
Kanker is geneesbaar

... zonder operatie

   ... zonder bestraling

      ... zonder chemotherapie

... echter enkel diegene, die de oorzaak van zijn 
ziekte heeft herkend, kan de kanker overwinnen.

Laat U zich niet langer door degene die daaraan zijn 
geïnteresseerd vertellen, dat kanker kwaadaardig en 
onberekenbaar en daarmee met alle middelen te 
bestrijden is. Leert u liever te begrijpen, dat er zich 
achter kanker een natuurlijk proces verbergt. Dit 
proces verloopt volgens bepaalde, berekenbare en 
zinvolle biologische wetmatigheden, bij de mens en 
analoog ook bij de dieren!

Er is de NIEUWE GENEESKUNDE van Dr. Hamer, 
waarin deze (5) wetmatigheden nauwkeurig zijn 
gedefinieerd en volgens welke oorzaak en verloop 
van alle “ziekten” bekend zijn...

... voor de toepassing van de NIEUWE 
GENEESKUNDE is geen enkel medicijn nodig ...

... de mensen die de inzichten van de NIEUWE 
GENEESKUNDE als kennis toepassen, hebben een 
meer dan 90% kans hun “ziekte” op natuurlijke wijze 
te overwinnen. Ook kanker!

... en uitzaaiingen volgens het huidige begrip 
bestaan niet, want iedere kanker heeft ook zijn eigen 
oorzaak en is met de inzichten van de NIEUWE 
GENEESKUNDE in principe geneesbaar en dat 
zonder bijwerkingen!

Wat is de NIEUWE GENEESKUNDE?

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde® (GNM)* van 
Dr. Hamer is een strenge natuurwetenschap die enkel 
5 Biologische Natuurwetten heeft en geen enkele 
hypothese (ca. 5000 in de acad. Geneeskunde).
Dr. Hamer ontdekte verder, dat de door hem gevonden 
5 wetmatigheden van de NIEUWE GENEESKUNDE 
voor alle momenteel bekende en toekomstige “ziekten” 
gelden.

bv.: alle soorten van kanker, verder:
leukemie
diabetes
nieraandoeningen
reuma, jicht
verlammingen (MS, epilepsie)
astma
allergieën
depressies, psychosen
neurodermitis, psoriasis
haaruitval, oog-, oor-, tandproblemen ...
hartinfarct
enz.

Volgens Dr. Hamer is de veroorzaker van elke “ziekte” 
- dus ook van kanker – altijd een psychisch-biologisch 
conflict, die altijd met een “op het verkeerde been 
gezette”, acuut-dramatisch en isolatief ervaren 
schokbeleving gepaard gaat. Het basisprincipe van 
een succesvolle behandeling bestaat naast de 
oplossing van het actieve biologische conflict vooral 
daaruit, dat de patiënt zelf de samenhangen begrijpt en 
in de ideale situatie al van te voren met de inzichten 
van de GNM vertrouwd was. Daarmee is hij vrij van 
angst en paniek veroorzaakt door de diagnose. Enkel 
zo kan hij met een helder hoofd voor een oorzakelijke 
therapie beslissen en daarmee zijn eigen-
verantwoording behouden dan wel terugwinnen.

Het ontstaan van de NIEUWE GENEESKUNDE
Dr. Ryke Geerd Hamer, internist*, geboren in 1935, leed 
in 1978 aan teelbalkanker en wel direct na de dood van 
zijn zoon Dirk. Vanaf dat moment begon Dr. Hamer naar 
samenhangen te zoeken. De vraag of bij andere 
kankerpatiënten eveneens een schokbeleving aan de 
ziekte vooraf was gegaan werd bevestigd nadat hij veel 
patiënten speciaal hierover had ondervraagd. In 1981 
diende hij zijn empirische onderzoekingen in de vorm van 
de (5) Biologische Natuurwetten van de Geneeskunde 
als habilitatieschrift bij de medische universiteit van 
Tübungen (D) in, om zoveel mogelijk patiënten daarvan te 
laten profiteren. Ze wezen het werk zonder reden af, 
zonder een enkel geval te hebben getest. Er volgde een 
jarenlange rechtstrijd. Hoewel ze door een vonnis werd 
veroordeeld, weigerde de universiteit verder om de 
officiële habilitatie door te voeren. Vanaf dat moment werd 
Dr. Hamer met alle middelen bestreden, vervolgd en 
zwart gemaakt, steeds begeleid van laster-campagnes in 
bijna alle media. Duidelijk is: komt de kennis van de 
NIEUWE GENEESKUNDE bij de mensen aan, dan is het 
overgrote deel van de farmaceutische industrie absoluut 
overbodig.
De NIEUWE GENEESKUNDE beschrijft exact de 
medisch-biologische samenhangen van het levende 
organisme als eenheid van psyche, hersenen en orgaan. 
Dr. Hamer kon intussen aan meer dan 40.000 gevallen de 
juistheid van zijn ontdekkingen bewijzen, die ook door een 
groot aantal artsen in binnen- en buitenland geverifieerd 
en gedocumenteerd zijn. In september 1998 werd dan 
aan de universiteit van Trnava (Slowakije) de NIEUWE 
GENEESKUNDE voor de 30e keer officieel getest en voor 
juist bevonden, waarmee ze volgens de regels van de 
natuurwetenschap als geverifieerd voor de leer aan de 
universiteiten – in plaats van de acad. geneeskunde – 
geldt!!!
*) intrekking van de approbatie vanwege zijn weigering de NM 
af te zweren en zich tot de acad. Geneeskunde weder te 
bekeren (Acad. Geneeskunde een religie?).
In 2003 hernoemde Dr. Hamer vanwege naamsbeschermende 
redenen en ook ter bescherming van de 5 natuurwetten “zijn” 
NEUE MEDIZIN om in Germanische Neue Medizin® (GNM), 
kort gezegd “De Germaanse”.



In veel Europese landen, maar ook wereldwijd 
hebben mensen elkaar gevonden die 
meehelpen de natuurwetenschappelijke 
inzichten van de NIEUWE GENEESKUNDE 
(GNM)* van Dr. Hamer direct of over het 
internet te verspreiden. Of ze stichten op 
persoonlijke basis een studiegroep voor de 
GNM, waar geïnteresseerden kosteloos de 
kennis tot de basisprincipes van de GNM 
kunnen krijgen en waar men ervaringen 
uitwisselt.

Kijkt u op www.gnm-nl.be voor bijeenkomsten 
bij u in de buurt voor het Nederlandstalige 
gebied.

1e doel van de studiegroep is het om de 
basisprincipes van de door Dr. hamer ontdekte 
en in 1998 geverifieerde vijf biologische 
natuurwetten van de GNM op eenvoudig te 
begrijpen wijze aan geïnteresseerden over te 
brengen, die daarmee in staat zijn om oorzaak 
en verloop van elke zogenaamde ziekte uit 
natuurwetmatig controleerbare zicht te 
begrijpen, ook de “ziekte” kanker! Een gezond 
persoon kan dat wat de GNM wil overbrengen, 
namelijk hoe ons lichaam functioneert, veel 
makkelijker begrijpen (zonder paniek 
veroorzaakt door een medische diagnose, 
vooral bij kanker...!), vandaar de raad:

# Informeert u zich, zolang u gezond bent! #

Informeert u zich, zolang u gezond 
bent – dus ...
1. leer de GNM kennen, met behulp van het 

internet, boekstudie en bezoek van een 
studiegroep.

2. Zeer snel zal u dan bij uzelf het verloop van de 
natuurwetten kunnen vaststellen.

3. Dan weet u, dat deze natuurwetten kloppen en 
dat er een kwaad- /goedaardigheid in de natuur 
niet bestaat.

4. Uiteindelijk krijgt u vertrouwen en kunt zonder 
paniek al uw “ziekten” overwinnen, eventueel 
met behulp van een GNM-arts of -therapeut.

5. Wat u nog dient te weten: de GNM geldt niet bij 
vergiftigingen (chemo, morfine), ongevallen en 
voedingstekorten!

Mogelijkheden tot informeren

1. Internet

Nederlandstalig:
www.gnm-nl.be

Duitstalig:
www.pilhar.com
www.neue-medizin.de

2. Boeken
Uitgeverij AMICI DI DIRK
Tel./Fax: +49 40-631 16 40 (Frau Knospe)

                              

Informeert U zich,
zolang U gezond bent:

... hoe ons lichaam “functioneert”

... wat “spontane genezing” is

Deze kennis wordt u gebracht door de

NIEUWE GENEESKUNDE

(Germanische Neue Medizin® (GNM) van

Dr. med. Ryke Geerd Hamer)

Kort gezegd “De Germaanse”

Dit “Hamerse Kompas” toont het typische verloop na een inslag 
(DHS) en oplossing (CL) van een conflictschok (1e en 2e van de 
5 wetten in de GNM).

Het handelt zich inderdaad om een natuurwetmatig aflopend, 
zinvol biologisch noodprogramma van de natuur (SBS). Enkel 
bedoelt tot het overleven en ten behoud van de soort, door de 
evolutie aangeleerd, zonder kwaadaardigheid!

Als voorbeeld is er de bekende, door iemand vaak (onbewust) 
beleefde spontane genezing zonder enige ingreep en zonder 
bijwerkingen. Het lichaam geneest en “behandelt” zich zelf (na 
oplossing van het biologische conflict)!

De GNM heeft op basis van haar kennis over de oorzaak en 
verloop van elke ziekte de therapie inbegrepen, namelijk de 
oorzakelijke!

http://www.gnm-nl.be/
http://www.neue-medizin.de/
http://www.pilhar.com/

