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ATENCIÓ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAGIARISME - TERGIVERSACIONS - RENOMENACIÓ 

 
En resposta al plagi en curs dels seus descobriments mèdics, en Dr. Hamer va protegir legalment la 

seva obra amb el nom anglès German New Medicine®. Tot i així, el plagi, les tergiversacions i el canvi 
de nom de la German New Medicine® continuen fins als nostres dies. 

 
A LearningGNM ens distanciem categòricament dels grups i de les persones que es detallen a 

continuació. 
 

 
 

... ocells del mateix plomatge volen junts ... 
 

BIOLOGIA TOTAL® és una organització fundada pel doctor Claude Sabbah, un metge francès que 
havia estudiat amb en Dr. Hamer a França a mitjans dels anys vuitanta. El 1993, Sabbah estava a punt 
per assumir la “Nova Medicina”. Barrejat amb NLP (Neuro Linguistic Programming), Psychogenealogy 
(Anne Ancelin-Schutzenberger) i altres teories, va anomenar la seva “nova ciència”(sic!!) “La Biologie 
Total” o “Total Biology”. Fins al dia d’avui, seguidors de Sabbah, sobretot Gérard Athias, Olivier 
Soulier així com branques de Biologia total, incloses Desprogramació biològica o biogenealogia 
(Christian Flèche, Patrick Obissier), Biodecoding® (Anne-Marie Boularand, Daniel Gambartte, 
Enrique Bouron), BioReprogramming® (Isabelle Benarous), La consciència es cura (Dra. Nelie 
Johnson), Universitat Quàntica (Dr. Paul Drouin), Bioneuroemoció® (Enric Corbera), i Recall 
Healing® (Gilbert Renaud) continuen corrompent l’obra original d’en Dr. Hamer.  

 
META-Medicine® plagia els descobriments d’en Dr. Hamer a gran escala. El 2004, Johannes 
Fisslinger (Los Angeles, CA) i Dr. Anton Bader (Alemanya) va fer-se càrrec i va canviar el nom de la 
investigació mèdica d’en Dr. Hamer durant més de 20 anys. Avui, Richard Flook (Canadà) actua com a 
entrenador principal internacional. En Dr. Bader és “especialista en diagnòstic per retransmissió 
cerebral”(?!) PRECAUCIÓ: Cap de les persones esmentades en aquest document, inclòs el Dr. Bader, 
no ha estat entrenada pel Dr. Hamer en l’habilitat d’anàlisi d’escaneig cerebral basat en GNM.  
Altres defensors d’aquesta organització fraudulenta són Annie Gedye, Cindy Galvin, Rob Waghmare, 
Deborah Wiggins-Hay, Annie Gedye, Sharon Curry, Joanne Davis, Tremayne Reiss, Joanne Ross, Dr. 
Kwesi Anan Odun (Regne Unit), Sidse Brodersen, Martin Hejlesen, Lars Mygind, John Rhodes 
(Dinamarca), Rob van Overbruggen (Països Baixos), Stephane Provencher, DC, Jane Oelke, Nicole 
Taylor, Yve Evans, Gregory Dean, Dr. Kevin Chan (EUA), Cindy Hubka (Canadà), Anu Mehta, Gita 
Jayakumar (Índia) i Christa Krahnert (Austràlia). META-Health® (META-Health University) i Lifestyle 
Prescription® (Lifestyle Prescription University) són noms comercials addicionals de la META-
Medicine Association. Richard Flook també opera sota la marca commercial Advanced Clearing 
Energetics®.  
 

Tot i la notable taxa d’èxit d’en Dr. Hamer, els fundadors i seguidors de META-Medicine afirmen 
persistentment que GNM no pot oferir cap teràpia (“En Dr. Hamer no va fer cap teràpia”, “El mètode i la 
teràpia d’en Dr. Hamer són ineficaços”, Fisslinger en una entrevista del 2016 amb Dean Sterling Jones).  
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Aquesta desinformació només serveix de pretext per a l’ús de tècniques i mètodes de tractament 
“alternatius” com Programació Neuro Lingüística (PNL), Teràpia amb Línia de Temps®, Martrix 
Reimprinting, Emotional Freedom Technique (EFT), Picture Tapping, Body Talk, Heart Math, Color 
Therapy, Crystal Therapy, Reiki, i similars, que no tenen cap relació amb la GNM i amb l’enfocament 
terapèutic practicat i ensenyat pel Dr. Hamer. 
 

Peter Fraser va desenvolupar una exploració de camp corporal anomenada NES-Nutri-Energetics 
System® o bé BioEnergetiX WellNES System® que suposadament detecta “distorsions energètiques” 
causades per problemes emocionals que “encara es poden presentar com a conflictes”. No hauria de 
sorprendre que Fraser i META-Medicina son fervents col·laboradors.  
 
EPFX/SCIO, desenvolupat per William Nelson, és un dispositiu de biofeedback basat en un generador 
d’esdeveniments aleatoris que prova una gran base de dades d’articles, incloses les “instal·lacions de 
Hamer Herd”. Aquesta suposada “exploració del càncer” fa coincidir les dades de la zona cerebral 
pertorbada amb altra informació emmagatzemada. A causa del gran nombre de paràmetres implicats, 
els resultats són bastant imprevisibles. Una vegada més, el nom i la investigació d’en Dr. Hamer s’estan 
utilitzant de forma descuidada. 

 
 

Dr. Hamer: “Aquells grups i persones que plagien i corrompen els meus descobriments diuen 
que la GNM no pot oferir cap teràpia. Fan que els pacients i el públic en general creguin 
falsament que les seves ‘teràpies’, els seus ‘remeis’ o els seus ‘dispositius’ són una aplicació de 
la Germànica Nova Medicina. Aquest engany serveix als interessos propis i només distreu als 
pacients de trobar ajuda i curació mitjançant la veritat de Les Cinc Lleis Biològiques. En més del 
90% dels casos, el cos es cura a si mateix”. 

 
 
PNL (Neuro Linguistic Programming) utilitza les troballes d’en Dr. Hamer a les seves tècniques Time 
Line Therapy® / Time Empowerment™ sense donar crèdit a en Dr. Hamer ni proporcionar cap referència 
al material de recerca original (vegeu l’exemple de NLP d’una OPA).  
 

Per esborrar qualsevol rastre d’en Dr. Hamer, en PNL el DHS (Síndrome de Dirk Hamer) 
s’anomena SEE (“Experiència Emocional Significativa”). 

 
A META-Medicine, el terme DHS s’ha canviat amb el nom de STLE (“Esdeveniment Traumàtic Específic 

de la Vida”). 
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BIOLOGIKA® és el nom comercial d’una organització fundada per Roberto Barnai (Hongria). Segons el 
seu propi relat, el 2004, després d’haver rebut el diagnòstic de càncer de còlon, Barnai es va trobar amb 
la feina d’en Dr. Hamer per Internet. Admet que gràcies a la “Nova Medicina”, com es deia llavors, avui 
és un home sa. Després de la seva recuperació, va decidir “compartir aquest coneixement amb altres”, 
però amb un nom diferent. Mentre el Dr. Hamer va ser empresonat a la presó a França (del Setembre 
del 2004 al Febrer del 2006), Barnai va abandonar la propietat intel·lectual d’en Dr. Hamer. El 2006, va 
publicar l’Atles d’òrgans Biologika (en hongarès i alemany). Dr. Hamer: “Va robar tot dels meus llibres”. - 
Al seu lloc web, Barnai escriu pretensiosament: “Gràcies a l’obra de [Barnai], Biologika és avui un tema 
reconegut i acreditat de la formació mèdica oficial de les universitats de tota Hongria”. Tenint en compte 
que els descobriments mèdics d’en Hamer han estat constantment negats per l’establiment acadèmic 
(vegeu la Universitat de Tuebingen a la Biografia de Hamer en aquest lloc web), això és difícil de creure. 
Per tant, ens vam posar en contacte amb diverses universitats d’Hongria i ens van informar que, 
contràriament a l’afirmació de Barnai, “Biologika” no s’ofereix en cap dels programes d’educació mèdica 
acreditats. Mentrestant, Barnai es va associar amb Gilbert Renaud i Recall Healing. El seu representant 
als Països Baixos és Enikö Papp. Barnai es va associar amb Gilbert Renaud i Recall Healing. El seu 
representant als Països Baixos és Enikö Papp. Barnai es va associar amb Gilbert Renaud i Recall 
Healing. El seu representant als Països Baixos és Enikö Papp. 
 
Evidentment, l’engany acadèmic també és un tret de Marco Pfister. Marco Pfister va fundar el 2003 l’ALBA 
(Associazione Leggi Biologiche Applicate) amb l’objectiu de promoure la GNM (“Nuova Medicina 
Germanica”) a Itàlia. Quan el Dr. Hamer va saber que Pfister, que no tenia experiència clínica amb GNM, 
va expedir “diplomes” als professionals mèdics, afirmant al mateix temps que la Germánica Nova Medicina 
no pot oferir cap teràpia, la relació es va esfondrar. El 2013, Pfister va transformar ALBA en “Formazione 
Professionale 5LB” (Formació professional per les 5 lleis biològiques) i es va unir a la nova organització a 
la Université Europèenne Jean Monnet (UEJM) de Brussel·les. Al principi, això sona impressionant. Una 
mirada més atenta, però, revela que la UEJM no és una “universitat”, sinó una associació sense ànim de 
lucre (registrada a Bèlgica) sense acreditació acadèmica. Com a membre d’UEJM, Pfister ofereix un 
programa de màster de 5 anys de quatre anys i, al final del cinquè any, un estudiant rep el títol de 
“Professor de les 5 lleis”. Just després d’haver-se incorporat a la UEJM, Pfister es va atorgar el “Doctorat 
en 5 Lois Biologiques”, “certificat” per la UEJM, és a dir, de la seva pròpia organització. 
 
Nicolas Barro pertany a un grup a Alemanya (dirigit per David Münnich) que va canviar el nom de la 
Germánica Nova Medicina a “5BN” (Dr. Hamer: “Us prohibeixo expressament canviar el nom i 
corrompre la Germanische Neue Medizin”), Font: Carta oberta a Barro, 10/08/2007). A Barro li agrada 
presentar-se com a expert mèdic (en Dr. Hamer: “Considero que vosaltres i els vostres còmplices són 
practicants de GNM totalment no qualificats”). A Alemanya, Barro imparteix cursos “5BN” per a 
professionals de la salut i per al futur “5BN Dozenten” (la paraula alemanya per a professors 
universitaris). A Àsia, produeix publicitat per a representants de META-Medicine. En aquest fulletó de 63 
pàgines, resumeix les troballes d’en Dr. Hamer ometent acuradament el nom del creador. En lloc d’això, 
així ho escriu nebulosament, “el contingut es basa en descobriments científics moderns i mètodes 
antics”. 
 
El 2017, la Dra. Melissa Sell, un metge quiropràctic als EUA, va aparèixer del no-res per presentar-se com 
a autoritat de la Germánica Nova Medicina. Vam conèixer la Doctora Sell a través de Vídeos de GNM que 
va publicar a YouTube. Com en els seus podcasts, en la majoria d’aquestes presentacions, ella copia 
material “manllevat”, en parts textualment, d’aquest lloc web de GNM sense cap referència a la font. 
Després que se li recordés la seva violació dels drets d’autor, va afegir un agraïment a alguns dels vídeos. 
Tanmateix, la no autoritzada continua la còpia de LearningGNM.com. Un problema greu de preocupació és 
el de la Doctora Sell falta de coneixements de l’aplicació pràctica de la GNM. L’anomenat “mètode 
Resolve” que ella promou via la línia “Ever Better Life University”(!), fundada per ella i el seu company 
Steven Ravnstag, està en total contradicció amb l’enfocament de la GNM, recolzat per la clara declaració 
d’en Dr. Hamer: “Quan vaig descobrir la primera llei biològica, vaig pensar que cal resoldre tots els 
conflictes el més ràpidament possible. Avui sé que va ser un error”. Qualsevol persona que tingui 
coneixements bàsics de la GNM és conscient que, en determinades circumstàncies, la resolució de 
conflictes pot comportar complicacions potencialment mortals durant la fase de curació (vegeu la teràpia de 
la GNM). L’enganxós eslògan “La resolució de conflictes és un estil de vida” que la doctora Sell utilitza per 
atraure la gent a la seva “Resolve Community” és alhora irresponsable i perillosa. A través dels seus 
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vídeos, activitats de Facebook i publicacions als seus llocs web, fa creure falsament al públic que és una 
terapeuta de GNM competent. La veritat és que la Doctora Melissa Sell mai ha obtingut cap formació 
de Germànica Nova Medicina! Per tant, aquells que busquen assistència, sobretot pel que fa a l’ús pràctic 
adequat de la GNM, han d’estar alerta.  

 
El 2018, la doctora Sell es va associar amb Ingmar Marquardt d’Alemanya. Marquardt, un 
associat de “5BN”, va crear uns dibuixos animats sobre les cinc lleis biològiques, 
“històricament anomenades GNM”, segons el seu publicitat. La denúncia del valor científic de 
GNM, així com la representació amb dibuixos del Dr. Hamer i la mort del seu fill Dirk és una 
desgràcia, mostrant el logotip “5BN”(!) al pit del doctor Hamer, una burla. Tot i així, la doctora 
Sell no va dubtar a exercir-lo d’altaveu anglès (“5BN” for Dummies).  
  

A principis del 2019, na Dra. Sell va unir forces amb Andi Locke Mears (NC) per formar els fitxers de 
l’associació “Germànica Nova Medicina dels EUA”. L’Abril del 2021 van canviar el nom de la seva 
organització per “German Healing Knowledge” amb Nellie Barnett (Austràlia) com a cofundador. Andi 
Locke Mears -el seu paper autodenominat dins d’aquesta organització- és per “ensenyar i donar suport 
als professionals mentre aprenen a utilitzar la GNM amb els seus clients”. Locke Mears ha assistit a 
diverses classes amb Caroline Markolin. Tanmateix, posicionar-se com a entrenadora qualificada de 
professionals sanitaris nord-americans de GNM i com a instructora de al nostre parer, de l’aplicació 
clínica de la GNM és molt qüestionable. És, a més, el més desconcertant que els fundadors de 
“USAGNM”/”GHK Global” ofereixin als seus membres una plataforma en línia per al seu “negoci”, és a 
dir, per a la promoció de productes i modalitats que no estan de cap manera relacionats amb la GNM. 
És obvi que na doctora Sell i Andi Locke Mears no acaben de comprendre el treball d’en Dr. Hamer, 
particularment pel que fa a la Teràpia de la GNM, i no estan disposades a acceptar que la Germànica 
Nova Medicina® no és només una altra medicina “complementària” o “alternativa”, sinó que es manté 
per si sola.  
   Beneficiant-se de la prematura mort de Helmut Pilhar, qui va ser el col·laborador més proper del  
Dr. Hamer al món de parla alemanya, el 2022, Andi Locke Mears es va reunir amb Nick Capetanis per 
establir la “GHk Pilhar Academy”. 
 
M. Barış Muslu (Turquia), autor de Sağlığına Format At (Formateji la seva Salut), està comercialitzant la 
seva adquisició de la Germànica Nova Medicina® sota la marca NeuroFormat, una modalitat basada 
en els descobriments d’en Dr. Hamer, barrejada amb PNL i EFT. Mai dóna crèdit a la investigació d’en 
Dr. Hamer com la font del seu coneixement de GNM. 
 
Dr. David Holt, DO HMD (Integrative Medical Center, Nevada) es presenta falsament com “el principal 
metge dels EUA en GNM”. Al seu vídeo de YouTube “German New Medicine. Creant un atac de cor: un 
estudi sobre animals(!)”, el Dr. Holt mostra en una entrevista amb el doctor Mercola com es va causar 
intencionalment un “conflicte de pèrdues territorials” a un gos sa. Quan, sis setmanes després, els 
experimentadors van tornar l’animal al seu territori, el gos va patir un atac de cor fatal (comentat pel  
Dr. Mercola i el Dr. Holt amb rialles). El doctor Hamer s’oposa fermament a les proves en animals. 
Dr. Hamer: “Les proves actuals amb animals no són altra cosa que crueltat, ignorant que els animals 
tenen ànima. Per tant, em permeto la següent predicció: un dia, tota experimentació animal s’exposarà 
com una desgràcia per a tota la nostra societat i es veurà com un testimoni de la nostra indescriptible 
manca de coneixement i sensibilitat”. (vegeu també Teoria dels Cancerígens). 
 

Atès que continuem rebent consultes sobre la pàgina de Facebook “Germànica 
Nova Medicina”, allotjada per John Theobald (Canadà), hem de deixar clar que 
LearningGNM.com no està associat amb aquesta pàgina. Per la seva obvietat d’ús 
indegut de la marca Germànica Nova Medicina® mitjançant la presentació de 
temes que són completament sense relació o contradictoris envers el treball d’en  
Dr. Hamer, així com per les seves publicacions de comentaris personals amb un 
nom comercial protegit, ens distanciem fermament de les activitats de John 
Theobald a Facebook.  

 
 

Font: www.LearningGNM.com 


