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Geleneksel tıp bilimsel midir? Birçok hipotezi – ya da daha çok kanıtlanmamış varsayımlarınedeniyle, geleneksel tıp bir doğa bilimi olmak bir yana, bir bilim değildir. Geleneksel tıp, bireysel olarak
“hasta kişi”de süregelen biyolojik süreçle ilgili olarak her hangi bir hipotezsiz açıklama getiremez.
Geleneksel tıp yalnızca belirli bir kanserden sağ çıkma olasılığına dair istatistikler sunar. Geleneksel
tıp, kendiliğinden iyileşmeye dair herhangi bir açıklama sunamaz.
German New Medicine (Alman Yeni Tıbbı) bilimsel mi? German New Medicine, kanser ve genel
olarak “ hastalıklar”a dair bilimsel, hipotez içermeyen ve doğrulanabilir bir teori sunmaktadır. German
New Medicine, herhangi bir veri durumda hastalığın gelişimi için bilimsel bir açıklama
sunabilmektedir.Her bir hastalığın gelişimi öngörülebilir olduğundan, German New Medicine her bir
bireysel hasta için bilimsel temelli, tedavi edici tavsiyelerde bulunabilmektedir. Ortaya çıkması beklenen
olası komplikasyonlar öngörülebilir ve gerekli tedbirler bu tedaviye entegre edilir.
BİLİMSEL DOĞRULAMA
Bir iddia ya da iddialar, eğer bunlar tekrar edilebilirse, yani herhangi bir veri anda doğrulanabilirse
bilimsel olarak dikkate alınır. Geleneksel tıbbın iddiaları doğrulanabilir olmadığından, yani veri bir
durumda doğruluğu test edilemediğinden, istatistiklere sığınma yolu arar. İstatistik, matematiğin bir
dalıdır ve bu nedenle bilim olarak dikkate alınır. Ancak bununla birlikte bir doğal bilim değildir. Bir
hastaya bilime dayalı tedavi edici destek vermek yerine, geleneksel tıp doktoru sadece sağ kalma
olasılığının istatistiklerini sunabilir. Günümüzün doktorları, hastalıkların iyileşmesi konusunda bilimsel
olarak doğrulanmış bilgi sunamamaktadır.
Hipotezler doğrulanmamış veya hatta doğrulanamayan iddialardır. Bilimde bir hipotez,
doğrulanmamış (henüz) yani doğru olduğu kanıtlanmamış bir iddiadır fakat buna rağmen, diğer
teorilerin veya öngörülerin üzerine inşa edileceği bir temel olarak işe yarar. Örneğin Isaac Newton yer
çekimi teorisini açıkladığı zaman, ona yer çekiminin nereden kaynaklandığı sorulmuştu. Cevabı; “hiç bir
hipotezi ilerletmiyorum” olmuştu. Demek istediği, herhangi birinin yerçekim yasasına dair varsayımları
test edebileceği ve bilim felsefesi diliyle, yanlışlayabileceği idi. Bununla beraber, yerçekimin kendisini
açıklamak ise başka bir hikaye.
Gerçek bir doğal bilimin gerekliliklerine tam anlamıyla uygun olarak, Dr. Hamer tek bir hipotez bile öne
sürmüyor. İddiaları, herhangi bir veri zamanda, her bir kanser veya kanser benzeri vakada test edilip
doğrulanabilir durumda. Tersine, geleneksel tıp, hiç bir zaman doğrulanamamış olan varsayımlara
dayanmaktadır. Örneğin, geleneksel tıp tarafından varsayılan “bağışıklık sistemi” hipotezi, şu ana
kadar doğrudan hiç bir kimsenin gözlemleyememiş olması nedeniyle, doğrulanmamış bir iddiadır. Bir
bağışıklık sistemi hipotezi, yani bağışıklık sisteminin varlığı varsayımı, diğer teorilerin ve tahminlerin
üzerine inşa edildiği temeli oluşturur ve bu da hatalı bir şekilde “kanıt” olarak kabul edilen “gerçeklere” –
bu durumda- bir “bağışıklık sisteminin” varlığına yol açar.
Geleneksel tıp, vücuttaki mikropların hareketliliğinin “bağışıklık sisteminin” çökmüş olmasından
kaynaklandığını iddia eder. German New Medicine, mikropların hareketliliğinin “Özel Biyolojik
Programı” açan beynin talimatı ile tetiklendiğini iddia eder. Geleneksel tıp, herhangi bir veri durumda
mikropların hareketliliğini bilimsel olarak tahmin edememekte veya kanıtlayamamaktadır. Diğer yandan
German New Medicine, her bir bireysel vakada mikrobik aktiviteyi bilimsel olarak kanıtlayabilmekte ve
öngörebilmektedir. GNM’e göre, mikrobik hareketliliğin başladığı kesin an, Özel Biyolojik Programın
ikinci fazının başladığı andır. German New Medicine, organizmanın psiko-biyolojik anlayışına dayalıdır.
Bu yüzden de istatistiklere yaslanmaz ya da onlara ihtiyacı olmaz. Amiyane tabiriyle, geleneksel tıp
görünüşte-mantıklı bir dolu ıvır zıvır, doğrulanmamış iddialar sunar ve bu yüzden bilimsel değildir. Diğer
yandan German New Medicine, mantıklı ve tekrar edilebilir bir anlaşılır yapı sunar ve bu yüzden
bilimseldir.
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