
 
 

CERTIFICACIÓ GNM? 
 

Quan el gat no hi és, els ratolins ballen 

Des de la mort del Dr. Hamer el 2017, les “acadèmies” GNM- Germànica Nova Medicina i GHK-
Germanische Heilkunde segueixen apareixent al ciberespai. Les persones que encapçalen aquests 
instituts ofereixen diplomes i certificacions per a futurs mestres i professionals de GNM/GHK. Tot i 
això, ells mateixos no poden mostrar aquesta certificació. 
 
 
Al llarg dels anys, hem rebut nombroses sol·licituds per oferir un programa de certificació per a 
aspirants a professors i professionals de GNM. Actualment, una certificació GNM legítima només 
la pot proporcionar una escola GNM acreditada. Això, però, requereix que la Germànica Nova 
Medicina estigui reconeguda oficialment per l'agència governamental corresponent (vegeu Govern de 
Nicaragua). A Amèrica del Nord i Europa, això no és probable que passi en un futur proper. Per tant, 
qualsevol “certificació” GNM o GHK no té sentit i, en aquest moment, no té cap valor. 
 
Durant la seva vida, en Dr. Hamer sempre ha subratllat que de manera similar als estudis de 
medicina convencional i naturista, l'estudi de la GNM i la formació dels professionals de la salut 
s'han de fer a nivell universitari. A més de l'educació completa en la ciència i l'aplicació pràctica de 
la GNM, els estudiants haurien de cursar cursos d'embriologia, biologia, bioquímica, microbiologia, 
fisiologia, anatomia i neurologia com a disciplines que complementen la GNM com a ciència natural. 
L'estudi de la imatge diagnòstica, inclosa la radiologia, serveix de base per a la interpretació 
d'imatges d'òrgans i, sobretot, per a l'anàlisi dels escàners cerebrals. En completar els seus estudis, 
el graduat rebria el títol professional de “Doctor en Germànica Nova Medicina (Germanische 
Heilkunde)”. 
 

NOTA: En la pràctica de la GNM, l'anàlisi de TC cerebrals és una eina de diagnòstic vital. Llegir 
escàners cerebrals amb precisió requereix literalment milers d'hores de pràctica. És comprensible 
que en Dr. Hamer s'ha mostrat molt preocupat pel mal ús i la lectura no qualificada dels escàners 
cerebrals. Per aquest motiu, va prohibir estrictament als seus estudiants oferir “cursos d'anàlisi de 
TC”. Sabent en qui pot confiar, només va formar uns quants practicants d'Alemanya i Àustria en 
l'art de llegir escàners cerebrals. Respectant la petició d’en Dr. Hamer i conscients de la seva 
responsabilitat, estan assegurant aquest coneixement inestimable per al moment en què 
s'estableixin les condicions adequades. 
 

Convidem els professionals de la salut que estan utilitzant o planegen utilitzar la GNM a la seva 
pràctica a estudiar GNM a través del nostre lloc web LearningGNM (vegeu la Guia d'Estudi) 
gratis. 
 
Dr. Alvin De Leon, DC, que dirigeix una clínica privada a Toronto, Canadà, practica la Germànica 
Nova Medicina des del 2011. El seu èxit com a practicant de GNM (vegeu els seus Casos d'Estudi de 
GNM) demostra que un professional mèdic pot ser de gran servei per als seus pacients sense tenir – 
en aquest moment – una “certificació GNM”. 
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