاندون ها )یعنی طناب هایی که آنها را به هم متصل می 

کنند( است. با داشتن این مجموعه، عمل حرکت کردن امکان پذیر می شود. ولی اگر دنیای جدیدی که موجود زنده درصدد 

یی که در آن زندگی می کند )آب( نباشد و او تصمیم به بازگشت بگیرد، الزم می شود تا کشف آن است )خاک(، بهتر از دنیا

اعضایی را که برای حرکت در خاک در خود پرورده بود بار دیگر از دست بدهد. الزمه این امر، ایجاد فرایندِ از بین بردن یا کشتن 

است که در محیط زیست بی استفاده هستند؛ موجودات آبزی سلول ها، و از دست دادن عناصرـ و به طور کلی ـ ساختمان هایی 



برای آمدن روی زمین صاحب دست و پا شده بودند، ولی زمانی که به آب برمی گردند، ناچار می شوند آنها را به باله تبدیل 

 کنند.

اندودرم و اکتودرم نیز  زمانی که جنین در رحم مادر است، رشد مزودرم نخاع و مغز شروع می شود و سلول های این بافت، در

پیشروی می کنند. این بافت ها ساختمان بدن را به هم می پیوندند و استقامت آن را در مقابل عوامل خارجی افزایش می دهند؛ 

چیزی شبیه پلی که بین اعضای حیاتی بدن و عوام خارجی قرار دارد. درست در همین موقع است که تشکیل و ساخت اسکلت 

چه های بدن شروع می شود. در همین راستا، مغزِ جنین کوچک هم به رشد خود ادامه می دهد و پس از ستون استخوانی و ماهی

 فقرات و مخچه، نوبت به نخاع مغزی می رسد.

در انسان، این بخش از رشد تکاملی، با رشد ارزش های شخصی مرتبط است؛ دقیقاً به این دلیل که انسان در رابطة مستقیم با 

کننده « مقید»اطراف قرار می گیرد و با مشکل ارزیابی شخصی در نبرد است. به گونه ای که اگر این ارزش ها بیش از حد دنیای 

راه می رود )به این معنی که فرد دچار خودکم بینی می شود یا آن که شرایط « کنار دیوار»باشند، فرد ناچار از  ]دست و پاگیر[

آسیب هایی است که با تعارض یا عقدة خودکم بینی یا پایین آمدن ارزش های شخصی  را مناسب نمی یابد(. منظور، تنش و

مرتبط هستند که طبیعتاً تمام موارد آسیب پذیری مرتبط با این نوع عقده و تعارض را در بر می گیرند که به تناسب برداشت و 

همسر من با زن دیگری »، «از دستم برنمی آید مرا اخراج کردند چون دیگر کاری»درک هر فرد، شکل متفاوتی پیدا می کنند: 

مرا در خانة »، «چون یائسه شده ام و دیگر بچه دار نمی شوم»، «زندگی می کند، چون من دیگر قادر به ارضای جنسی او نیستم

 خوان است.و ... یکی از موارد معلول این بیماری، همان پوکی است« سالمندان می گذارند، دیگر برای بچه هایم ارزشی ندارم

  
 چهارمين و آخرين مقصد سير تکاملي

قدم بر کره خاکی می گذارم و با »این بخش در حقیقت، صحه گذاشتن بر بخش های پیشین است. به عبارتی، عبور از مرحلة 

ای است. برای دستیابی به این هدف، اعض« به سوی ارتباط با مردم دیگر می روم»به « محیط جدید دست و پنجه نرم می کنم

 حسی برای ارتباط های جمعی تقویت می شوند که این کار، به نوبه خود، بر تمام زیر و بم های آنها نیز اثر می گذارد.

مجراها و کانال های »در جنین کوچک، اعضای حسی کامل می شوند و عالوه بر دستگاه عصبی و عصب های حرکتی، تمام 

تکمیل می شوند: چشم، پوست، حنجره، نای مخاط بینی و دهان، مردمک، بین عضوهای دیگر نیز به همین ترتیب « ارتباطی

های لنفی و غیره )تمام آنهایی که از اکتودرم سرچشمه می گیرند و از بافت پوششی ساخته می شوند(. مغز، دیگر به مرحلة کانال

جدیدترین الیة مغز در سیر تکامل  نهایی رشد خود رسیده است و در این هنگام الیة حفاظتی آن نیز کامل می شود، که همان

 انسان است.

، در نسوج بدن هر چه وسیع تر، پدیدار می شود که بسیار پیچیده و قابل «خود»از « فرافکنی»در زمینة روانی، یک تصویر یا 

بی اهمیت توجه است. رد کردن و نادیده گرفتن اتفاقاتی که در اطراف رخ می دهند دائماً مشکل تر می شود، و حتی سکوت و 

 بودن در مقابل آنها نیز نمی تواند کار ساده ای باشد.

اگر از خفه شدن می ترسم )آن لقمه که کنایه از هوا بود و در فصل اول بیان شد؛ تنگی نفس(، راه حل بیولوژیکی مغز ـ از طریق 

ها برای تبادل هر چه  ستون فقرات که در جهت بقای هستی عمل می کند ـ بزرگ کردن حجم حوضه ها و حفره های ریه

نفسم »ولی اگر مشکل به طریق دیگری حس شود: «. یک تکثیر سلولی یا یک سرطان ریه»بیشتر اکسیژن است. در حقیقت، 

ـ به هر صورت، تنش به دنیای بیرون از ما بستگی دارد و از خارج به ما وارد می « تنفس برایم امکان پذیر نیست»یا « می گیرد

وژیکی مغز در این حالت، تولید زخم یا ریش کردن شش ها است، تا هوای بیشتری بتواند از آنها گذر کند شود ـ راه حل بیول

)مربوط به قسمت چهارم سیر تکامل که از پوستة مغز دستور می گیرد و دستور انهدام یا آسیب سلولی، به شکل زخم را می 

 دهد(.

دو مکان مختلف باشد و تصمیم گیری نیز ساده نباشد، فرد چون نمی داند  اگر تنش این گونه باشد که فرد باید در یک زمان، در

از کدام موقعیت بگریزد و به کدام نزدیک شود، راه حل بیولوژیکی مغز در این حالت، دستور دادن به پاها و بلوکه کردن یا از 

سریع تر و قاطع تر را می جوید و انتخاب حرکت انداختن آنها است. مغز انسان همیشه برای حل بیولوژیکی تنش ها راه حل های 

 می کند. هدف آن است که فرد هر چه زودتر از شرایط استرس )تنش( رها شود.



به طور خالصه، هر گاه بحرانی غیرمنتظره روی می دهد که به ظاهر برای فرد غیرقابل حل باشد و در ضمن، فرد نیز در تنهایی 

ه مرحله بروز می دهد: مرحله ذهنی، مغزی، و ارگانیک )جسمی( که خود نیز به دو به سر برد، بیماری همزمان، خود را در س

 بخش تقسیم می شود:

  
 که اين گونه بروز مي کند:« سازگار»مرحلة اول: فعاليت سمپاتيک)فعال(يا بطور خالصه 

 در سطح ذهنی، یا روانی، بیمار در یک حالت تنش دائمی به سر می برد.         -

در سطح مغزی )ذهنی( شاهد یک مدار یا جرقه در آن بخش از مغز هستیم که مستقیماً به هیجان دریافت شده          -

 بستگی دارد.

در سطح ارگانیک یا جسمی، شاهد تکثیر سلولی به صورت تومور در اعضایی که از ستون فقرات مغزی و مخچه          -

ن یا فلج کردن عضوهایی که از نخاع و پوسته مغز دستور می دستور می گیرند، و یک انهدام سلولی یا زخمی کرد

 گیرند، خواهیم بود.

  
مرحلة دوم: دفع بحران، دفع بحران کليدِ گذر از مرحلة اول به مرحلة دوم يا مرحله بازسازی و ترميم است که به 

 شکل های زير بروز مي کند:

 ست می آورد.در سطح ذهنی یا روانی، فرد آرامش خود را به د         -

 در سطح مغزی )ذهنی(، مدارهای الکتریکی، خود را بازسازی یا تولید می کنند.         -

« تخمیر»در سطح ارگانیک یا جسمی، در عضوهایی که از مخچه دستور می گیرند روند کاهش تومور از طریق          -

از نخاع و پوستة مغز دستور می گیرند، ترمیم  )عمل باکتری ها یا میکروب ها(، شروع می شود، و برای عضوهایی که

 و بازسازی انجام می شود.

همان طور که خواهیم دید، در قانون چهارم، میکروب ها عامل الزم در دفع کسالت و به دست آوردن دوبارة سالمتی هستند. 

 ن.آنها همرزمان گران بهای ما هستند؛ دائماً فعال، کینه جو، و همواره در حال اصالح کرد

  
 قانون چهارم:

 دستگاه پديدآيي فردی ميکروب ها:

 «کارگران متخصص در خدمت فرمان مغز»

برخالف آنچه تاکنون باور همگان بوده، میکروب ها، همرزمان یا یاوران ما هستند، آنها هستند که در مرحلة ترمیم، ترمیم آسیب 

ا )میکروب ها و ویروس ها( ابالغ کرده و آنها را نسبت به کاری که ها را به عهده می گیرند. مغز ما است که فرمان کار را به آنه

 باید انجام دهند تحریک می کند.

میکروب هایی از قبیل طاعون و وبا، از قدیم االیام بخشی از ترس های انسان ها بوده اند و انسان با تمام قوا و با استفاده از تمام 

وی کردن، و در آخر نیز از میان بردن آنها اقدام کرده است. اما در این مورد نیز تمرکز ابزار تحت اختیار خود، به مطالعة آنها، منز

خود را متوجه جزئیات کرده، بدون آن که به مالحة کلی بپردازد یا آن که دیدی کلی نگر داشته باشد. به این ترتیب، وضعیت 

 آن بسیار است. خطر فرو ریختن« طب نو»شبیه ساختن ساختمانی شده که از نظر قوانین 

کشف علمی میکروب ها به نیمة دوم قرن گذشته می رسد: از آن جایی که در کلیة بیمارانی که حالت های التهاب و تب داشتند، 

ه، بعدها این عوامل ـ یعنی میکروب ها ـ وجود داشتند، به ناچار آنها را باعث و بانی این بیماری ها شناختند. بر مبنای این فرضی

آنها را براساس نوع بیماری، به گروه های مختلفی تقسیم بندی کردند. با پیشرفت فناوری و پیدایش میکروسکوپ، ارگانیسم 

کوچک تری به نام ویروس کشف شد که در حقیقت نوعی انگل است که به تنهایی قادر به تولید مثل نیست وبرای این منظور، 

آماده به خدمت برای حفاظت « ارگان نظامی »ی کند. بعدها سیستم دفاعی بدن کشف شد که یک از ارگانیسم ها دیگر استفاده م

فرد از هجوم دشمنان است. رفته رفته، تولید انواع داروهای تخصصی که به منظور کمک به سیستم دفاعی بدن ساخته می 

این باور نبودند: چند تن از آنان این نکته را مطرح شدند، با سرعت هر چه بیشتر پیشرفت کرد. با وجود این، برخی از محققان بر 



کردند که بشر از همان بدو تولد با میکروب ها همزیستی دارد، تعداد باکتری هایی که در بدن ما زندگی می کنند، ده ها برابر 

هایی چون  سلول های آن هستند که حدوداً به صدهزار میلیارد بالغ می شوند. پوست ما، محل زندگی میکروارگانیسم

استافیلوکوک و استرپتوکوک است، همچنین باکتری هایی در گلو، بینی، گوش ها، و در گوشه های چشم ما زندگی می کنند. 

برای مثال بوی زیر بغل ناشی از باکتری هایی است که در آن ناحیه زندگی می کنند. واژن زن نیز دارای میکروب های بی آزار 

ی اول حیات، با آنها در تماس است. به هر حال، همان طور که باالتر گفته شد، در بدن انسان بیشتر است که نوزاد از همان روزها

 میکروب زندگی می کند تا سلول های خود آن و انسان به خوبی با میکروب ها همزیستی دارد.

یکروب های کشور مقصد متفاوت وقتی افرادی به خارج از کشور خود سفر می کنند، میکروب هایی با خود حمل می کنند که با م

اند و بدن بومیان کشور مقصد آنها را نمی شناسد و از آن خود نمی داند، بنابراین این میکروب ها می توانند عامل بروز بیماری 

د بومیان منطقه شوند. برای مثال، وقتی کشورگشایان، وارد دنیای جدید )امریکا( شدند، ویروس سرخک را با خود به آن جا بردن

و مردم بومی آن جا بر اثر سرخک قلع و قمع شدند. فقط به این دلیل که بدن آنها این ویروس را نمی شناخت. محققان دیگری 

به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از بیماری های عفونی، همین میکروب های داخل بدن که برای مدت های طوالنی بدون 

وند، و این نیز خود معماهای جدیدی را، دربارة نقشی که میکروب ها می توانند ایفا کنند فعالیت مانده بودند، وارد عمل می ش

 برای ما مطرح می سازد.

چگونه در شیوع آنفوالنزا که هر سال پیش می آید همه دچار این ویروس نمی شوند؟ چه تفاوتی بین فردی که به بیماری دچار 

قدر مسلم، دلیل این نیست که سیستم دفاعی یکی از دیگری قوی تر است زیرا  می شود و فردی که بیمار نمی شود وجود دارد؟

دیده می شود افرادی با بدن بس تنومند و قوی، دچار آنفوالنزا می شوند و فرد دیگری که جثة ظریف و نحیف دارد به این 

 باشد، دلیل آن کدام است؟ویروس مبتال نمی شود. ولی حتی اگر وجود سیستم دفاعی قوی تر یا ضعیف تر صحت داشته 

 جواب این سؤال ها را می توان در قانون چهارم یافت، که دربارة سیستم پدیدآیی میکروب ها است و این گونه است:

می شوند و لحظه « کار»میکروب ها فقط در مرحلة دوم بیماری ـ مرحله ای که مربوط به ترمیم است ـ مشغول به          -

شوند که بحران روحی حل شده و تا مرحلة نهایی ترمیم و بازسازی، فعال هستند و پس از آن ای وارد عمل می 

غیرفعال می شوند. بنابراین، میکروب ها نمی توانند دشمن ما باشند، بلکه جزء متفقین ما هستند که در همزیستی 

ردن آنها، هیچ کاری غیر از این که روند کامل با ما به سر می برند و به دستور مغز برای ما کار می کنند. با از بین ب

 ترمیم و بازسازی را به تأخیر بیندازیم انجام نمی دهیم و سود دیگری نیز عاید ما نمی شود.

 چگونگی تقسیم بندی و جایگزینی آنها براساس پیدایش بافت های جنینی است.         -

روند. این پدیده، برای تسهیل روند ترمیم در بدن ما و با در نظر تمام میکروب ها رشد می کنند و تکثیر می شوند و از بین می 

گرفتن روندی بسیار دقیق که با مغز و جسم ما هماهنگ است، صورت می گیرد. میکروب ها بسته به نوع بیماری، عضو مورد 

روند: از بین بردن یا ترمیم کردن، حمله در بیمار، و همچنین نوع کار یا عملی که باید انجام بدهند، تکثیر می شوند یا از بین می 

 بخشی از برنامة زیست شناختی طبیعت است.

هستند که غده های به وجود آمده در اعضایی از بدن را که در اندودرم و تحت « رُفتگران»قارچ ها و باکتری های کوچک مانند 

که تحت فرمان مخچه هستند و در آنها تومور فرمان اعصاب مغزی هستند، از بین برده و محیط را پاک می سازند. برای اعضایی 

یا غده ای رشد می کند، نیز چنین روندی پیش می آید. به عبارتی آنها غده را می مکند یا آن را می خورند. باکتری ها برای 

هدام غددی که در اعضای مشتق شده از مزودرم مخچه ای، نقش رفتگر و پاک کننده را دارند و برای زخم هایی که در پی ان

 سلولی صورت می گیرند و از مزودرم نخاعی مشتق می شوند، نقش ترمیم کننده را بازی می کنند.

 ویروس ها نیز در بازسازی اعضایی که از اکتودرم الیة قشری مغز مشتق می شوند، نقش خود را ایفا می کنند.

  
 دربارة واکسن ها

مان طور که پیشتر گفته شد در بدن ما بیش از ده برابر سلول های بدن باکتری ها از نخستین انواع حیات در این کره هستند. ه

مان میکروب و باکتری زندگی می کند. ما در کمال صلح با آنها زندگی می کنیم و برای سوخت و ساز بدن کاماًل به آنها نیاز 

ها اولین موجوداتی نیز هستند که در داریم. به این ترتیب، میکروب ها برای ادامه حیات ما ضروری هستند. از طرفی، باکتری 



مقابله با آنتی بیوتیک ها از بین می روند. واکسن ها به طور کلی از روند کاری باکتری ها جلوگیری می کنند، و همان طور که 

یا می دانیم بدون میکروب ها، اغلب پروسه های دگرگونی، در بدن ما میسر نیست. هیچ دلیلی برای از بین بردن میکروب ها 

جلوگیری از عملکرد آنها وجود ندارد. ما با واکسیناسیون، در بدن خود اختالل ایجاد می کنیم و به این ترتیب بدن دیگر قدرت 

ما « شناسایی»تشخیص عناصر مفید و مضر در زمینه های بقای نسل را از دست می دهد. در این حالت، تمام دستگاه های 

 ود و به این ترتیب، ابتال به بیماری هایی خاص ساده تر می شود.مختل، و سیستم دفاعی نیز ضعیف می ش

هر یک از ما در مکان و زمان خاصی به دنیا می آییم که میکروب های خاص خود را دارد و بدن ما در برابر آنها، سیستم دفاعی 

ای برهنه عادت داشته باشیم، بدیهی خود را آماده و مجهز کرده است. برای مثال اگر به کار کردن در مزرعه یا پیاده روی با پ

است به کرات پیش می آید که زخمی شویم. هربار که مجروح می شویم، بدن ما در مرحلة ترمیم و بازسازی، سیستم دفاعی 

خود را به کار می اندازد )یک نوع ضد کزاز و ضد تشنج خودکار( و به این طریق بدن ما به تدریج در مقابل کزاز و آسیب های 

قاوم می شود و ما رفته رفته به آن عادت می کنیم. این همان قانون مسروربطوس است که: مصرف چند قطره زهر در روز آن م

باعث می شود که مقدار مهلک آن زهر دیگر کشنده نباشد. ولی اگر هیچ وقت در طبیعت زندگی نکنیم یا پای برهنه به راهپیمایی 

ن صورت استفاده از واکسن ضدکزاز، الزامی است. به هر حال، واقعیت این است که: در نپردازیم و هیچ وقت مجروح نشویم، در ای

« ضربة روحی»این مورد نیز هر عکس العمل باکتریولوژیکی که در مرحله بازسازی و ترمیم رخ می دهد، در ابتدا ناشی از یک 

 همراه با بحران و کشمکش است.

ا به سرزمین های دوردست مسافرت می کنیم، بدن ما در معرض میکروب هایی قرار این امر نیز حقیقت دارد که وقتی با هواپیم

می گیرد که آنها را نمی شناسد و با آنها سازگاری ندارد. در این موارد، ممکن است به بیماری هایی ـ گاه کشنده ـ مبتال شویم 

هوایی، هنوزاز طرف سیستم بیولوژیکی ما  و در این صورت، واکسن زدن، امری الزم و ضروری است؛ در حقیقت مسافرت های

 درک نشده اند.

برنامه ریزی بیولوژیکی بدن انسان، توانایی پیش بینی تغییر مکان ناگهانی را ندارد و فقط تغییر مکان کُند و تدریجی را پیش 

بیماری های واگیردار و بینی می کند که موجب می شود سیستم برنامه ریزی بدن رفته رفته خود را با محیط جدید وفق دهد. 

 همه گیر، همگی روند کلی و یکنواختی را طی می کنند: شروع، اوج و رکود.

براساس آمارهایی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، دیده شده که پس از واکسیناسیون های جمعی در مناطق آسیب 

م( ـ صورت می گیرد، آن بیماری، به جای کم شدن، به دیده که بالفاصله بعد از واکسیناسیون ـ در مرحلة دوم بیماری )ترمی

وضوح توانمندتر شده و با شدت بیشتری پیشرفت کرده و تنها پس از مدتی، فروکش کرده است. هر شخصی می تواند در این 

 مرحله، از این آمار رسمی به جمع بندی برسد.

 رجه سابق امریکا روزی به این مسئله اقرار کرد:رابرت مک نامارا مدیر عامل سابق بانک جهانی و نیز وزیر امور خا

باید به شکل جدی با مشکل رشد جمعیت مبارزه و برخورد کرد. اگرچه این کار، برخالف خواست برخی از قوم ها است. برای »

میر را زیاد دستیابی به این هدف، پایین آوردن آمار متولدین، نتیجة مطلوب نداده یا کافی نبوده است. پس باید آمار مرگ و 

، فوریه 2شمارة  J’ai tout comprisکرد. به چه صورت؟ یا عوامل طبیعی: گرسنگی و بیماری )از کتاب مافیای بهداشت 

(. در این کتاب، دکتر النکتوت، که مؤلف آن نیز هست بر این عقیده است که واکسیناسیون جمعی، جزو این برنامه ریزی 1987

 ردن آمار مرگ و میر است.از پیش تعیین شده برای باال ب

  
 قانون پنجم:

 باالترين عنصر وجود، جوهر هستي

کلیة برخوردهای رفتاری انسان )و همچنین بیماری ها( تابع برنامه های مخصوص بقا هستند که از دیرباز در مغز تک تک افراد، 

 ، و چه بسا آخرین امکان ادامة آن، است.نقش بسته اند. از نظر مغز ما بیماری، راه حلی بی نقص و اشکال برای ادامة حیات

بین تمام عناصری که در طبیعت موجودند، روابط دائمی وجود دارد، و تمام موجودات زنده به طریقی با یکدیگر مرتبط هستند 

م موجودات را تشکیل می دهد هر موجود زنده دارای یک مغز ک« جمع بزرگ»و به نوعی به یکدیگر بستگی دارند. مجموع آنها 

و بیش رشد کرده است که ناخودآگاه قادر به دریافت اطالعاتی است که از محیط بیرون به او منتقل می شود. به این طریق، 



سگ می داند که صاحب او در حال بازگشت به خانه است و پشت در منزل آمادة استقبال مشتاقانه از او می شود. شیر ماده می 

فی برای همه وجود دارد و اگر به قحطی برخورد کند، به طور خودکار بچه های کمتری هم داند که در قلمرو او شکار به حد کا

به دنیا می آورد. همان طور که هر مورچه به جمع مورچه ها تعلق دارد و عملکرد آن در جهت منافع جمع است، تمام سلول ها 

کل ارگانیزم قدم برمی دارند و حرکت و عکس  و عناصری که بدن انسان را تشکیل می دهند، نیز در جهت همزیستی و منافع

العمل نشان می دهند. این عملکردها براساس ارتباط های پیوسته، در سطوح مختلف سازماندهی می شوند: کوچک ترین سلول 

می یا باکتری که در بدن ما زندگی می کند، و جزئی از اعضای بدن ما را تشکیل می دهد نیز، بخشی از این مجموعه به حساب 

را دارند، و همگی ضرباهنگ همان مغز اصلی را دارا هستند. همة دریافت های انسان، حتی « مجموعه»آید. تمام اینها عملکرد 

در سطح ناخودآگاه، به این مرکز اصلی )مغز( منتقل می شود. این شبیه زمزمه ای نامحسوس است که پیوسته مرکز اصلی را از 

ی کند. درست به همان طریق که ماده شیر می داند و درک می کند که اکنون به دلیل کم نیازهای تک تک نقاط بدن، مطلع م

بودن شکار، موقعیت خوبی برای تولید مثل زیاد نیست. بدن ما هم از آن جایی که در سلول های ما حک شده که چه چیزی 

دامة زندگی فراهم سازد، از مغز دستور آن برنامة برای آن بهتر و مفیدتر است و نیز برای آن که امکانات مناسبی برای زندگی و ا

صورت « میزان و تنظیماتی»اجرایی درمورد ادامة حیات، را دریافت می کند: دقیقاً به همین دلیل است که هرچند گاه در بدن ما 

بیولوژیکی بدن را از  بنامیم. چون فرهنگ و تمدن امروزة ما موجب شده تا عملکرد« بیماری»می گیرد، که ما اصرار داریم آن را 

 یاد ببریم و نشناسیم.

مروزه باید برای بیماری تعریف و حتی نام دیگری پیدا کرد. در حقیقت اگر طبیعت را نگاه کنیم، می بینیم که »به گفتة هامر: 

کندو در در یک گله گوزن، رهبر آنها )گوزن بزرگ( چون از طرف یک گوزن مذکر بزرگ دیگر، قلمرو خود را در خطر حس می 

مرحلة گذر از یک بحران روحی )تنش( قرار می گیرد، شریان اصلی قلب او ریشناک )زخم( می شود. به این طریق که قطر داخل 

آن بزرگ تر می شود تا برای برخوردار بودن از نیروی بیشتر برای مبارزه با آن گوزن اشغال گر و دفاع از قلمرو خون بیشتری به 

ر حقیقت یک بیماری نیست بلکه فرصت و دستاوردی است که او به وسیلة آن می تواند در مبارزه پیروز اعضا برسد. این حالت د

شود. پس از این مرحله، به مرحلة بعد که همان ترمیم است، منتقل می شود و با وجود این که بحران های صرعی یا تشنج غش 

کنیم ـ با خطر سکته روبه روست، بهبود می یابد. اگر با دقت نما که در پیش خواهد داشت، این عملکرد را جلوتر بررسی می 

مشاهده کنیم، در این مثال، طبیعت امکان موفقیت در آزمون را به او داده است: یک، بحران اشغال قلمرو و دوم، سکته. این، 

اگر در گوزن مذکور  بخشی از قوانین بی رحمانه و سخت طبیعت است. مرحله ترمیم و بازسازی به هیچ وجه اتفاقی نیست.

بیش از پانزده روز طول بکشد، خطر سکتة قلبی در او به میزان بسیاری افزایش می یابد. به گفتة دیگر، طبیعت « بحران قلمرو»

به طریقی این گوزن را از بین خواهد برد. بی رحمانه است، اما توازن طبیعت یا باالنس اکولوژیک تحمل تعداد محدودی گوزن 

 یش از آن را تحمل نمی کند.را دارد و ب

  
 بیماری همیشه جهت و هدف خاصی دارد.

 بنابراین برای فرد، مفید، الزم و حیاتی است.

 و برای تکامل و رشد نسل است.

  
 چند ويژگي

ن می توان گفت که هامر، به تفسیری مضاعف و فوق العاده از عملکردهای مغز دست یافته است. این تفسیر، کشفیات قبلی در ای

زمینه را رد نمی کند، و مانند توصیف یک مرتع، از نظر چشم انداز گل ها و پروانه ها یا از دیدگاه سرسبزی و کلروفیل آن است. 

او متوجه شد که در مواجهه با یک بحران روحی، مردها از زمانی که تولید تسترون )مایع یا عنصر اصلی که در آن اسپرماتوزها 

ا کاهش پیدا می کند در بخش راست مغز خود، و زن ها از زمان یائسگی، در بخش چپ مغز خود دچار شناور می باشند(، در آنه

اصابت ضربه ای می شوند )در افراد چپ دست، عکس این وضعیت اتفاق می افتد(. این زمان، که به یائسگی معروف است، نقطة 

 ر زن، با کاهش هورمون زنانه، رو به رو هستیم.عطفی است که در آن، در ارگانیزم مرد با کاهش هورمون مردانه و د



در این هنگام، پس از آندروپائوز و منوپائوز در زنان با افزایش هورمون های زنانه در مردها و هورمون های مردانه در زنان نیز 

 ا مردانه تر می نمایند.مواجه می شویم. به گفتة دیگر، بعد از یائسگی مردانه، مردها، زنانه تر و بعد از یائسگی زنانه، زن ه

یک مرد راست دست در سن تولید مثل در زمان وقوع اولین ضربة احساسی، در سمت راست پوستة مغزی )چهارمین مرحله 

سیر تکامل( مورد اصابت قرار می گیرد و در این صورت، امکان دارد در اعضای تحت فرمان نیم کرة راست مغز خود، )ریه، شریان 

عشر، رگ های لنفی، و مثانه( به بیماری دچار شود، و یک زن راست دست در سن تولید مثل که هیچ قرص قلبی، معده، اثنی 

ضدحاملگی استفاده نمی کند )اگر از قرص ضدحاملگی استفاده کند حالت هورمونی او عوض خواهد شد( در زمان وقوع اولین 

در این صورت، می تواند به بیماری های مربوط به نیمکره  ضربة احساسی، در سمت چپ پوستة مغز مورد اصابت قرار می گیرد و

چپ مغز )تیروئید(، حنجره، سیاهرگ های قلب، دهانة رحم، مثانه، و مخرج( مبتال شود. درواقع بیماری های این اعضای بدن، 

 بیشتر دامنگیر زن ها می شود تا مردها.

د مرد رنگ و روی زنانه تری می گیرد )ضربه متوجه نیمکرة چپ بعد از یائسگی مردانه، در صورت وقوع یک بحران روحی، برخور

می شود( و در زنان بعد از یائسگی این بحران های روحی صورت مردانه تری پیدا می کنند )ضربه متوجه نیمکرة راست می 

در اختیار مردان و  شود( به این ترتیب بیماری های آنها نیز وارونه خواهد بود. این تدبیری بس قابل تحسین است که طبیعت

 زنان می گذارد تا هر یک از آنها بتواند تجربه های جنس مخالف را مستقیماً درک و احساس کند.

اگر زن ها این مکانیزم را به طور کامل درک کنند، دیگر در شروع یائسگی، با بحران روحی که معموالً به آن مبتال می شوند، 

زشی یاکاهش خویشتن که از دست دادن توانایی تولید مثل باعث آن می شود(. در دست و پنجه نرم نمی کنند )احساس کم ار

چون نمی توانم »این راستا، بیماری پوکی استخوان نیز که یکی از معمول ترین عوارض یائسگی است، در آنها دیده نخواهد شد، 

دستور کاهش مواد آهکی استخوان ها را صادر  بچه دار شوم، بنابراین دیگر به عنوان یک زن، ارزشی ندارم، در این حالت، مغز

 می کند؛ زیرا استخوان ها محکم ترین و سخت ترین بخش بدن انسان هستند )کمی شبیه خودکشی کُند و آرام است(.

یائسگی مردان و یائسگی زنان، برخالف آنچه که به نظر می آید، شروع تازه ای برای مردان و زنان است، که در جهت دریافت و 

ب تجربه هایی که تا آن هنگام ناشناخته بوده اند حرکت و عمل می کند. در چند صفحة بعد، مباحث گذشته را به طور کس

 خالصه بیان خواهیم کرد.

  
 زماني که در معرض يک ضربة روحي قرار مي گيريم چه اتفاقي مي افتد:

  
 شود که از کار اخراج شده اندبه پنج نفر هنگام حضور در محل کار، به شکل غیرمنتظره ابالغ می 

  
 االغ و آسيابان

االغی در کوچه باغ های یک دهکده، ارابه ای را که پر از آرد، شکر، گالوتن )مادة چسبنده گندم( بود می کشید. مورد مصرف 

ی آنها دائما این مواد، درست کردن نان و شیرینی برای ساکنان دهکده بود؛ همه آنها آدم های زحمتکشی بودند و ماهیچه ها

در فعالیت بود. رفته رفته که ارابه به جلو می رفت آرد تمام کوچه های )رگ های( دهکده را طی می کرد تا به بیاجو نانوای 

دهکده برسد. درست در نزدیکی های آخر راه، االغ ایستاد. زیرا وسط کوچه یک مار دیده بود. آسیابان با تسمه خود می خواست 

او آن قدر زیاد بود که تمام آن آردها، شکر، گلوتن، « ترس»ه افتادن کندف اما االغ از جایش تکان نمی خورد و او را مجبور به را

و نشاسته در رگ های دهکده متوقف شد. از طرف دیگر اهالی دهکده به آن بار احتیاج داشتند و بی صبرانه منتظر بودند. آسیابان 

ی که االغ را ترسانده، یک مار نیست بلکه یک قطعه چوب است. پس آن را به کناری از ارابه پیاده شد و متوجه شد که آن چیز

انداخت و االغ به راه خود ادامه داد. باالخره آن بار گران بها به مقصد رسید و نانوا، نان و شیرینی های خوبی درست کرد و اهالی 

 دهکده آنها را خوردند.

 دیابت این است:

 (پانکراس انسولین کاهش دلیل به) خون قند ازدیاد  وحشت = تعارض مقاومت +         -

 تعارض پس زدن + وحشت = کم شدن قند خون )به دلیل کاهش گلوکاگون پانکراس(         -



  
 دستگاه دفع ادرار

ات خون مهم ترین نقش این دستگاه، حفظ تعادل حیاتی )هم ایستایی( در داخل ارگانیزم به وسیلة تنظیم فشار، حجم و ترکیب

است. برای این کار، مقادیر مشخصی از آب و مایعات دیگر را دفع و جذب می کند. دستگاه دفع ادرار از کلیه ها، کیسه ها، مثانه، 

 لوله های ادراری و مجرای خروج ادرار تشکیل شده است.

  
 کليه ها: بافت اصلي )پارانشيم(

نفرون ها ترشح، جذب و تصفیه مایعات بدن است. ادرار نتیجة عملکرد  پارانشیم یا بافت اصلی کلیه شامل نفرون ها است. نقش

 صافی نفرون ها یعنی بافت کلیه است.

سال داشت. پدر و مادرش به این نتیجه رسیدند که دیگر وقت آن رسیده که او شنا را خوب یاد بگیرد و بتواند حتی  17لوکا 

ی لوکا چنین نظری نداشت و از این کار وحشت داشت. آنها تصمیم جایی که پایش به کف استخر نمی رسد نیز شنا کند. ول

گرفتند لوکا را با یک قایق سواری ببرند و وقتی به وسط دریا رسیدند او را درون آب هُل بدهند. عجب کار وحشتناکی!! بالفاصله 

 در لوکا، برای نگهداری ادرار، نکروز بافت کلیه ایجاد شد.

شده است. وقتی با بحران هایی که با مایعات ارتباط دارند سر و کار داریم )آب، برف، گازوئیل،  درصد بدن ما از آب تشکیل 70

شیر، سرم، بهمن، و غیره(، مانند این است که می ترسیم تمام آب بدن مان را که همانا مانند هوا، حیاتی است از دست بدهیم. 

آن از بدن می شویم. وقتی که بحران گذشت، در کلیه ها یک غدة چربی در این حال، از نظر ادامة بقای بیولوژیکی، مانع از دفع 

بزرگ یا یک تکثیر سلولی پدیدار می شود. غدة تشکیل شده در حقیقت یک پارانشیم جدید بافت کلیه است که هدف از ایجاد 

 ، بیشتر شود.آن این است که جایگزین کلیة تنبل و نارسا شود تا تولید و دفع ادرار، از زمان پیش از بحران

 در این موارد از نظر هامر عمل جراحی به دو دلیل زیر صحیح نیست:

این غده یک بافت جدید کلیه است که جایگزین کلیة در حال مرگ می شود )در حقیقت، کلیة کمکی است زیرا          -

می شود و کلیه دیگر نمی تواند کلیه به وسیلةآن به کار خود ادامه می دهد( و با برداشتن آن، رابطة مغز با آن قطع 

ادرار تولید کند. این غده را می توان برای تمام طول زندگی بدون هیچ مشکلی نگه داشت یا اگر خیلی بزرگ است 

می توان تا پایان دورة واسکوالریزاسیون، همان طور که در غدد تخمدانی صورت می گیرد و پیش تر مشاهده شد، 

 متوسل شد.صبر کرد و بعد به عمل جراحی 

از آنجایی که منطقة فرمان مغزی برای کلیه ها دوگانه است: یکی برای کلیة راست و دیگری برای کلیة چپ، اگر          -

قبل از تمام شدن مرحلظ ترمیم دست به عمل جراحی و برداشتن یکی از غدد کلیه ای بزنیم، مغز مانند گذشته فرمان 

 ر عواقب بسیار وخیمی در بر دارد.را به کلیة دیگر می فرستد و این کا

دربارة دیالیز... به نظر هامر، هیچ فردی نباید هیچ گاه دیالیز شود. حتی اگر مقدار کراتین به حد باالیی برسد می توان به راحتی 

فع می به زندگی ادامه داد، به شرطی که روزی دویست سی سی ادرار دفع شود و این مقدار را تمام افراد به صورت طبیعی د

 کنند.

دیالیز به نوبة خود، به ضربه و بحرانی دیگر دامن می زند و آن، بحران یا انتقال خون است که طحال را که انبار بیولوژیکی خون 

 ما است، دچار مشکل می کند.

  
 کليه: لوله های ادراری

بخشی از این آب دوباره جذب می شود و به  جمع آوری ادرار را لوله هایی به عهده دارند که ادرار از داخل آنها عبور می کند.

 خون برمی گردد که خون به نوبة خود، مواد مضر آن را دفع می کند.

است که در قالب های زیر بیان می « مبارزه برای بودن»یک ناهنجاری در لوله های جمع کنندة ادرار، نشانة بحرانی در ارتباط با 

، )مثل افراد بی خانمان یا «به طور ناگهانی هیچ شده ام»، «ار و همدمی ندارمدیگر ی»، «همه چیزم را از دست دادم»شود: 



همه چیز روی سرم خراب »مهاجران( یا در قالب خانوادگی و اجتماعی در جایی که: چه از لحاظ واقعی و چه از لحاظ مجازی، 

 «می شود.

بهترین سال های زندگیم را برای کسی »، «ستاین دیگر زندگی نی»، «تحمل این یکی را ندارم»، «زندگی خیلی سخت است»

به نظرمان می آید که دیگر توانایی روبه رو شدن با زندگی را نداریم، به یک پوچی کامل « که ارزش آن را نداشت از دست دادم

حلة فعال در این لحظه، یک تکثیر سلولی در مر« دیگر رگ و ریشه ای ندارم.»می رسیم و دیگر کاری از دست مان برنمی آید: 

بیماری پیش می آید و پس از حل بحران، تجزیه و انهدام آن به وسیلة میکروباکتری ها صورت می گیرد که نتیجة آن، از دست 

دادن آلبومین ادرار و افزایش فشار خون است. در اینجا یعنی در مرحلة دوم بیماری، معموالً تشخیص پزشک یک سل کلیه است 

 ی ایجاد شده در جایی است که قباًل غده بوده است.که دلیل آن مشاهدة حفره ها

  
  

 يک ماهي بيرون از آب

در ماه سپتامبر، ماهی های آزاد، به سمت باالی رودخانه شنا می کنند و برای تخمگذاری به زادگاه خود باز می گردند و پس از 

شنا کردن خالف جهت روخانة خروشان، کاری بسیار دشوار است. عالوه بر . است آنها زندگی طبیعی چرخة این  آن می میرند.

این خرس ها هم کنار رودخانه در انتظار آنها هستند. ماهی ها با دم قوی خود پرش های بلندی می کنند و از سنگ های بزرگ 

 او. افتد  ک قطعه سنگ بزرگ، میو آبشارها باال می روند. یکی از آنها بش از حد الزم جهش می کند و روی خشکی در سایة ی

 شده تمام کارش آب از بیرون ماهی یک. برد می سر به ارزشی بی بحران یک در. است آب از بیرون. دارد قرار مرگ خطر در

 موج یک بلکه تا دارد نگه هست وجودش در که را آبی تمام بتواند تا است کلیه ایست دهدف انجام تواند می که کاری تنها. است

ا دوباره به رودخانه برگرداند. رفته رفته آفتاب بر او می تابد. به زودی او کامالً درمعرض تابش آفتاب قرار خواهد گرفت. بحران ر او

دوم بی ارزش شدن. راه حل بیولوژیکی برای این مشکل دوم، ایست غدد فوق کلیوی است و نیز متوقف کردن ترشح کورتون 

دن در جهت یابی. این تنها امید او برای زنده ماندن است. در این گونه شرایط اضطراری، برای بی حرکت ماندن و اشتباه نکر

 فقط بیولوژی فرمان می دهد.

  
 مثانه

مثانه عضوی ماهیچه ای و مقعر است که پشت استخوان شرمگاه قرار دارد. شکل آن بسته به مقدار ادرار موجود در آن، تغییر 

بادکنک خالی از هوا است، و اگر پر باشد، به شکل گالبی درمی آید. به طور کلی، ظرفیت می کند. اگر خالی باشد شبیه یک 

 مثانه در زنان به دلیل این که رحم بالفاصله باالی آن قرار دارد، کمتر از مردان است.

غال گرد می در حیوانات عملکرد بیولوژیکی ادرار همان مشخص کردن قلمرو است که یک عالمت واضح و روشن است که به اش

انسان متمدن کاسه توالت را درست کرده اما عملکرد بیولوژیکی ادرار همچنان مشخص « ایست! این جا خانةمن است.»گوید: 

کردن قلمرو، باقی مانده است. برای زنان که، درون نگرتر از مردها هستند و به دفاع از داخل آشیانة خود تمایل دارند، ضربة 

است. مردها در عوض، متمایل « ناگهان فضای خود را زیر و رو دیدن»یا « ی در مرتب کردن فضای خودناتوان»مربوط در زمینة 

به دفاع از مرز و بوم خارجی قلمرو هستند و اگر این مرز و بوم در خطر باشد راه حل بیولوژیکی آن، ایجاد جراحت در بافت 

ر ادرار بیشتر صورت می گیرد؛ زمانی که خطر می گذرد، بدن آن مخاطی مثانه است که منشأ اکتودرمی دارد. این امر برای عبو

 جراحت ها را بازسازی و ترمیم می کند: عفونت های ادراری، غدد چرکی، و سوزش مجرای خروج ادرار.

بافت زیر مخاطی مثانه که منشأ اندودرمی دارد، در صورت مواجهه با بیماری معکوس عمل میک ند؛ ایجاد پولیپ )غده( در 

حلةبیماری و نکروز در مرحلة ترمیم. این وضعیت، به دلیل یک کشمکش پلید و کثیف، در داخل یا خارج قلمرو شخص پیش مر

 می آید.

  
 دستگاه غددی



در مورد سینه و بیضه ها در فصل مربوط به دستگاه تولید مثل صحبت کردیم. برای کامل کردن این مبحث، در این جا خالصه 

غدد فوق کلیوی، غدة هیپوفیز یا غدة صنوبری و تیروئید را که از طریق هورمون ها تمام ارگانیزم را تنظیم می وار فشر پوششی 

 کنند، شرح می دهیم.

این غدد همان گونه که از نام آنها پیدا است در باالی هر کلیه قرار دارند و به دو بخش بافت ساختاری و بخش کاربری تقسیم 

ا در قشر خارجی از مزودرم مشتق می شود، این بخش ترشحات هورمون های حیاتی نظیر کورتون می شوند. بخش پوششی آنه

و آلدوسترون را به عهده دارد. قشر داخلی آنها در عوض از اکتودرم مشتق می شود که هورمون های ادرنالین و نورادرنالین را 

 ترشح می کند. در این جا به تشریح بخش قشری این غدد می پردازیم.

ضربة روحی که به این دستگاه وارد می شود، در زمینة ترس از اشتباه کردن جهت یا دویدن در جهت اشتباه، و در مسیر اشتباه 

بودن است. از آنجایی که بخش قشری این غدد منشأ مزودرمی مغزی دارد، در مرحلة فعال بیماری، یک انهدام سلولی و در 

 هد.مرحلة ترمیم، بازسازی سلولی روی می د

  
 برة گم گشته

بک برة تنها، طعمة ساده ای برای اولین گرگی است که با او برخورد کند. به همین دلیل است که بره ها دسته جمعی و گروهی 

زندگی می کنند. طبیعت همیشه کارهایش را به خوبی انجام می دهد! گله، صبح برای جویدن علف های تازه که هنوز پوشیده 

چه روز خوبی »ار شد و با سر پایین به راه افتاد. یکی از آنها یک توده علف خوشمزه دید و با خود فکر کرد: از شبنم هستند، بید

و با حرص و ولع شروع به خوردن آن سبزی خوشمزه کرد و تا توانست از آن بلعید. شکمش حسابی پُر « چه خوش شانسی ای!

جهت »رش را باال کرد. از گله اثری نبود: به دنبال علف مطلوب، در شد و در ضمن، دیگر چیزی هم برای خوردن وجود نداشت. س

و حال تنهای تنها وسط آن دره ها به جا مانده بود. حافظة باستانی او یک زنگ خطر را برای او به صدا درآورد « اشتباهی رفته بود

ی نجات زندگی او را پیدا کرد. نکروز در ولی مغز او راه حل مناسب برا« خطر، خطر مواظب گرگ ها باش!»و به او هشدار داد: 

بخش قشری غدد فوق کلیوی برای این که بالفاصله تولیدک ورتون را قطع کنند تا گوسفند ما سر جای خود بایستد و دیگر در 

از گله جهت اشتباه پیش نرود. تنها راه نجات او، پیدا کردن دوبارة گله اش است. ولی اگر به راه خود ادمه دهد، خطر این که 

دورتر شود و باز اشتباه برود زیاد است. چند ساعتی می گذرد و گله برای پیدا کردن مراتع جدید حرکت می کند تا این که 

گوسفند گم شده از دوردست صدای بع بع گله را می شنود: نجات. بالفاصله از بحران بیرون می آید. حال، راه درست را پیدا 

رایند را وارونه می کند. غدد فوق کلیوی مقدار فراوانی کورتون تولید و ترشح می کنند که این کرده است: مغز بالفاصله این ف

کار به او قدرتی بیش ازحد برای دویدن به طرف گله می دهد؛ جایی که در آن باالخره می تواند استراحت کند و پروسة ترمیم 

 خود را با خیال راحت به پایان برساند.

پیش می آید، گوسفند در مرحلة فعال بحران، دچار توقف می شود و بالفاصله وارد مرحلة ترمیم می شود. برخالف آنچه معموالً 

 این دلیل دیگری بر صحت این است که طبیعت همیشه بهترین راه حل بیولوژیکی را برای ادامة حیات انتخاب می کند.

  
 هيپوفيز

های حیاتی گوناگونی ترشح می کند که یکی از آنها، هورمون رشد  غده ای است که در بخش تحتانی مغز قرار دارد و هورمون

 عضالت همة بدن است.

سال ها است که هیپوفیز به عنوان اصلی ترین غدة درون ریز بدن شناخته شده است، زیرا ترشحات هورمونی فراوانی داردکه این 

می دانیم که هیپوفیز، خود از هیپوتاالموس )بخش پشتی  هورمون ها به نوبة خود کنترل غدد داخلی بدن را برعهده دارند. امروزه

 مغز مرکزی( تأثیر می گیرد. هیپوفیز تشکیل شده است از:

یک بخش پیشین )قدّامی( که هورمون هایی را ترشح می کندکه تنظیم بسیاری از فعل و انفعاالت بدن انسان از          -

 رشد گرفته تا تولید مثل را بر عهده دارند.

 یک قسمت پسین عصبی که شامل اعصاب است.         -

 یک بخش میانی که در حین رشد درون رحمی، خود به خود، از بین می رود.         -



 در این جا فقط به عملکرد ترشحی هورمون رشد اشاره می شود.

  
 بحران زرافه

ات می دادند و رشد می کردند آن قدر که زرافه، در بدو رشد تکاملی خود، هیچ خصوصیت بارزی نداشت. درختان ادامة حی

سرانجام به خاطر شاخ و برگ های زیادی که پیدا کردند، ضعیف می شدند. باید یک باغبان پیدا می کردند تا شاخ و برگ آنها 

غذایی او عوض را هرس کند، و بتواند آن قدرت سابق را بار دیگر به آنها برگرداند. قرعه به نام زرافه افتاد! در طی زمان، سلیقة 

چگونه « قسمت باالیی درخت ها، ممکن است برگ های بسیار خوشمزه ای داشته باشد»شد و رفته رفته به این فکر افتاد که 

وجود دارد: هیپوفیز شروع به اضافه کاری می کند و گردن زرافه به شکلی بی « عضوساز»به آن باال برسد؟ در طبیعت برنامة 

 تناسب، رشد می کند.

است. در هیپوفیز یک ورم پیش می آید که « لقمه»ی که متوجه هیپوفیز می شودف مشکل خودکم بینی برای رسیدن به بحران

باعث تحریک آن می شود و می تواند ترشح هورمون رشد را به چندین برابر برساند که از آن یک آکرومگالی در بینی، چانه، 

ان آن دقیقاً به بحران ایجاد شده بستگی دارد. در این مورد، بلند شدن قد گردن، دست ها و پاها حاصل می آید که مقدار و مک

راه حل واقعی رفع بحران است و پس از آن در مرحلة ترمیم، آن ورم غده ای به وسیلة قارچ ها و میکروباکتری ها از بین می 

 رود یا کوچک می شود؛ بدین ترتیب به حالت طبیعی خود باز می گردد.

  
 تيروئيد:

ه تیروئید بالفاصله زیر حنجره قرار گرفته و تنها غده ای است که قادر به ذخیرة ترشحات هورمون خود است. ترشحات تیروئید غد

نقش تنظیم اکسیژن در متابولیسم سلولی را دارد و در جهت رشد آنها عمل می کند. همین طور، ذخیرة کلسیم را کنترل می 

 در بدن را به عهده دارد. کند که تعادل حیاتی کلسیم استخوان ها

 تیروئید هم مثل دیگر اعضاء از دو بافت مختلف تشکیل شده است:

فولیکول ها، که از ستون فقرات فرمان می برند، در مرحلة فعال بحران تکثیر می شوند و باعث پرکاری تیروئید و          -

اند. اما اگر در معرض میکروب ها و میکروباکتری باقی می م« غالف»برجستگی گلو می شوند. اغلب اوقات این تومور در 

ها قرار گیرد، در مرحلة ترمیم، تجزیه می شود و به وسیلة ایجاد جراحت یا زخم از بین می رود. اگر بحران بیش از 

 حد به طول بینجامد، فولیکول ها وخیم می شوند و این وضعیت، به پرکاری تیروئید می انجامد.

رشحات، که از اکتودرم منشأ می گیرند. این مجاری می توانند مکان بروز نوعی سرطان شوند که مجاری دفع ت         -

همراه با خونریزی است و در مرحلة فعال بیماری، ایجاد برجستگی و ورمی می کند که این ورم در مرحلة ترمیم، 

 تبدیل به کیست چرکینی می شود که به عنوان برجستگی خوش خیم شناخته می شود.

نمی توانم دنبال همه وقایعی که رخ »، «زود باش به حد کافی برای همه کارها وقت نیست»، «عجله کن باید سریع انجام بدهی»

 این موارد، موضوع ضربه ها و بحران های تیروئید هستند.«. می دهد بدوم
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