ATTENTIE !
Dr. Hamer maakt zich ernstig zorgen over het voortdurende plagiaat en
onverantwoord verkeerd gebruik van zijn ontdekkingen. Hij wil het publiek erover
informeren, en vooral degenen, die medische steun zoeken op basis van de GNM, dat er
geen enkele vorm van associatie is tussen de Germaanse Nieuwe Geneeskunst en die
groepen en personen, die hieronder worden genoemd.
Dr. Hamer is deeply concerned about the ongoing plagiarism and irresponsible misuse of his
discoveries. He wishes to inform the public, and particularly those seeking medical support based on
GNM, that there is no association of any kind between German New Medicine® and those groups and
individuals listed below.

Dr. Hamer waarschuwt mensen vooral op hun hoede te zijn i.v.m.
onbevoegde analyse van hersenscans.
Deze WAARSCHUWING geldt zeker voor Ilsedora Laker die claimt een geautoriseerd GNM
practitioner te zijn, “gespecialiseerd in het analyseren van hersenscans”.
Tammy McGregor (Calgary, Canada) heeft een iPhone APP ontwikkeld “geïnspireerd en gebaseerd op
de ontdekkingen van dr. Hamer” en het gefinieerd al seen hulpmiddel “om in staat te zijn je eigen
diagnoses vast te stellen, je eigen recept te schrijven en een actieplan op te stellen je eigen genezing te
bevorderen!”, een verkoop methode waar een totaal onbegrip van dr. Hamer’s werk achter schuil gaat. Wij
raden ieder met klem aan deze onverantwoordelijke uitwerking en vervorming van dr. Hamer’s werk
niet aan te kopen.
TOTAL BIOLOGY is een organisatie, die in 1985 werd gesticht door dr. Claude Sabbah, een Franse
arts. Dr. Sabbah wilde al in 1993 dr. Hamer’s “Nieuwe Geneeskunst” overnemen onder de naam "La
Biologie Totale" (Total Biology). Tot op heden plegen volgelingen van dr. Sabbah, met name Gérard
Athias, Olivier Soulier en afgeleiden zoals ...
BIOLOGICAL DE-PROGRAMMING - BIOGENEALOGY (Christian Fleche, Patrick Obissier)
BIODECODING® (Anne-Marie Boularand, USA; Daniel Gambartte, Argentinië)
AWARENESS HEALING (Dr. Nelie Johnson, MD)
QUANTUM UNIVERSITY (Dr. Paul Drouin)
... continue plagiaat en stellen dr. Hamer’s oorspronkelijke ontdekkingen verkeerd voor. Hun literatuur en
leringen onthullen een ernstig gebrek aan basaal begrip van de Germaanse Nieuwe Geneeskunst, vooral
t.a.v. de praktische toepassing van de GNM. Hetzelfde geldt voor…
RECALL HEALING (Gilbert Renaud, Dr. Pieter DeWet, Dr.David Holt, D.O.), dat door dr. Mercola
wordt gepropageerd als “herziening/ revisie”(!) van de Germaanse Nieuwe Geneeskunst in de V.S.
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Dr. DAVID HOLT, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) presenteert zichzelf ten onrechte
als “de toonaangevende V.S.-arts van de Germaanse Nieuwe Geneeskunst”.
In dr. Holt’s video-interview, getiteld “German New Medicine. Creating a Heart Attack - An Animal
Study” [“Germaanse Nieuwe Geneeskunst. Het opwekken van een hartaanval – Een studie met een dier
als ‘proefkonijn”], wordt bij een gezonde hond met opzet een “territoriumverliesconflict” opgewekt. Toen
de onderzoekers het dier zes weken later naar zijn territorium terugbrachten, kreeg de hond een dodelijke
hartaanval (wat door dr. Mercola en dr. Holt met gelach wordt becommentarieerd). Met deze
schandelijke film probeert dr. Holt dr. Hamer’s ontdekkingen t.a.v. de oorzaak van hartaanvallen te
verifiëren. In deze video geeft dr. Holt de volledig verkeerde voorstelling, alsof dr. Hamer en de
Germaanse Nieuwe Geneeskunst te maken zouden hebben met dierproeven. Dr. Hamer is absoluut
tegen dierproeven. Dr. Hamer: “De huidige dierproeven zijn slechts wreed en houden er geen rekening
mee dat dieren een ziel hebben. Daarom veroorloof ik mij de volgende voorspelling: er komt een dag,
waarop alle dierproeven aan de kaak zullen worden gesteld als schande voor onze hele samenleving en
zullen worden gezien als getuigenis van ons onuitsprekelijke gebrek aan kennis en gevoeligheid.”
META-Medicine® pleegt op grote schaal plagiaat met dr. Hamer’s medisch onderzoek. In 2004 nam
Johannes Fisslinger (Los Angeles, CA), samen met Dr. Anton Baader (Duitsland), de stichter van de
IMMA (Int. Meta Medicine Association) de GNM kennis op een harteloze manier over en gaf dr. Hamer’s
medisch onderzoek van meer dan 20 jaar een andere naam! Richard Flook, gestationeerd in Canada, is
de internationale hoofdtrainer van deze frauduleuze organisatie.
META-Medicine heeft alle sporen uitgewist, die naar dr. Hamer of zijn zoon Dirk zouden kunnen
leiden. Een DHS (Dirk Hamer Syndroom) is vertaald als SEE (Significant Emotional Experience”) – zie
ook NLP en NES hieronder.

Let op de © en de schaamteloze schending van het auteursrecht
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EPFX/SCIO werd ontwikkeld door William Nelsen. Het apparaat is gebaseerd op een [zgn.] Random
Event Generator, die een grote database van zaken test, inclusief “Hamer Focussen”! Deze
zogenaamde “Kankerscan” combineert de data van het aangedane hersengebied met andere
opgeslagen informatie. Vanwege het grote aantal erbij betrokken parameters, zijn de resultaten nogal
onvoorspelbaar. Natuurlijk is dr. Hamer erover gechoqueerd, dat zijn naam weer eens is gebruikt voor
een “geneeskunde”, die zijn onderzoek op onverantwoordelijke wijze verkeerd interpreteert.
NLP (Neuro-Linguistic Programming) gebruikt dr. Hamer’s onderzoek in de “Time Line Therapie™”
en “Time Empowerment Techniques™”, zonder enige vernoeming van dr. Hamer als creator van de
ontdekkingen, en zonder enige verwijzing naar de Germaanse Nieuwe Geneeskunst.

Uit recente trauma:
Men denkt tegenwoordig dat de kanker niet door een kindheidstrauma wordt veroorzaakt, maar door
een recenter trauma. Het is ook belangrijk te begrijpen, dat de eerste gebeurtenis de meer recente
SEE toestaat, een hersenenlaesie te veroorzaken. Naast medische behandeling kun je de SEE
loslaten met wat traditionele psychologische methoden lijken. Maar, als men dit doet, volstaat zelfs
een imaginaire SEE om de kankersymptomen terug te brengen. Onze ervaring met Time Line
Therapy™ is echter, dat de terugkeer van de kanker kan worden voorkomen als ook de emotie van
de eerste gebeurtenis wordt losgelaten.

NLP en META-Medicine werken nu samen in een frauduleuze overname van de Germaanse
Nieuwe Geneeskunst® - zie NLP website.
NES (Nutri-Energetics System®), ontworpen door Peter Fraser (Groot-Britannië) heeft zich ook
geschaard achter META-Medicine® en NLP voor wat betreft de roof van dr. Hamer’s ontdekkingen.
Zo ziet plagiaat eruit:

PLAGIAAT NES DIAGRAM
Dr. Hamer's ORIGINELE DIAGRAM
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Dr. JOHN TURNER, D.C. (Atlanta, GA), die dr. Hamer’s medische ontdekkingen heeft gebruikt voor
de promotie van zijn “EON Therapie Certificatie Programma”, brengt zijn “research” nu op de markt
onder de naam “Quantum Neurological Reset Therapy” (QNRT). Dr. Hamer heeft ons gevraagd
het publiek te informeren dat dr. Turners’s “therapie” op geen enkele wijze aangesloten is met
de Germaanse Nieuwe Geneeskunst.
Vanwege het tweefasige patroon van elke “ziekte”, kan de oplossing (“clearing”) van een emotioneel
traumatische ervaring het begin van een moeilijke genezingsfase betekenen, met mogelijkerwijs
ernstige complicaties, in het bijzonder tijdens de Epileptoïde Crisis. Omdat de psyche, hersenen en
het betrokken orgaan altijd synchroon werken, is het volgens dr. Hamer uiterst belangrijk, een hevig
conflict voor zijn volledige oplossing te “downgraden”/ de “conflictmassa omlaag te brengen”. Onder
bepaalde omstandigheden mag men het conflict zelfs NIET oplossen, om een ernstige
genezingscrisis te voorkomen. “De oplossing van een conflict bespoedigen”, zoals dat bv. bij EFT
(Emotional Freedom Technique) gebeurt, kan acute genezingssymptomen oproepen. De meeste
zichtbare symptomen, zoals zwelling, pijn, ontsteking, koorts, afscheiding en bepaalde kankers, zijn
tekenen, dat het organisme al een natuurlijk genezingsproces ondergaat en het geeft aan, dat
het erbij betrokken conflict al is opgelost (”cleared“)!

Fragment uit http://LearningGNM.com
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