
 
 

 
GNM OKLEVÉL? 

 
 

 
Ha nincs otthon a macska cincognak az egerek 

 
Dr. Hamer 2017-es halála óta, folyamatosan bukkannak fel a GNM-Germán Gyógytudomány és 
GHK-Germanische Heilkunde „akadémiák” a cybertérben. Ezeknek az intézményeknek a vezetői 
diplomákat és okleveleket ajánlanak a leendő GNM/GHK tanároknak és terapeutáknak. Ennek 
ellenére ők saját maguk nem képesek egy ilyen oklevelet felmutatni.  
 

 
Az évek során számos kérelmet kaptunk, hogy okleveles képzést nyújtsunk azoknak, akik GNM 
oktatóvá és terapeutává szeretnének válni. Jelenleg egy hivatalos GNM oklevelet csak egy 
akkreditált GNM iskola adhat. Ehhez, azonban arra van szükség, hogy a Germán Gyógytudományt® 
a megfelelő kormányhivatal elismerje (lásd Nicaragua kormánya). Ez Észak-Amerikában és Európában 
nagy valószínűséggel nem fog megtörténni a közeljövőben. Bármilyen GNM vagy GHK „oklevél” 
ebből kifolyólag értelmetlen és a jelen időben értéktelen.   
 
Élete során Dr. Hamer mindig hangsúlyozta, hogy hasonlóan a hagyományos orvostudományhoz és 
a természetgyógyászathoz, a GNM tanulása és az egészségügyi szakemberek képzése egyetemi 
szinten kell, hogy történjen. A GNM tudományának és gyakorlati alkalmazásának alapos 
tanulmányozásán kívül, a hallgatóknak embriológiát, biológiát, biokémiát, mikrobiológiát, fiziológiát, 
anatómiát és neurológiát is kellene tanulniuk a GNM természetes tudományának kiegészítő 
tudományágaiként. A diagnosztikai képi felvételek tanulása, beleértve a radiológiáét, alapul szolgál a 
szervekről készült felvételek értelmezéséhez, és mindenek előtt az agyról készült képi felvételek 
elemzéséhez. A tanulmányai befejezésekor a hallgató megkapná a „Germán Gyógytudomány Doktora 
(Germanische Heilkunde)” szakmai címet.  
 

MEGJEGYZÉS: A GNM gyakorlatában az agyi CT-ék elemzése egy létfontosságú diagnosztikai 
eszköz. Az agyról készült képi felvételek pontos értelmezése szó szerint több ezer óra gyakorlást 
igényel. Érthetően Dr. Hamer nagyon aggódott amiatt, hogy az agyról készült felvételeket helytelenül 
és az arra nem képzett szakemberek olvassák. Emiatt szigorúan megtiltotta a tanítványainak, hogy 
„CT elemzés tanfolyamokat” nyújtsanak. Tudva, hogy kiben bízhat, csak néhány terapeutát képzett 
ki, Németországból és Ausztriából, az agyi felvételek elemzésének a művészetére. Tiszteletben 
tartva Dr. Hamer kérését, és tudatában léve a felelősségüknek, ők megőrzik ezt a felbecsülhetetlen 
tudást arra az időre, amikor a megfelelő feltételek létrejönnek.  

 
Mi arra ösztönözzük az egészséggel foglalkozó terapeutákat, akik használják vagy szándékukban áll 
használni a GNM-et a munkájukban, hogy tanulmányozzák a GNM-et a LearningGNM 
weboldalunkon (lásd Tanulási Útmutató) díjmentesen.  
 
Dr. Alvin De Leon, D.C., aki magán klinikát vezet Torontóban, Kanadában, 2011 óta alkalmazza a  
Germán Gyógytudományt. Az ő sikerei, mint GNM terapeuta (lásd GNM Esettanulmányok) 
megmutatják, hogy egy orvosi szakember nagy szolgálatára lehet a betegei számára– jelenleg - a 
„GNM oklevél” nélkül is.  
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