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PROGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO EM: MEDICINA GERMÂNICA
Valor do Curso: R$3.230,00 à vista ou até 12 x 296,00 (no cartão) inscrição será a 1ª Parcela

Carga horária de 130 horas, sendo 37 aulas das 19h às 22h30 nas segundas-feiras.

A base na terapia na Nova Medicina Germânica  (German New Medicine - GNM) é a compreensão do

significado biológico dos sintomas convocados, e apoiar seu processo, não lutando contra ou

repulsando-o. A teoria foi criada pelo médico oncologista alemão Ryke Geerd Hamer.

Preceitos da Medicina Germânica
Segundo Hamer, essa relação entre traumas e conflitos, causados pelos choques psicoemocionais, geram

certas manifestações fisiológicas sobre os órgãos debilitados em suas conexões com o cérebro. Neste

momento, os estudos oncológicos não levavam em conta esse tipo de causa, ligando geralmente a outras

probabilidades de origem. Dr. Hamer, pelo contrário, manifestou-se de forma incisiva neste caso, relatando

que a origem da doença se encontra na íntima relação do órgão cerebral com os demais sistemas

hormonais, e na raiz das questões emocionais, sendo o cérebro o mediador da psique e do órgão

debilitado.

Esta teoria da psique traumatizada explica que as células cerebrais, ao receberem o choque do trauma,

acabam enviando sinais bioquímicos para as demais células presentes no corpo, gerando assim, o

desenvolvimento de tumores, ou até se desdobrando em outro tipo de enfermidade.

O argumento dado pela medicina germânica corresponde à ideia de que todo conflito gerado na psique (e

necessariamente ao cérebro), em cada área cerebral, termina por responder rapidamente a tudo que pode

ameaçar a sua sobrevivência.

O nascimento da medicina germânica
A partir de seus estudos, Dr. Hamer, após receber a triste notícia da morte trágica de seu filho de 17 anos,

três meses depois, soube que estava com câncer testicular. O médico alemão levava uma vida

inteiramente saudável e sem chances de diagnósticos de enfermidades. Passando a investigar as

experiências de seus pacientes com câncer, observou em sua grande maioria, acabaram desenvolvendo a

doença após sofrerem algum tipo de choque traumático.

Vinte anos depois, o médico alemão, através das novas teorias da medicina germânica, estabeleceu que

as enfermidades em geral, e em específico, o câncer, são causados pelos choques traumáticos. Neste

sentido, Hamer não utilizava a palavra “câncer”, mas, “resposta biológica especial” dada a uma eventual

situação de “choque” em que o organismo responde, tentando apressadamente resolver.



Facilitadora Tatiana Cristina Reis, fisioterapeuta, Reikiana e terapeuta de Reprogramação Biológica,

Medicina Germânica, TOQ, ThetaHealing, Constelação Familiar, Terapeuta Floral Saint Germain e

Psicoterapeuta.

DATAS PERÍODO 19h às 22h30

08,22 e 29/11/2021

10, 17,24 e 31/01/2022

07, 14 e 21/02/2022

07,14,21 e 28/03/2022

04, 11, 18 e 25/04/2022

02,09,16,23 e
30/05/2022

06,13,20 e 27/06/2022

18 e 25/07/2022

01, 08, 15, 22 e
29/08/2022

05,12 e 19/09/2022

1. Módulo I

Física Quântica, Embriologia, PNL, Visão Sistêmica, As 5 Leis biológicas

2. Módulo II – Endoderma

Tecidos controlados pelo endoderma (faringe, palato duro, glândulas

salivares, amígdalas e mucosa bucal, parótidas, hipófise, tireoide, glândulas

paratireoides, ouvido médio, trompa de eustáquio, glândula lacrimal,

alvéolos pulmonares, células ciliadas brônquicas, esôfago, mucosa do

estomago, mucosa do duodeno, fígado, pâncreas endodérmico, intestino

delgado, ceco e o apêndice, mucosa do colón, umbigo, glândulas de

bartholin, glândula prostática, corpo uterino, endométrio, trompas uterinas,

bexiga, trigono, canais coletores dos rins, síndrome dos túbulos renais,

testículos e ovários

3. Módulo III – Ectoderma

Tecidos controlados pelo ectoderma (tireoide, brânquias, laringe e traqueia,

brônquios, túnica intima das veias coronárias e colo uterino, mucosa vaginal,

artérias coronárias, vesículas seminais, ereção, orgasmo, sexualidade,

mucosa anal, esôfago, estomago, bulbo duodenal, trato da vesícula biliar,

pâncreas, bexiga, ureteres, pelve renal, uretra, epiderme, canais galactóforos

dos seios, mucosa nasal, seios paranasais, esmalte dos dentes, mucosa bucal,

glândulas sublinguais, glândulas parótidas, canais lacrimais, pálpebra,

conjuntiva, córnea, cristalino, retina, olfato, audição, tálamo, motricidade,

periostite, glicemia, insulina, glucagon

4. Módulo IV - Mesoderma Antigo

Tecidos controlado pelo meso antigo (derme, melanoma, vitiligo, herpes

zoster, impetigo, acne, esclerodermia, lúpus eritematoso, tuberculose

cutânea e hanseníase, micoses, verrugas, neurofibroma, glândulas mamarias,

pleura, pericárdio, peritônio, grande epiplon, meninges)

5. Módulo V - Mesoderma Novo

Tecidos controlados pelo meso novo (músculo liso do intestino, miométrio,

miocárdio, glomérulos renais, cortiço suprarrenais, ovário, testículo, tecido

conjuntivo, tecido adiposo, cartilagem, neurodistrofia simpática, membro

superior, dedos articulação escapulo umeral, cotovelos, punhos, articulações

metacarpo falangeanas dos dedos, membro inferior, quadril, joelhos,

tornozelos, coluna, pelve, sacro ilíaca, articulação pubiana,

temporomandibular, tendões, ligamentos, músculos estriados voluntários,

miocárdio, colo uterino, dentes, crânio, a face, mandíbula, osso hioide,

vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras

sacrais, o cóccix, escoliose, costelas, esterno, clavícula, escapulas, pelve,

gânglios linfáticos, vasos linfáticos, veias, artérias

6. Módulo VI – Psiquiatria

Constelações Esquizofrênicas, psicoses, neurose, depressão mania,

esquizofrenia

7. Módulo VII – Atendimentos e Certificado
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