
 
 

GNM CERTIFICERING? 
 
 

Als de kat van huis is, dansen de muizen 
 
Sinds het overlijden van Dr. Hamer in 2017 schieten de GNM-German New Medicine en GHK-
Germanische Heilkunde “academies” als paddenstoelen uit de grond. De personen die aan het hoofd 
staan van deze instituten bieden diploma's en certificeringen aan voor toekomstige GNM/GHK-leraren 
en beoefenaars. Zelf kunnen ze zo'n certificering niet laten zien. 
 

 
In de loop van de jaren ontvingen we vele verzoeken om een certificeringsprogramma voor aspirant 
GNM leraren en beoefenaars aan te bieden. Momenteel kan een legitieme GNM certificering echter 
alleen worden verstrekt door een geaccrediteerde GNM school. Dit vereist dat German New 
Medicine® (Germaanse Geneeskunde) officieel zou moeten worden erkend, door een relevante 
overheidsinstantie (zie Overheid van Nicaragua). In Noord-Amerika en Europa zal dit in de nabije 
toekomst waarschijnlijk niet gebeuren. Elke GNM of GHK “certificering” is daarom zinloos en op dit 
moment waardeloos. 
 
Tijdens zijn leven heeft Dr. Hamer altijd benadrukt dat de studie GNM en de opleiding tot 
gezondheidswerkers op universitair niveau zal moeten plaatsvinden, net zoals de conventionele 
studies geneeskunde en natuurgeneeskunde. Naast een gedegen wetenschappelijke opleiding in de 
praktische toepassing van GNM zouden studenten cursussen moeten volgen in de embryologie, 
biologie, biochemie, microbiologie, fysiologie, anatomie en neurologie, als vakgebieden die GNM als 
een natuurwetenschap aanvullen. De studie van de diagnostische beeldvorming, inclusief radiologie, 
dient als basis voor de interpretatie van orgaanscans en vooral voor de analyse van hersenscans. Na 
afronding van deze studie zou de afgestudeerde de beroepstitel “Doctor in de Germaanse 
Geneeskunde (Germanische Heilkunde)” ontvangen. 

 
OPMERKING: In de praktische toepassing van de GNM is de analyse van een hersen-CT een 
essentieel diagnostisch hulpmiddel. Het nauwkeurig kunnen lezen van hersenscans vergt letterlijk 
duizenden uren oefening. Het is begrijpelijk dat Dr. Hamer zich grote zorgen maakte over het 
misbruik, door het ongekwalificeerd lezen van deze hersenscans. Om die reden verbood hij zijn 
studenten strikt om “cursussen in CT-analyse” aan te bieden. Omdat hij wist wie hij kon vertrouwen 
trainde hij slechts een aantal beoefenaars uit Duitsland en Oostenrijk in de kunst van het lezen van 
hersenscans. Door het verzoek van Dr. Hamer in acht te nemen en zich bewust te zijn van hun 
verantwoordelijkheid stellen zij deze onschatbare kennis veilig, totdat de daartoe benodigde 
voorwaarden zijn gecreëerd. 

 
We nodigen gezondheidswerkers die GNM inzetten, of van plan zijn om GNM in hun praktijk in te 
zetten, uit om de GNM te studeren via onze LearningGNM website (zie Studierichtlijnen) kosteloos.  
 
Dr. Alvin De Leon, DC, die een privékliniek runt in Toronto, Canada, beoefent sinds 2011 de 
Germaanse Geneeskunde. De resultaten die hij boekt als GNM beoefenaar (zie zijn GNM-casestudies) 
toont aan dat een medisch professional van grote dienst kan zijn voor zijn patiënten zonder - op dit 
moment – over een “GNM certificering” te beschikken. 
 
 

Bron: www.LearningGNM.com  
 


