Καλώς ορίσατε στο LearningGNM!
Η Γερµανική Νέα Ιατρική δεν είναι µόνο ένα νέο πρότυπο της
ιατρικής επιστήµης, αλλά και µια νέα συνείδηση. Είναι η επίγνωση
ότι ο οργανισµός µας διαθέτει µια ανεξάντλητη δηµιουργικότητα και
αξιοσηµείωτες δυνατότητες αυτοθεραπείας. Είναι η αναγνώριση ότι
κάθε κύτταρο του σώµατός µας είναι προικισµένο µε µια εξαιρετική
βιολογική σοφία, την οποία µοιραζόµαστε µε όλα τα έµβια όντα..

Ο σκοπός τους δικτυακού τόπου LearningGNM είναι να παρουσιάσει και να κάνει ευρύτερα γνωστές τις
ανακαλύψεις του Dr. med. Ryke Geerd Hamer, τόσο στους επαγγελµατίες υγείας όσο και στο
ευρύτερο κοινό.
Οι παρουσιάσεις µας, είτε είναι γραπτές, µέσω ζωντανών µαθηµάτων, DVDs διαλέξεων ή µέσω των
σεµιναρίων µας στο διαδίκτυο, εστιάζουν αποκλειστικά και µόνο στην επιστήµη της GNM, και είναι
κατηγορηµατικά µη ιδεολογικές. ∆ιαχωρίζουµε αυστηρά τους εαυτούς µας από τις προκατειληµµένες
δηλώσεις σχετικά µε τη Γερµανική Νέα Ιατρική (GNM) σε ορισµένες ιστοσελίδες.
Εξαιτίας των συνεχών αποκρύψεων και των σοβαρών παραποιήσεων των ευρηµάτων του Dr. Hamer,
είναι αυστηρή δέσµευσή µας να διατηρήσουµε το αυθεντικό ερευνητικό υλικό και να
διαφυλάξουµε το πρωτότυπο έργο για τις µελλοντικές γενιές. Άτοµα και οµάδες από όλο τον
κόσµο ενώθηκαν µαζί µας σε αυτό το εγχείρηµα.
Μέχρι σήµερα, στα ετήσια ∆ιεθνή Συνέδρια της GNM παρευρέθηκαν συµµετέχοντες από 32 έθνη,
όπως Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Νότια Αφρική, Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδάς και
Μεξικό, καθώς και από τις περισσότερες χώρες της Νότιας Αµερικής και της Ευρώπης. Πολλοί από
τους φοιτητές µας διδάσκουν τώρα τις αρχές της GNM, είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε
δηµόσιες συζητήσεις, προκειµένου να παρουσιάσουν στις κοινότητές τους την ανεκτίµητη
γνώση της GNM. Εχουν την αµέριστη συµπαράσταση µας σ’αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστούµε θερµά τους µεταφραστές του LearningGNM για την προσπάθεια και την αφοσίωσή
τους να φέρουν το έργο του ∆ρ Hamer στις κοινότητές τους.
Είναι θέµα κοινωνικής ευθύνης και µέριµνας για την ανθρωπότητα να υπερασπιστούµε την αλήθεια
των Πέντε Βιολογικών Νόµων της GNM. Γι’αυτό δεν απαιτείται ειδική άδεια! Οι προσπάθειες να
µονοπωληθεί η διδασκαλία των ανακαλύψεων του ∆ρ. Hamer δεν συµβαδίζει µε το αληθινό πνεύµα της
GNM και µε το κίνηµα που ανθίζει σε ολόκληρο τον κόσµο.
Καλωσορίζουµε όλους τους ανθρώπους, κάθε ηλικίας και επαγγέλµατος, στη εκµάθηση της
GNM (LearningGNM) και τους προτρέπουµε να µοιραστούν αυτή τη νέα αντίληψη για την υγεία
και τη θεραπεία µε την οικογένεια και τους φίλους τους, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να είναι σε
θέση να απολαύσουν την ελευθερία και την ενδυνάµωση που προσφέρει η Νέα Ιατρικη (GΝΜ).
Με τις καλύτερες ευχές µου στο ταξίδι της µάθησης σας
Caroline Markolin, Ph.D.
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