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De Germaanse Nieuwe Geneeskunde is niet alleen een nieuw 
paradigma in de geneeskunde, maar ook een nieuwe 
bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke 
creativiteit bezit en opmerkelijke zelf genezende capaciteiten. Het 
is de erkenning dat elke lichaamscel uitgerust is met een 
biologische wijsheid, die wij met alle levende wezens delen.    
 
 
 

 
Deze GNM website is er aan gewijd om de medische ontdekkingen van Dr. med. Ryke Geerd 
Hamer voor professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek onder de aandacht te 
brengen. 
 
Onze presentaties, of die nu schriftelijk, via cursussen, door middel van lezingen-dvd’s of door 
online zelfstudies zijn, richten zich uitsluitend op de wetenschap van de GNM en zijn absoluut 
niet-ideologisch. Wij distantiëren ons met klem van bevooroordeelde uitspraken over de German 
New Medicine op bepaalde websites. 
 
Gezien de voortdurende onderdrukking van Dr. Hamer’s ontdekkingen en het groeiend aantal 
onjuiste interpretaties van zijn bevindingen, zijn wij het als onze verplichting het authentieke 
onderzoeksmateriaal te handhaven en het originele werk veilig te stellen voor toekomstige 
generaties. Individuen en groepen over de hele wereld hebben zich bij dit streven aangesloten. 
 
Tot nu toe zijn onze GNM Seminars (nu beschikbaar als online GNM zelfstudies) en internationale 
GNM conferenties bijgewoond door deelnemers uit 32 landen, inclusief Australië, New Zeeland, 
China, India, Rusland, Zuid Afrika, de Verenigde Staten, Canada en Mexico, als ook de meeste 
landen van Zuid Amerika en Europa. Om in de eigen omgeving deze waardevolle kennis te 
introduceren, doceren veel van onze studenten nu de GNM principes in kleine groepen en 
middels openbare lezingen. Voor deze activiteiten hebben zij onze voortdurende ondersteuning. 
 
Wij brengen speciale dank uit  naar onze LearningGNM-vertalers voor hun inspanningen en 
toewijding in de verdere bekendmaking van het werk van Dr. Hamer in hun gemeenschap. 
 
De verantwoording nemen voor de waarheid van De Vijf Biologische Wetten is een kwestie van 
sociale verantwoordelijkheid en zorg voor de mensheid. Dit vereist geen speciale toestemming! 
Pogingen om het onderwijzen van dr. Hamer’s ontdekkingen te monopoliseren is ver voorbij de 
ware geest van de GNM en de beweging die wereldwijd tot ontplooiing komt. 
 
LearningGNM verwelkomt mensen uit alle windstreken om deze nieuwe kennis van gezond 
zijn en genezing met familie en vrienden te delen zodat meer mensen de vrijheid en de kracht 
kunnen ervaren die de NIEUWE GENEESKUNDE biedt.  
 
Met mijn allerbeste wensen op je reis naar kennis, 
 
Caroline Markolin, Ph.D. 

 
 

Bron: www.LearningGNM.com 


