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DİKKAT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNTİHAL – YALAN BEYANLAR – İSİM DEĞİŞİKLİĞİ  
 

Tibbi buluşlarının süregelen intihaline tepki olarak, Dr. Hamer çalışmalarını German New Medicine®. 
İngilizce ismiyle yasal olarak korumaya almıştır. Yine de German New Medicine®’ın intihali, yalan 

beyanlarda bulunulması ve isim değişiklikleri bugüne kadar devam etmektedir.  
 
LearningGNM’de biz aşağıda listelenen gruplar ve kişilerle aramıza kesin olarak mesafe koymaktayız. 

 

 
… tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş… 

 
TOTAL BIOLOGY® 1980’lerin ortalarında Fransa’da Dr. Hammer ile çalışmış olan Fransız tıp doktoru 
Dr. Claude Sabbah’ın kurduğu bir organizasyondur. 1993’te Sabbah “Yeni Tıbbı” kendine mal etmeye 
hazırdı. NLP (Neuro Linguistic Programming), Psychogenealogy (Anne Ancelin – Schutzenberger) ve 
diğer kuramlarla karıştırılmış şekilde kendi “yeni bilimini” (aynen bu şekilde!!) “La Biologie Total” ya da 
“Total Biology” olarak adlandırdı. Bu güne kadar Total Biology’nin yan dalları olan Biological De-
Programming veya Biogenealogy (Christian Flèche, Patrick Obissier), Biodecoding® (Anne-Marie 
Boularand, Daniel Gambartte, Enrique Bouron), BioReprogramming® (Isabelle Benarous), 
Awareness Heals (Dr. Nelie Johnson), Quantum University (Dr. Paul Drouin), Bioneuroemoción 
(Enric Corbera), ve Recall Healing® (Gilbert Renaud) dahil olmak üzere, başta Sabbah’ın takipçileri 
Gérard Athias, Olivier Soulier, Dr. Hamer’ın özgün çalışmalarını yozlaştırmaya devam etmektedirler.       

 
META-Medicine® Dr. Hamer’ın buluşlarını geniş ölçekte intihal etmektedir. 2004’te Johannes 
Fisslinger (Los Angeles, CA) ve Dr. Anton Bader (Almanya), Dr. Hammer’ın 20 yıllık çalışmalarını 
fütursuzca kendilerine mal edip yeni isim verdiler! Bugün, Richard Flook (Kanada) uluslararası baş 
eğitmen olarak hareket etmektedir. Dr. Bader “Beyin Rölesi Teşhis Uzmanı” olarak hizmet vermektedir?! 
DİKKAT: Dr. Bader dahil olmak üzere bu belgede adı geçen hiç bir kişi, GNM dayanaklı beyin tarama 
analizi becerisi konusunda Dr. Hamer tarafından eğitilmemiştir.  
 
     Bu sahte organizasyonun diğer taraftarları Annie Gedye, Cindy Galvin, Rob Waghmare, Deborah 
Wiggins-Hay, Annie Gedye, Sharon Curry, Joanne Davis, Tremayne Reiss,  Joanne Ross, Dr. Kwesi 
Anan Odun (İngiltere), Sidse Brodersen, Martin Hejlesen, Lars Mygind, John Rhodes (Danimarka), 
Rob van Overbruggen (Hollanda), Stephane Provencher, D.C., Jane Oelke, Nicole Taylor, Yve Evans, 
Gregory Dean, Dr. Kevin Chan (ABD), Cindy Hubka (Kanada), Anu Mehta, Gita Jayakumar (Hindistan), 
ve Christa Krahnert (Avustralya) dir. META-Health® (META-Health University) and Lifestyle 
Prescription® (Lifestyle Prescription University), META-Medicine Association’ın diğer ticari ismidir. 
Richard Flook ayrıca Advanced Clearing Energetics® ticari ismiyle de çalışmaktadır.      
     Dr. Hamer’ın kayda değer başarı oranlarına rağmen, META-Medicine kurucu ve takipçileri ısrarla 
GNM’in her hangi bir tedavi önermediğini iddia etmekteler (Dr. Hamer hiç bir şekilde bir tedavi uygulamaz”, 
“Dr. Hamer’ın yöntemi ve tedavisi etkisizdir”, Fisslinger’in 2016’da Dean Sterling Jones ile yaptığı röportaj). 
Bu yanlış bilgilendirme sadece Neuro Linguistic Programming (NLP), Time Line Therapy®, Martrix 
Reimprinting, Emotional Freedom Technique (EFT), Picture Tapping, Body Talk, Heart Math, Color 
Therapy, Crystal Therapy, Reiki ve benzerleri gibi GNM’le ve Dr. Hamer’ın uygulayıp öğrettiği tedavi edici 
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yaklaşımla kesinlikle ilgisi olmayan tekniklerin ve “alternatif” tedavi yöntemlerinin kullanımı için bir bahane 
olmaya hizmet etmektedir.  
 
Peter Fraser, “hala çatışmalar olarak kendini gösterebilecek” duygusal sorunların neden olduğu “enerjetik 
bozuklukları” saptadığı varsayılan NES-Nutri-Energetics System® veya BioEnergetiX WellNES 
System®  isimli bir beden-alanı taraması geliştirmiştir. Fraser ve META-Medicine’ın ateşli işbirlikçiler olması 
hiç de şaşırtıcı gelmemeli.  
 
William Nelson tarafından geliştirilen EPFX/SCIO, “Hamer Herd yerleri”! dahil olmak üzere geniş bir veri 
tabanını test eden rastlantısal olay üreticisine dayanan bir biofeedback cihazıdır. Bu “Kanser Taraması” 
iddiası, rahatsız olan beyin bölgesinin verileri ile diğer depolanmış bilgiyi eşleştirmektedir. Çok sayıda 
parametreyi içerdiğinden, sonuçlar tahmin edilemez. Bir kez daha, Dr. Hamer’ın adı ve araştırmaları 
dikkatsizce kötüye kullanılmaktadır.  

 
 

Dr. Hamer: ”Bulgularımı çalan ve yozlaştıran bazı gruplar ve bireyler, GNM’in bir tedavi 
sunamayacağını söylüyorlar. Hastalarını olduğu kadar genelde halkı onların ‘terapilerinin’, 
onların ‘ilaçlarının’ veya onların ‘cihazlarının’ German New Medicine’ın uygulaması olduğu 
yanlışına inandırıyorlar. Bu aldatmaca kendi çıkarlarına hizmet ediyor ve hastaların Beş Biyolojik 
Yasa aracılığıyla iyileşmesi ve yardım bulması bakımından dikkat dağıtıyor. Vakaların 
%90’ından çoğunda, vücut kendini iyileştirir.”   

 
 
NLP (Neuro Linguistic Programming) Dr. Hamer’ın bulgularını Time Line Therapy® /  Time 
Empowerment™ Tekniklerinde, Dr. Hamer’ı hiç anmadan veya orijinal araştırma malzemesine hiçbir 
şekilde atıfta bulunmadan kullanıyor. (Bkz. NLP’de bir Kılıfına uydurma örneği). 
 

Dr. Hamer’dan herhangi bir izi silmek için, NLP’de DHS (Dirk Hamer Sendromu), SEE (“Significant 
Emotional Experience”- Anlamlı Duygusal Deneyim) olarak adlandırılıyor.  

 
En son Travmadan: 

Şimdiki düşünce, kansere sebep olanın çocukluk travması değil, son zamanlarda yaşanmış bir travma 
olduğudur. Son zamanlardaki SEE’nin beyinde bir lezyon yaratmasını sağlayanın da bu ilk olay olduğunu 
anlamak önemlidir. Tıbbi tedavinin yanısıra geleneksel psikolojik yöntemleri kullanarak SEE’i serbest 
bırakmak bir yöntem. Fakat bunu yapmak, hatta imgelenmiş bir SEE bile kanser belirtilerinin 
tekrarlaması için yeterli. Bununla birlikte Time Line Therapy™ deki deneyimimize göre, eğer ilk olaydaki 
duygu da serbest bırakılırsa, kanser tekrarları önlenebilir.” 

META-Medicine’da DHS terimi, STLE (“Specific Traumatic Life Event”-Özgün Travmatik Yaşam Olayı) 
olarak adlandırılmaktadır.  
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BIOLOGIKA®, Roberto Barnai (Macaristan) tarafından kurulan bir organizasyonun ticari markasıdır. Kendi 
açıklamasına göre 2004’te kendisine kolon kanseri teşhisi konulduğunda Barnai internette Dr. Hamer’ın 
çalışmasıyla karşılaşmış. O zamanlar anıldığı gibi “New Medicine-Yeni Tıp” sayesinde bugün sağlıklı bir 
insan olduğunu kabul ediyor. İyileştikten sonra “bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmaya” karar veriyor fakat 
başka bir isim altında! Dr. Hamer Fransa’da hapishanede tutuklu iken (Eylül 2004-Şubat 2006), Barnai Dr. 
Hamer’ın entelektüel mülkiyetinden kolayca para kazanıyor. 2006’da Biologika Organ Atlas’ı (Macarca ve 
Almanca) yayımlıyor. Dr. Hamer: “Herşeyi benim kitaplarımdan çaldı”. – Web sitesinde Barnai gösterişli 
şekilde şunları yazıyor: “Barnai’nin çalışması sayesinde bugün Biologika, Macaristandaki üniversitelerin 
resmi tıp fakültelerinde tanınmış ve akredite edilmiş bir konu olmuştur”. Dr. Hamer’ın tıbbi buluşlarının 
akademik kurumlardan tarafından sürekli olarak inkar edildiği düşünüldüğünde (bkz. bu sitedeki Dr. Hamer 
biyografisinde Tübingen Üniversitesi), buna inanmak çok güç. Biz bu nedenle Macaristan’daki pek çok 
üniversiteyle temasa geçtik ve hepsinden de Barnai’nin iddiasının aksine, “Biologika”nın hiç bir akredite tıp 
eğitim programında yer almadığının bilgisini edindik. – Bu sırada Barnai, Recall Healing ve Gilbert Renaud 
ile çalıştı. Hollanda’daki temsilcisi Enikö Papp’tır.  
 
Marco Pfister’inki de açık bir akademik dolandırıcılıktır. Özünde Dr. Hamer’ın hararetli bir destekçisi olan 
Marco Pfister, İtalya’da GNM’i (“Nuova Medicina Germanica”) tanıtmak amacıyla 2003’te ALBA’yı 
(Assocaizione Leggi Biologiche Applicate) kurmuştu. Dr. Hamer GNM’de hiç bir klinik tecrübesi olmayan 
Pfister’in tıp çalışanlarına “diploma” verdiğini ve diğer yandan da GNM’in herhangi bir tedavi önermediğini 
iddia ettiğini öğrendiğinde, ilişki koptu. Pfister 2013’te ALBA’yı “Formazione Professionale 5LB” 
(Professional Training 5 Biological Laws)’e dönüştürdü ve bu yeni organizasyonla Brüksel’deki Université 
Europèenne Jean Monnet (UEJM)’ye katıldı. Başlangıçta etkileyici görünüyor. Bununla birlikte yakından 
bakınca, UEJM’in “üniversite” olmadığı, hiç bir akademik akreditasyonu , kar amacı gütmeyen bir kurum 
(Belçika’da kayıtlı) olduğu ortaya çıkıyor. UEJM’in bir üyesi olarak Pfister dört yıllık bir master programı 
önermekte ve beşinci yılın sonunda öğrenciler “5LB Profesörü” ünvanı almakta. UEJM’e katıldıktan hemen 
sonra Pfister kendisini UEJM tarafından yani kendi organizasyonu tarafından  belgelendirilmiş“5 Biyolojik 
Yasa doktorasıyla” ödüllendirdi.   
 
Nicolas Barro, German New Medicine’ı “5BN” olarak adlandıran Almanya’daki bir gruba (David 
Munnich tarafından yönetilen) dahildir. (Dr. Hamer: “Sana açık açık ‘German New Medicine’ı 
yozlaştırmayı ve yeniden isimlendirmeyi yasakladım”. Kaynak: Barro’ya açık mektup, 08.10.2007) Barro 
kendisini tıp uzmanı olarak tanıtmaktan hoşlanır. (Dr. Hamer: “Senin ve suç ortaklarının GNM 
uygulamacıları olarak tümüyle vasıfsız olduğunu düşünüyorum”.) Barro Almanya’da sağlık çalışanları 
için “5BN” kursları ve geleceğe yönelik “5BN Dozenten” (Almanya’da üniversitede ders veren okutmanlar 
için kullanılan bir sözcük) vermektedir. Asya’da META-Medicine temsilcileri için reklam içerikleri 
üretmektedir! Bu 63 sayfalık kitapçıkta, Dr. Hammer’ın bulgularını, yaratıcısının adını dikkatlice yok 
sayarak özetlemektedir. Bunun yerine bellli belirsiz şöyle yazmaktadır; “bu içerik bilimsel keşiflere ve 
kadim yöntemlere dayanmaktadır”!  
 
2017’de Dr. Melissa Sell, ABD.li bir kayroprakti doktoru, nereden çıktığı anlaşılamayan bir şekilde kendisini 
German New Medicine yetkilisi olarak tanıtmaya başladı.Dr. Sell’den Youtube’da paylaştığı GNM videoları 
sayesinde haberimiz oldu. Ortam akışında olduğu gibi sunumlarının çoğunda kaynağa dair hiç bir atıfta 
bulunmaksızın, kısmen sözlü olarak malzemeyi bu GNM web sayfasından kopyalama yoluyla “ödünç” 
almıştır. Kendisine telif haklarının ihlali hatırlatıldığında, bazı videolarına bir kabul ve onay yazısı eklemiştir. 
Bununla birlikte LearningGNM.com adresinden kopyalamalar devam etmektedir.  
 
Ciddi endişemizin sebebi Dr. Sell’in GNM’in pratik uygulamasındaki bilgi eksikliğidir. Ortağı Steven 
Ravnstag ile birlikte kurduğu çevrimiçi “Ever Better Life University”(!) aracılığı ile tanıttığı “Çözüm Metodu” 
denilen, Dr. Hamer’ın açıkça ifade ettiği GNM yaklaşımına tümüyle ters düşmektedir: “İlk olarak Birinci 
Biyolojik Yasa’yı keşfettiğimde herkesin tüm çatışmalarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözmek 
zorunda olduğunu düşünmüştüm. Bugün, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.” GNM’in temel bilgisine 
sahip olan herkes, belirli koşullarda bir çatışma çözümünün iyileşme fazı sırasında (bkz. GNM Terapisi) 
hayatı tehlikeye atan komplikasyonlara sebep olabileceğinin farkındadır. Dr. Sell’in insanları kendi “Çözüm 
Topluluğu” na çekmek için kullandığı aldatıcı slogan “Çatışma Çözümü Bir Hayat Tarzıdır”, hem 
sorumsuzca hem de tehlikelidir. Videoları, Facebook aktivitesi ve kendi web sitesindeki gönderileri 
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aracılığı ile kendisinin uzman bir GNM terapisti olduğuna dair bir yanlışa inandırmaktadır. Gerçekte ise;  
Dr. Melissa Sell, hiç bir zaman German New Medicine eğitimi almamıştır! Özellikle GNM’in doğru 
pratik uygulaması doğrultusunda destek arayan kişiler, bu yüzden bu konuda çok dikkatli olmalıdır.   
 

2018’de, Dr. Sell Almanya’dan Ingmar Marquardt ile birlikte çalışmaya başladı.“5BN” nin bir 
üyesi olan Marquardt, kendi reklamlarında “geçmişte GNM olarak adlandırılan” diye 
isimlendirdiği Beş Biyolojik Yasa hakkında Almanca bir çizgi film yaratmıştır. GNM’in bilimsel 
değerini kötülediği kadar, Dr. Hamer’ı ve oğlu Dirk’ün ölümünü tarif eden ve Dr. Hamer’ın 
göğsünde alaycı bir “5BN”(!) logosu gösteren bu çizgi film, tam bir rezalettir. Yine de Dr. Sell 
bu “Yeni Başlayanlar için 5BN” sunumunda İngilizce konuşmacı olarak hizmet etmekte 
tereddüt etmemektedir.   

 
2019 başlarında, Dr. Sell “USA German New Medicine”  (Nisan 2021'de, “Germanic Healing 
Knowledge Global”) derneğini kurmak için Andi Locke Mears (NC)’a katıldı. Andi Locke Mears’ ın bu 
organizasyon için kendine biçtiği rol “danışanlarıyla GNM çalışıyor olmaları nedeniyle uygulamacıları 
eğitmek ve desteklemek”ti. Bayan Locke Mears, Caroline Markolin ile bir kaç derse katılmıştı. Bununla 
birlikte kendisini ABD sağlık çalışanlarına GNM’in klinik uygulaması eğitmenliği ve GNM eğitimi vermeye 
yetkin olarak konumlandırması bizim fikrimizce oldukça tartışmalıdır. Daha da endişe verici olan, USAGNM 
kurucularının kendi “işleri” için, yani GNM ile tümüyle ilgisiz ürün ve modaliteleri için, üyelerine çevrim içi bir 
alan sunmalarıdır. Dr. Sell ve Andi Locke Mears’ın Dr. Hamer’ın çalışmasını tam olarak anlamadıkları ve 
German New Medicine®’ın sadece bir başka “tamamlayıcı” ya da “alternatif” tıp olmayıp kendi başına 
ayakta durduğunu kabul etmekte gönülsüz oldukları çok açıktır.   
     Dr. Hamer'ın Almanca konuşulan bölgede en yakın çalışma arkadaşı olan Helmut Pilhar'ın zamansız 
ölümünden yararlanan Andi Locke Mears, 2022'de “GHk Pilkar Academy”yi kurmak için Nick Capetanis 
ile birlik oldu. 

M. Barış Muslu (Türkiye), “Sağlığına Format At” kitabının yazarı olarak, German New Medicine® 
bilgisinden aldıklarını, Dr. Hamer'ın bulgularının, NLP ve EFT nin bir karışımı üzerine inşa edilmiş 
NöroFormat adındaki yöntemle pazarlamaktadır. GNM bilgisinin kaynağı olarak, Dr. Hamer'ın 
araştırmalarına hiç bir zaman değinmemektedir. 
 
Dr. David Holt, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) kendisini “German New Medicine 
konusunda önde gelen Amerikalı hekim” diye yanıltıcı olarak tanıtıyor. “German New Medicine. Bir 
Kalp Krizi Yaratmak- Bir Hayvan Çalışması” Youtube videosunda Dr. Holt, kasıtlı olarak sağlıklı bir 
köpekte “alan kaybı çatışmasının” nasıl zorla yaratıldığını Dr. Mercola ile röportajında gösteriyor. 
Deneyciler köpeği kendi alanına geri götürdüklerinden altı hafta sonra, köpek ölümcül bir kalp krizi 
geçiriyor (Dr. Mercola ve Dr. Holt tarafından kahkahalar eşliğinde yorumlanmakta). Dr. Hamer 
hayvanlar üzerindeki deneylere şiddetle karşı çıkmaktadır.  Dr. Hamer: “bugünün hayvan deneyleri, 
hayvanların ruhunun olduğunu görmezden gelen bir zulümden başka bir şey değildir. Bu yüzden 
kendime şu tahmini yapma izni veriyorum: bir gün, hayvan deneylerinin hepsinin bütün toplumumuz için 
utanç verici olduğu ortaya çıkacak, bilgi ve duyarlılık eksikliğimizin tarif edilmesi korkunç bir kanıtı olarak 
görülecektir.”  
 

John Theobald (Kanada)’ın sahibi olduğu “German New Medicine” Facebook 
sayfası hakkında bilgi sahibi olmaya devam ettiğimiz üzere, LearningGNM.com’un bu 
sayfayla hiç bir ilişkisi olmadığını açıkça ifade etmeliyiz. Sunumunu yaptığı konuların 
açıkça Dr. Hamer’ın çalışmalarına tamamen ters düşmesi ya da bağlantısız olmasının 
yanısıra, koruma altındaki bir ticari ünvan altında kişisel yorumlarını içeren 
gönderilerinin German New Medicine® ticari markasının kötüye kullanımı olması 
nedeniyle, John Theobald’ın Facebook eylemleriyle aramıza kesin bir mesafe 
koymaktayız.      

 
Çeviren: Nermin Uyar 

Kaynak: www.LearningGNM.com 


