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     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

 

 
 
 
 
 
 

Η Ολική Βιολογία (Total Biology) είναι ένας οργανισµός που ιδρύθηκε το 1985 από τον Dr. Claude 
Sabbah, έναν Γάλλο ιατρό. Από το 1993 και έπειτα ο ∆ρ. Σαµπά ήταν έτοιµος να καταχραστεί την 
«Νέα Ιατρική» του ∆ρ. Χάµερ, υπό την ονοµασία “La Biologie Totale” (H Ολική Βιολογία). Μέχρι 
σήµερα, οι οπαδοί του ∆ρ. Σαµπά, κυρίως ο Gérard Athias, o Olivier Soulier, τα βλαστάρια (παρα-
κλάδια) όπως… 
 
Βιολογικός αποπρογραµµατισµός – Βιογενεαλογία (BIOLOGICAL DE-PROGRAMMING –
BIOGENEALOGY), Christian Fleche, Patrick Obissier 
 
η Βιοαποκωδικωποίηση (BIODECODING®), Anne-Marie Boularand (ΗΠΑ), Daniel Gambartte 

(Αργεντινή), Enrique Bouron (Καναδάς) 

η Θεραπεία Συνειδητότητας (AWARENESS HEALING), Dr. Nelie Johnson 
 
το Κβαντικό Πανεπιστήµιο (QUANTUM UNIVERSITY), Dr. Paul Drouin 
 
BIONEUROEMOCION, Enric Corbera 
 
συνεχίζουν να κάνουν λογοκλοπή και να παρουσιάζουν ψευδώς τις αυθεντικές ανακαλύψεις του ∆ρ. 
Χάµερ. Το έντυπο υλικό τους καθώς και η διδασκαλία τους αποκαλύπτουν σοβαρές ανεπάρκειες στην 
βασική κατανόηση της Γερµανικής Νέας Ιατρικής, ιδιαιτέρως όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή της 
ΓΝΙ. Το ίδιο ισχύει για: 
 
Την Θεραπεία Αποκατάστασης (RECALL HEALING), Gilbert Renaud, Ph.D., Dr. Pieter DeWet, 
Dr. David Holt, D.O., που διαδόθηκε από τον Dr. Mercola ως µία «αναθεώρηση (!) της Γερµανικής 
Νέας Ιατρικής στις ΗΠΑ».  
 
Την ΜΕΤΑ-ιατρική (META-Medicine®) που είναι λογοκλοπή της ιατρικής έρευνας του ∆ρ. Χάµερ σε 
µεγάλη κλίµακα. Το 2004, ο Johannes Fissilnger (Los Angeles, CA), µαζί µε τον Dr. Anton Baader 
(Γερµανία), ιδρυτής του IMMA (Intl. META-Medicine Association), καταχράστηκε και επονόµασε 
ασυνείδητα την άνω της 20ετίας ιατρική έρευνα του ∆ρ. Χάµερ! Ο Richard Flook ενεργεί ως ο 
διεθνής επικεφαλής εκπαιδευτής αυτού του απατηλού οργανισµού. Ο Flook δραστηριοποιείται επίσης 
υπό την επωνυµία Advanced Clearing Energetics®.. 
 
Τον Νευρολογλωσσικό προγραµµατισµό (NLP – Neuro-Linguistic Programming) που χρησι-
µοποιεί ευρήµατα του ∆ρ. Χάµερ, χωρίς να του δίνει τα εύσηµα ως τον πρωτουργό της ΓΝΙ, ή να κάνει 
οποιαδήποτε αναφορά στο ερευνητικό υλικό του ∆ρ. Χάµερ (βλέπε NPL και Γερµανική Νέα Ιατρική 
– ένα παράδειγµα κατάχρησης). 
 
 

Ο ∆ρ. Χάµερ πάντα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για την αυξανόµενη λογοκλοπή και την 
ανεύθυνα κακή χρήση που υφίστανται οι ανακαλύψεις του, συµπεριλαµβανοµένης και 
της µη αξιόπιστης ανάλυσης των αξονικών τοµογραφιών. Επιθυµεί λοιπόν να 
πληροφορήσει το κοινό και ιδιαίτερα όσους αναζητούν ιατρική υποστήριξη βασισµένη στην 
ΓΝΙ, πως δεν υπάρχει απολύτως κανένας συσχετισµός της Γερµανικής Νέας Ιατρικής® µε 
εκείνες τις οµάδες και τα άτοµα που αναφέρονται παρακάτω. 
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Ο NLP και η META-Medicine συνεργάζονται τώρα στην εξαπάτηση, καταχρώµενοι την Γερµανική 
Νέα Ιατρική®  (βλέπε ιστοσελίδα NPL). 
 
Το Σύστηµα Θρεπτικής Ενεργητικής (NES - Nutri-Energetics System®), που επινοήθηκε από τον 
Peter Frazer (Ηνωµένο Βασίλειο), έχει επίσης συνεργαστεί µε την META-Medicine ® και τον 
NPL, όσον αφορά την κλοπή των ανακαλύψεων του ∆ρ. Χάµερ. 
 
Η ΜΕΤΑ-ιατρική έχει αφαιρέσει όλα τα ίχνη που οδηγούν στον ∆ρ. Χάµερ ή στον γιο του τον Ντιρκ. Το 
DHS (Σύνδροµο Ντιρκ-Χάµερ) έχει επονοµαστεί ως SΕΕ (Significant Emotional Experience), δηλ. 
"Σηµαντική Συγκινησιακή Εµπειρία" - δείτε και παρακάτω τα NLP και NES).  
 

Την Βιοανάδραση ή Βιοανατροφοδότηση (EPFX/SCIO) που αναπτύχθηκε από τον William 
Nelsen. Αυτή η συσκευή βασίζεται σε µία γεννήτρια τυχαίων γεγονότων που εξετάζει µία µεγάλη βάση 
δεδοµένων από στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των «Hamer Herd Facilities» (Εγκαταστάσεις 
Εστιών Χάµερ)! Αυτή η υποτιθέµενη «καρκινική σάρωση» συνδέει τα δεδοµένα της διαταραγµένης 
περιοχής του εγκεφάλου µε άλλες αποθηκευµένες πληροφορίες. Λόγω του µεγάλου αριθµού παρα-
µέτρων που εµπλέκονται, τα αποτελέσµατα είναι µάλλον απρόβλεπτα. Ο ∆ρ. Χάµερ πάντα ήταν 
ιδιαίτερα ανήσυχος για την αυξανόµενη λογοκλοπή και την ανεύθυνα κακή χρήση που 
υφίστανται οι ανακαλύψεις του, συµπεριλαµβανοµένης και της µη αξιόπιστης ανάλυσης των 
αξονικών τοµογραφιών. Επιθυµεί λοιπόν να πληροφορήσει το κοινό και ιδιαίτερα όσους αναζητούν 
ιατρική υποστήριξη βασισµένη στην ΓΝΙ, πως δεν υπάρχει απολύτως κανένας συσχετισµός της 
Γερµανικής Νέας Ιατρικής® µε εκείνες τις οµάδες και τα άτοµα που αναφέρονται παρακάτω. 
 
Τον Dr. DAVID HOLT, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) ο οποίος ψευδώς 
αυτοπαρουσιάζεται ως ο «ηγετικός ιατρός της Γερµανικής Νέας Ιατρικής στις ΗΠΑ». 
 
Τον Dr. Holt που δίνει συνέντευξη σε ένα βίντεο µε τίτλο «Γερµανική Νέα Ιατρική. ∆ηµιουργώντας 
µία καρδιακή προσβολή – Μελέτη σε ένα ζώο», όπου προκαλείται εσκεµµένα µία «σύγκρουση εδα-
φικής απώλειας». Όταν έξι εβδοµάδες αργότερα, αυτοί που διεξήγαγαν το πείραµα επέστρεψαν το 
ζώο στην περιοχή του, ο σκύλος υπέστη µία θανάσιµη καρδιακή προσβολή (την οποία ο Dr. Mercola 
και o Dr. Holt σχολιάζουν γελώντας). Με αυτό το επαίσχυντο βίντεο, ο Dr. Holt προσπαθεί να επα-
ληθεύσει τα ευρήµατα του ∆ρ. Χάµερ σχετικά µε την αιτία των καρδιακών προσβολών. Σε αυτό το 
βίντεο ο Dr. Holt δίνει την εντελώς λανθασµένη εντύπωση πως ο ∆ρ. Χάµερ και η Γερµανική Νέα 
Ιατρική εµπλέκονται σε πειράµατα µε ζώα. Ο ∆ρ. Χάµερ είναι απολύτως αντίθετος µε τις δοκιµές 
σε ζώα. ∆ρ. Χάµερ: «Οι δοκιµές που γίνονται στα ζώα σήµερα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
απανθρωπιά, αγνοώντας το γεγονός πως τα ζώα έχουν ψυχή. Εποµένως, ας µου επιτραπεί να κάνω 
την ακόλουθη πρόβλεψη: Κάποια µέρα όλα τα πειράµατα που γίνονται στα ζώα, θα αποκαλυφθούν 
ως επαίσχυντα για ολόκληρη την κοινωνία και θα ιδωθούν ως µία µαρτυρία για την ανείπωτη έλλειψη 
µας σε γνώση και ευαισθησία».  
                    

Ο Dr. John Turner, D.C. (Ατλάντα, Τζόρτζια) που χρησιµοποιεί τις ιατρικές ανακαλύψεις του ∆ρ. 
Χάµερ µε την προώθηση του «ΕΟΝ Therapy Certification Program” (Πρόγραµµα Πιστοποίησης 
Θεραπείας ΕΟΝ), εµπορεύεται τώρα την «έρευνα» του, υπό την ονοµασία «Quantun Neurological 
Reset Therapy” (QNRT) – (Θεραπεία Κβαντικής Νευρολογικής Επαναφοράς). Ο ∆ρ. Χάµερ µας 
ζήτησε να πληροφορήσουµε το κοινό πως η "θεραπεία" του Dr. Turner δεν σχετίζεται µε 
κανέναν τρόπο µε την Γερµανική Νέα Ιατρική. Βασισµένη στο σχήµα της διπλής φάσης όλων των 
«ασθενειών», η επίλυση (το «ξεκαθάρισµα») µιας συγκινησιακής τραυµατικής εµπειρίας, µπορεί να 
προκαλέσει την έναρξη µιας δύσκολης θεραπευτικής φάσης, µε πιθανώς σοβαρές επιπλοκές, 
ιδιαίτερα κατά την Επιληπτοειδή Κρίση. Από την στιγµή που η ψυχή, ο εγκέφαλος και το σχετικό 
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όργανο λειτουργούν πάντα µε συγχρονισµό, είναι υψίστης σπου-δαιότητας κατά τον ∆ρ. Χάµερ να 
«υποβαθµίσουµε» µια έντονη σύγκρουση, πριν την ολοκληρωτική της επίλυση. Υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες, είναι ως και επιτακτικό να ΜΗΝ επιλυθεί µία σύγκρουση, προκειµένου να εµποδίσουµε µία 
σοβαρή θεραπευτική κρίση. Τα πιο αξιοπρόσεκτα συµπτώµατα, όπως το οίδηµα, ο πόνος, η 
φλεγµονή, ο πυρετός, οι εκκρίσεις καθώς και συγκεκριµένα είδη καρκίνου, είναι ενδείξεις ότι ο οργα-
νισµός ήδη υφίσταται µία φυσική θεραπευτική διαδικασία, δείχνοντας ότι η σχετική σύγκρουση 
έχει ήδη επιλυθεί («ξεκαθαριστεί»). 
 

http://LearningGNM.com 


