
 

 
Benvingut a LearningGNM! 

 
 
La Germànica Nova Medicina no és només un nou paradigma de la 
medicina; és també una nova consciència. És el coneixement que el 
nostre organisme posseeix una creativitat inesgotable i unes 
remarcables capacitats d’autocuració. És el reconeixement que cada 
cèl·lula del nostre cos està dotada amb una saviesa biològica que 
compartim amb tots el éssers vius. 
 
 
 
 

 
El lloc web LearningGNM està dedicat a donar a conèixer els innovadors descobriments mèdics d’en 
Dr. med. Ryke Geerd Hamer a l'atenció dels professionals de la salut i del públic en general. 
 
Les nostres presentacions, ja siguin per escrit, mitjançant classes en directe, mitjançant DVDs de 
conferències o mitjançant els nostres tutorials en línia, es focalitzen exclusivament en la ciència de 
la GNM i són categòricament no-ideològiques. Ens desvinculem fermament de les declaracions 
carregades de prejudicis sobre la Germànica Nova Medicina a determinats llocs web. 
 
Tenint en compte la contínua supressió i el nombre creixent de tergiversacions de les troballes d’en 
Doctor Hamer, és el nostre ferm compromís mantenir el material de recerca autèntic i garantir el 
treball original per a les generacions futures. Individus i grups de tot el món s’han unit a nosaltres 
en aquest esforç. 
 
Fins ara, a les nostres Conferències Internacionals de GNM anuals, hi han assistit participants de 32 
països, inclosos Austràlia, Nova Zelanda, Xina, Índia, Rússia, Sud-Àfrica, Estats Units, Canadà i Mèxic, 
així com la majoria de països de Sud-Amèrica i Europa. Molts dels nostres estudiants ara estan 
ensenyant els principis de la GNM, ja sigui en entorns privats o xerrades públiques, per tal 
d’introduir a les seves comunitats en aquest coneixement inestimable. Per a aquesta empresa 
compten amb el nostre continu suport. 
 
Donem un agraïment especial als nostres traductors de LearningGNM pel seu esforç i dedicació per 
portar la feina del Dr. Hamer a les seves comunitats. 
 
Defensar la veritat de Les Cinc Lleis Biològiques és una qüestió de responsabilitat social i de cura 
per la humanitat. Això no requereix un permís especial! Els intents de monopolitzar l’ensenyament 
dels descobriments d’en Doctor Hamer van molt més enllà de l’autèntic esperit de la GNM i del 
moviment que està florint a tot el món. 
 
Donem la benvinguda a persones de tots els àmbits de la vida a LearningGNM i compartim 
aquesta nova comprensió de la salut i la curació amb la família i els amics, de manera que més de 
nosaltres puguem gaudir de la llibertat i l’empoderament que ofereix la NOVA MEDICINA. 
 
Amb els meus millors desitjos en el vostre viatge d’aprenentatge, 
 
Caroline Markolin, Ph.D. 
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