Programul atelierului Noua Medicină Germanică – MODUL I - BAZA
Prima zi
10.00 – 10.50: Informaţii introductive care constituie baza teoretică a întregului workshop: structura şi
funcţionarea creierului uman, mituri legate de sănătate şi boală, cele patru straturi embrionare şi modul în care
funcţionează acestea.
10.50 – 11.10: Pauză de cafea**
11.10 – 12.00: Ce este, cum a apărut şi ce rol are Noua Medicină Germanică? De ce sunt atât de importante cele
Cinci Legi Biologice ale Naturii enunţate de dr. Hamer?
12.00 – 12.10: Pauză**
12.10 – 13.00: Cele Cinci Legi Biologice ale Naturii şi necesitatea cunoaşterii lor, deoarece acestea funcţionează
indiferent că suntem sau nu conştienţi de existenţa lor. Prezentarea piramidei nevoilor umane structurată de
Abraham Maslow.
13.00 – 14.30: Pauză de masă
14.30 – 15.15: Nevoia de supravieţuire, frică de moarte şi bolile care apar în urma unui şoc emoţional legat de
acest tip de nevoi.
15.15 – 15.30: Pauză
15.30 – 16.10: Continuarea prezentării bolilor legate de nevoia de supravieţuire, ca de exemplu: blocajul renal,
cancerul pulmonar, cancerul colorectal, ciroză hepatică etc.
16.10 – 16.20: Pauză
16.20 – 17.10: De ce organismul iese din starea de relaxare şi care este scopul sau atunci când apar modificări
interpretate ca boală? Care este legătură între diferitele organe / părţi de organe. Programele speciale ale
musculaturii netede.
17.10 – 17.20: Pauză
17.20 – 18.00: Nevoia de siguranţă, frică de a nu fi atacat într-un mod josnic, murdar şi bolile care apar în urma
unui şoc emoţional legat de acest tip de nevoi.
* Programul atelierului poate suferi modificări uşoare, în funcţie de problemele pe care doresc să le aprofundeze
şi discute participanţii.
**În una dintre pauzele dinaintea mesei de prânz, participanţii vor completa un formular în care sunt enumerate
anumite boli sau disfuncţii, astfel încât să afle exact informaţiile pe care le doresc.

A doua zi
10.00 – 10.50: Nevoia de apartenenţa, frică de respingere, imaginea despre propria persoană, modalitatea de
construire a valorii personale. Disfuncţii şi boli legate de frică de a nu fi destul de bun / valoros.
10.50 – 11.10: Pauză de cafea
11.10 – 12.00: Continuare a prezentării disfuncţiilor şi bolilor legate de valoarea de sine (ex.: osteoporoză, caria
dentară, hemofilia, osteosarcomul etc.)
12.00 – 12.10: Pauză
12.10 – 13.00: Diferenţele între femei şi bărbaţi. Roluri sociale în trecut şi în prezent. Ce înseamnă femeie şi bărbat
alpha din perspectiva Noii Medicini Germanice?
13.00 – 14.30: Pauza de masă
14.30 – 15.15: Nevoia de a fi stimat şi apreciat în societate, nevoia de a face parte din turmă şi de a fi important în
interiorul acesteia, nevoia de a controla „bunurile” pe care le deţin şi bolile şi disfuncţiile legate de acest tip de
nevoi (embolia pulmonară, cancerul de ducte mamare, bronşită, pneumonia, psoriazisul etc.).
15.15 – 15.30: Pauză
15.30 – 16.10: Cum sunt afectate persoanele cărora li se încalcă teritoriul (nu pot controla „bunurile” pe care le
deţin), în funcţie de diferenţele de gen.
16.10 – 16.20: Pauză
16.20 – 17.10: Cum descoperim programele limitative care ne îndreaptă către boală.
17.10 – 17.20: Pauză
17.20 – 18.00: Programele biologice speciale care sunt declanşate de un şoc emoţional asociat cu pierderea
bunurilor / teritoriilor.
* Programul atelierului poate suferi modificări uşoare, în funcţie de problemele pe care doresc să le aprofundeze
şi discute participanţii.

