
 

 
  

Üdvözöljük a LearningGNM oldalán! 
 

 
A Germán Gyógytudomány (GNM) nem csak egy új orvoslási 
modell, hanem egy új tudatosság is; annak a felismerése, hogy a 
szervezetünk kimeríthetetlen kreativitással rendelkezik és lenyűgöző 
módon képes önmagát meggyógyítani ; hogy a testünk minden sejtje 
magában hordozza ugyanazt a biológiai bölcsességet mint minden 
más élőlény sejtje. 
 
 
 
 

 
A LearningGNM weboldal szándéka, hogy elérhetővé tegye az egészségügyi dolgozóknak és az átlag 
embernek is Dr. med. Ryke Geerd Hamer úttörő felfedezéseit a gyógyítás terén. 
 
A prezentációink, akár írásban, élő előadás formájában, DVD vagy online oktató anyagon keresztül, 
kizárólagosan a GNM tudományos felfedezéseire összpontosítanak és kategórikusan nem 
ideológiai alapúak. Ezért mi kifejezetten elhatárolódunk bizonyos weboldalaktól, amik előítélettel 
nyilatkoznak a Germán Gyógytudományról. 
 
A folyamatos elnyomásra és Dr. Hamer felfedezéseink egyre növekvő félre értelmezéseire tekintettel, a 
mi elkötelezettségünk az hogy fenntartsuk  Dr. Hamer hivatalos kutatásait és biztositsuk az 
eredeti munkáját a jövő nemzedékének. Magán személyek és csoportok a világ minden részéről 
támogatják a törekvésünket. 
 
Az éves nemzetközi GNM konferencián 32 nemzet vett részt eddig, többek között Ausztrália, Új 
Zéland, Kína, India, Oroszország, Dél Afrika, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó és számos Dél 
Amerikai és európai ország is. Sok tanítványunk ma már oktatja a GNM elveit, magán praxisban vagy 
előadásokon, annak érdekében hogy megismertessék ezt a felbecsülhetetlen értékű tudást a 
környezetükben élő emberekkel. Mi folyamatosan támogatjuk őket a tevékenységükben. 
 
Különös köszönet illeti a LearningGNM fordítóit az erőfeszítéseikért és elhivatottságukért hogy Dr. 
Hamer munkáját elérhetővé teszik a közösségük számára.  
 
Kiállni Az Öt Biológiai Természettörvény igazságáért társadalmi felelősségünk és az emberi jólét 
érdeke. Ehhez nem szükséges semmilyen különleges engedély! A GNM valódi szellemisége és Dr. 
Hamer munkálya, ami világszerte virágzik, felette áll azoknak a kísérleteknek amelyek megpróbálják 
monopolizálni a tanításait. 
 
Mi szívesen látunk mindenkit aki érdeklődik a Germán Gyógytudomány iránt, és szeretné 
megosztani az egészség és gyógyulás új értelmezését a családtagjaival és barátaival, hogy minél 
többen élvezhessük a szabadságot és megerősítést amit a Germán Gyógytudomány nyújt. 
 
A legjobbakat kívánom a tanulmányaidhoz. 
 
Caroline Markolin, Ph.D. 
 

Forrás: www.LearningGNM.com 
 
 
 
 
 
 


