INSPECTION
След една лекция във Виена през Май 1991 г., един лекар ми връчи мозъчна компютърна
томография (КТ) на пациент. В присъствието на 20 негови колеги, сред които
рентгенолози и експерти по КТ, той ме помоли да кажа какви симптоми има пациента и
какви видове конфликти. От мен се искаше от мозъчното ниво да правя заключения за
състоянието на другите две нива. Диагностицирах от мозъчната КТ прясно кървящ
карцином на пикочния мехур в лечебна фаза, стар карцином на простатата, диабет,
стар бронхиален карцином и сензорна парализа на определени части от тялото. И за
всички тях посочих съответния конфликт, който пациентът трябва да е преживял. В
този момент лекарят се изправи пред всичките си колеги и каза: „Д-р Хамер,
поздравления! Пет специфични твърдения – пет точни отговора! Пациентът има
точно това, което казахте. А Вие дори бяхте в състояние да разграничите какво е
имал в миналото и какви симптоми има сега.”
Dr. Hamer, 1992
От 1988 година „Петте биологични закона на Новата медицина” се тестват и проверяват от
много лекари и професионални организации, което се удостоверява със съответните
официални документи. Всички проверки показват 100% достоверност на медицинските
открития на д-р Хамер.
Няколко примера за проверки на ГНМ:
1984 г. – Д-р Е. Манхаймер (кардиологичната клиника във Виена), проф.
Покисер и проф. д-р Имхоф (рентгенолози) и двамата от Университета на
Виена, Австрия, тестват върху 8 пациенти откритията на д-р Хамер относно
връзката между инфаркта, териториалния конфликт и алтерацията в мозъка
под формата на т.нар. Огнище на Хамер (ОХ). Резултатът: всички инфаркти,
случили се след териториален конфликт са били решени.

1988 г. – проф. д-р Биркмайер и д-р Розкидал (и двамата от Виена,
Австрия) тестват под наблюдението на петима лекари „Желязното правило
на рака” (първият биологичен закон) върху 7 пациенти. Резултатът: 100%
точност.
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1989 г. – На медицинска конференция в Мюнхен, Германия, 17 лекари тестват „Петте
биологични закона” върху 27 пациенти. Резултатът: 100% точност.

1990 г. – В Намюр, Белгия са тествани 6 пациенти, под наблюдението на
17 лекари. Резултатът: 100% точност

1990 г. – В Намюр, Белгия са тествани 6 пациенти, под наблюдението на 17 лекари.
Резултатът: 100% точност

1992 г. – В Гелзенкирхен, Германия, проф. Щеман (завеждащ педиатричната
клиника в Гелзенкирхен), д-р Фитцер (от медицинския факултет на
Дюселдорф, Германия) и д-р Елке Мюлпфорт (от Нюрнберг) тестват „Петте
биологични закона на Новата медицина” върху 24 болни от рак пациенти.
Резултатът: 100% точност.

1993 г. – Д-р Вилибалд Щангл, президент на Окръжната медицинска асоциация на
провинция Долна Австрия, тества Новата медицина върху 250 случая. Резултатът: 100%
съгласие с откритията на д-р Хамер.
1998 г. – Медицинският факултет към Университета на Търнава (Словакия) тества 7
пациенти с 20 специфични медицински състояния в Института по Онкология в Братислава и
Онкологичното отделение на болницата в Търнава. Както е отбелязано в официалния
документ: Целта беше да установим дали медицинската система на д-р Хамер би могла да
се провери като се използва научен метод, който да покаже, че нейните резултати са
възпроизводими. Това беше така. (виж документът от Търнава, 11.09.1998 г.)
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