Wat wij gewend zijn ziekte
te noemen, treedt meestal
op in de tweede fase, waar
dus eigenlijk al de genezing begonnen is.
Daar treden vervelende
symptomen op als koorts,
pijn en ontstekingen.

Dit schema brengt de
2e Biologische Natuurwet
in beeld.
Een Zinvol Biologisch
Speciaalprogramma
bestaat uit twee delen:
een actieve fase en een
genezingsfase.

Hamers Kompas

nachtfase:
vagotonie

DHS

eutonie = normotonie
normale sympathicotone/
vagotone dag/nacht-ritme

tijd

dagfase:
sympathicotonie

continu-vagotonie
(behalve in de epi-crisis)
herstellende speciaalprogramma-fase
= post-conflictolyse (pcl-fase)
= genezingsfase

pcl-fase B
restitutieve
fase

pcl-fase A

exsudatieve
fase

CL

epileptoïde/epileptische
crisis
(sympathicotone crisis)

eerste fase sbs
tweede fase sbs
zinvol biologisch speciaalprogramma (sbs)

continu-sympathicotonie
actieve speciaalprogramma-fase
= conflictactieve fase (ca-fase)

conflictactiviteit
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De ontdekkingen van Dr. Hamer worden door sommigen als bedreigend gezien voor hun positie of
inkomen. Dat heeft in de media voor veel verdachtmaking tegen zijn persoon gezorgd. De belangrijkste vraag “Is de Germaanse Geneeskunde wel of
niet juist?” wordt daarbij vermeden.

Leer uzelf kennen!

op www.gnm-nl.be

Al 30 jaar dromen we ervan:
“Als de krokussen bloeien,
breekt de Germaanse Geneeskunde door”

Dit is een uitgave van de vereniging voor verspreiding van
de Germaanse Geneeskunde, Postbus 2, B-4780 Skt. Vith

Leer
uzelf kennen!
Oók als u
gezond bent.

Leer uzelf kennen,

volgens de biologische principes van de

Germaanse
Geneeskunde
Deze nieuwe manier om te kijken naar
biologie en gezondheid is ontdekt door
Dr. Ryke Geerd Hamer en is vastgelegd in
de 5 Biologische Natuurwetten van de
Germaanse Geneeskunde.

Wat is de Germaanse Geneeskunde?

Waarom worden we dan ziek of sterven we aan ziektes?

Deze ontdekking legt een logisch verband tussen psyche
en organisme. Ze is een natuurwetenschap, omdat ze volledig is gebaseerd op 5 natuurwetten en geen hypothesen
kent. Ze kan daarmee op elk moment op wetenschappelijke wijze op juistheid worden gecontroleerd.
Eigenlijk is ze helemaal geen geneeskunde, omdat men
hierbij van ziekte uitgaat, die moet worden genezen.
In de Germaanse Geneeskunde wordt het begrip ziekte
niet gebruikt en de genezing is een deel van het biologische proces.
Ze omschrijft nauwkeurig oorzaak en verloop van alle
lichamelijke en psychische processen als een biologisch
zinvol overlevingsmechanisme van de natuur.
En daarmee is de biologische therapie direct ingebouwd.

Onze samenleving en daarmee onze manier van leven
heeft zich in de loop der eeuwen steeds meer van de natuur
vervreemd, vooral in de laatste 100 jaar. Door onze huidige
geneeskunde zijn we ziektes gaan bekijken als processen
die buiten ons liggen, veroorzaakt door vreemde indringers
en invloeden. De invloed van de psyche heeft men daarbij
buiten beschouwing gelaten, hoewel iedereen een psyche
heeft en men zonder niet kan leven.
Dit alles heeft tot gevolg dat we niet ingrijpen als het noodzakelijk is en teveel of het verkeerde doen op het moment
dat niets doen eigenlijk de beste remedie is.

Waarom Germaanse?
Dr. Hamer voelt zich nauw verbonden met het oude
Germaanse volk. Millennia lang hebben zij in vrede en
vrijheid een groot deel van Europa bevolkt. Het was een
volk dat zich nauw met de natuur en met elkaar verbonden voelde. Het waren creatieve en vindingrijke mensen.
Onder alle omstandigheden hielpen ze elkaar, zo hielden
ze binnendringers lang buiten hun grenzen. De Romeinen
hebben hen niet kunnen overheersen, hoewel deze een
professioneel, betaald leger hadden en de Germanen niet.
Voor Dr. Hamer past zijn ontdekking, die onomwonden
tot de grootste van de laatste eeuw gerekend kan worden,
in de sfeer van dit Germaanse volk.

De Biologische Natuurwetten laten ons inzien, dat we vaak
precies het tegengestelde doen van wat op dat moment zinvol zou zijn. Tegen zoveel onwetendheid is ook de natuur
niet opgewassen. Uiteindelijk hebben we onze vrije wil en
vervult de natuur onze ‘wensen’ op biologische wijze.
Hoe weet ik wat de natuur goed vindt en wat niet?
Het antwoord daarop is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
Uiteindelijk zijn we door de natuur omgeven.
Zo is onze anatomie en herkomst sterk verwant met de
zoogdieren. We zien dat de moeder haar kleine in de eerste
levensfase beschermt en voedt. Ze zijn onafscheidelijk. Ook
bij natuurvolkeren zien we dat nog. De moeder is er om de
kleine te beschermen en de band tussen hen is heel sterk.
Mocht er iets gebeuren, dan heeft de kleine het volste vertrouwen in de moeder en voelt zich volkomen geborgen.

In onze samenleving zien we het als heel normaal om ons
kind al na enkele maanden af te staan aan vreemden om
er voor te zorgen. Het kind komt voor situaties te staan
waar het niet mee kan omgaan, omdat het zich niet kan
weren. De moeder is er niet bij om het kind te beschermen of om het te troosten. Een dier komt niet op het idee
om haar kleine af te geven.
Daarmee wordt bij onze kinderen al op zeer jonge leeftijd
zware schade aangericht en niemand kan achteraf zeggen
wat de oorzaak is geweest.
Als in de natuur een dier gewond of ziek is, dan trekt het
zich terug en wordt beschermd door de groep. In onze
samenleving, die gekenmerkt wordt door de vele eenpersoonshuishoudens, is er nagenoeg niemand waarop je
bij ziekte terug kunt vallen. Of je komt in een ziekenhuis
terecht, waar je bent overgeleverd aan vreemden.
Natuurlijk hebben de dieren de Germaanse Geneeskunde
niet bestudeerd. Ze hanteren de Biologische Natuurwetten instinctief, al naar gelang hun soort en aard.
Wij hebben echter het verkeerde geleerd en menen het
juiste te weten. Nogmaals, tegen zoveel onwetendheid
staat de natuur machteloos.
Door het bestuderen van de Germaanse Geneeskunde
krijgt u weer inzicht in uzelf en uw omgeving. U krijgt
weer grip op uw leven en angsten en onjuiste denkbeelden verdwijnen.
Biologische blokkades uit het verleden kunnen daarmee
spontaan tot een oplossing komen.
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