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ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 
 

 «Μετά την παρουσίαση µιας διάλεξης στη Βιέννη τον Μάιο του 1991, ένας γιατρός µου έδωσε µια αξονική 
τοµογραφία εγκεφάλου (CT) ενός ασθενούς. Παρουσία 20 συναδέλφων του, µεταξύ των οποίων 
ακτινολόγοι και ειδικοί στην αξονική τοµογραφία, µου ζήτησε να του πω ποια συµπτώµατα είχε ο ασθενής 
και ποιοι τύποι συγκρούσεων σχετίζονται µε αυτά τα συµπτώµατα. Μου ζητήθηκε να συµπεράνω από το 
επίπεδο του εγκεφάλου την κατάσταση των άλλων δύο επιπέδων. ∆ιέγνωσα από την αξονική εγκεφάλου 
ένα πρόσφατα αιµορραγικό καρκίνωµα της ουροδόχου κύστης στη φάση θεραπείας, ένα παλαιότερο 
καρκίνωµα του προστάτη, µια διαβητική πάθηση, ένα παλιό βρογχικό καρκίνωµα και µια αισθητηριακή 
παράλυση µιας συγκεκριµένης περιοχής στο σώµα - και για κάθε ένα από τα παραπάνω τις αντίστοιχες 
συγκρούσεις που πρέπει να είχε βιώσει ο ασθενής. Σε αυτό το σηµείο ο γιατρός σηκώθηκε µπροστά σε 
όλους τους συναδέλφους του και είπε, «∆ρ. Χάµερ, συγχαρητήρια! Πέντε συγκεκριµένοι ισχυρισµοί- πέντε 
επιτυχίες! Ο ασθενής είχε ακριβώς αυτό που λέτε. Και καταφέρατε ακόµη να διαφοροποιήσετε ποια 
συµπτώµατα είχε στο παρελθόν και ποιο σύµπτωµα έχει τώρα».» 
 

Συνέντευξη του Dr. Hamer, 1992   
 
Από το 1981, οι «Πέντε Βιολογικοί Νόµοι της Νέας Ιατρικής» έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από 
πολλούς ιατρούς και επαγγελµατικούς συλλόγους, συνοδεία υπογεγραµµένων εγγράφων. Όλες οι 
επαληθεύσεις πιστοποιούν την 100% ακρίβεια των ιατρικών ευρηµάτων του Dr. Hamer. 
 
Παραδείγµατα επαληθεύσεων της GNM. Για να δείτε τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα, µεταβείτε σε 
αυτήν την ιστοσελίδα: https://learninggnm.com/SBS/documents/verifications.html 
  
 
1984: Ο καθηγητής Dr. Mannheimer (κλινική καρδιολογίας της Βιέννης), ο καθηγητής Dr. Pokieser και ο 
καθηγητής Dr. Imhof (ακτινολόγοι), αµφότεροι από το Πανεπιστήµιο της Βιέννης της Αυστρίας, εξέτασαν 
8 ασθενείς µε βάση τα ευρήµατα του Dr. Hamer σχετικά µε τη σύνδεση µεταξύ µιας καρδιακής 
προσβολής, µε τη σύγκρουση απώλειας περιοχής κυριαρχίας και αλλοιώσεων στον εγκέφαλο µε τη 
µορφή της λεγόµενης Εστίας Χάµερ (Hamer Focus). Τα µέλη της επιτροπής αναγνώρισαν ενυπόγραφα 
ότι σύµφωνα µε τον «Σιδηρούν Κανόνα του Καρκίνου» όλες οι καρδιακές προσβολές συνέβησαν µετά την 
επίλυση της σύγκρουσης απώλειας περιοχής κυριαρχίας. 
 

 
 

1988: Οι καθηγητές του πανεπιστηµίου της Βιέννης της Αυστρίας ο  ιατρός Dr. Birkmeyer και ο ιατρός Dr. 
Rozkydal  εξέτασαν, υπό την εποπτεία 5 ιατρών, τον «Σιδηρού Κανόνα του Καρκίνου» (Πρώτος 
Βιολογικός Νόµος) σε 7 ασθενείς. Το αποτέλεσµα: 100% ακρίβεια 

 
 
1989: Σε ιατρικό συνέδριο στο Μόναχο (Γερµανία), 17 γιατροί έλεγξαν τους «Πέντε βιολογικούς νόµους» 
σε 27 ασθενείς. Τα αποτελέσµατα: 100% ακρίβεια. 
 

  
 

1990: 6 ασθενείς ελέγχονται στο Ναµούρ (Βέλγιο) υπό την επίβλεψη 17 ιατρών. Το αποτέλεσµα: 100% 
ακρίβεια. 
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1992: Ο ιατρός Dr. E. A. Stemmann, παιδίατρος και µέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
του Ντίσελντορφ της Γερµανίας, έλεγξε σε ιατρικό συνέδριο στο Gelsenkirchen (23-24 Μαΐου 1992) την 
επαναληψιµότητα των ανακαλύψεων του Dr. Hamer , σε 24 περιπτώσεις. Κατά µέσο όρο, κάθε περίπτωση 
παρουσίαζε τέσσερις έως πέντε ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων καρκίνων, όγκων εγκεφάλου, 
λευχαιµίας, σκλήρυνσης κατά πλάκας, επιληψίας, σαρκώµατος, διαβήτη, λοιµώξεων, φυµατίωσης και 
ψυχικών ασθενειών. Η επιτροπή θεώρησε ότι οι βιολογικοί νόµοι της «Νέας Ιατρικής» είναι 100% ακριβείς 
σε όλες τις περιπτώσεις. Το έγγραφο επαλήθευσης, υπογεγραµµένο από τους ιατρούς Dr. Stemmann και 
Dr. Elke Mühlpfort έχει κοινοποιηθεί στον Πρύτανη της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Dr. D. P. Pfitzer. 
 
 
1993:Ο ιατρός Dr. Willibald Stangl, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρικών Λειτουργών της Κάτω Αυστρίας, 
έλεγξε τη Νέα Ιατρική σε 12 περιπτώσεις. Το αποτέλεσµα: 100% συµφωνία µε τα ευρήµατα του Dr. Hamer. 
 
  
 
1998: Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Trnava (Σλοβακία) εξέτασε επτά ασθενείς µε 20 
συγκεκριµένες ιατρικές παθήσεις στο Ινστιτούτο Ογκολογίας Sainte Elisabeth στη Μπρατισλάβα και τη 
µονάδα Ογκολογίας του Νοσοκοµείου Trnava. Όπως αναφέρεται στην επίσηµη πιστοποίηση: Ο στόχος 
ήταν να εξακριβωθεί εάν το ιατρικό σύστηµα του Dr. Hamer θα µπορούσε να επαληθευτεί 
χρησιµοποιώντας µια επιστηµονική µέθοδο που αποδεικνύει την επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων 
του. Αυτό ακριβώς αποδείχθηκε. (βλ. Έγγραφο Trnava, 11.09.1998) 
 
 

 
12 Ιουλίου 2011, η Κυβέρνηση της Νικαράγουα αναγνώρισε επίσηµα τη German New Medicine® ως 
ιατρική θεραπεία. 
 

 
 

 
Πηγή: www.LearningGNM.com  

 
 
 


