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Biografie en video interview Dr. Hallym Calehr, ontwikkelaar van de BEST 
 (Dr. Hallym Calehr, MD, Ph. D., 1935 - 2015) 

Video-opname (2012 in Rusland) https://vk.com/video-37036951_162538445 

 
Biografie Dr. Hallym Calehr 

 Gastdocent transculturele psychologie en gedragspsychologie aan de Faculteit der 
Psychologie, St. Petersburg State University (Rusland). 

 Gasthoogleraar complementaire geneeskunde aan de Staatsuniversiteit van Kiev (Oekraïne), 

 Diploma en gouden medaille in complementaire geneeskunde voor excellentie op het 
Wereldcongres over traditionele geneeskunde in Cheboksary van de minister van 
Volksgezondheid van de Russische Federatie, 

 Docent Psychopunctuur als basis voor alternatieve geneeskunde, Ethnopsychiatry, aan het 
Psychiatrisch Centrum van de Charite Medical Clinic aan de Humboldt University (Duitsland). 

 In 1963 behaalde hij een diploma van doctor in de medische wetenschappen en doctor in de 
wijsbegeerte aan de Universiteit van Leipzig. Karl Marx (Oost-Duitsland). 

 Hij gaf trainingen in verschillende disciplines aan postacademische onderwijsinstellingen in 
het ziekenhuis: zoals Tropische Geneeskunde in Hamburg, Homeopathie in Stuttgart, 
Cardiologie in Berlijn, Amsterdam en het National Institute of Cardiology, University of 
London, Longziekten in Amsterdam, Family Planning in Amsterdam, Family Medicine Gaude 
(Holland). 

 Hij diende als een burger in het Amerikaanse leger in West-Berlijn op de polikliniek, gericht 
op algemene geneeskunde, psychiatrie en dermatologie. 

 Hij ontving diploma's van een dermatoloog in het Central Hospital van de Amerikaanse 
strijdkrachten in Frankfurt am Main, een psychoanalyticus in Berlijn, internationale diploma's 
in acupunctuur in Wenen (Oostenrijk), Jakarta (Indonesië) en Hanoi (Vietnam), die zijn 
carrière als arts goedkeurde bij psychosomatische benadering. 

LIDMAATSCHAPPEN EN VERDIENSTEN 

  Diploma en medaillewinnaar van de traditionele geneeskunde, ministerie van 
Volksgezondheid van de Russische Federatie, Moskou, Rusland (1996). 

 Hoofd van de Russische Vereniging voor Psychopunctuur, St. Petersburg, Rusland (1991). 

 Laureaat van het Wereldcongres van specialisten op het gebied van traditionele 
geneeskunde, diploma en medaille als een uitstekende specialist van het ministerie van 
volksgezondheid van de Russische Federatie (Rusland); Hoofd van de Russische Vereniging 
voor Psychopunctuur (Rusland); 
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 Ere-professor van de Kazachse Nationale Medische Universiteit genoemd naar S.D. 
Asfendiyarov (Kazachstan); 

 Hoogleraar van de Kazachse Nationale Muziekacademie (Kazachstan), enz. 

 Erelid van de Italiaanse organisatie voor acupunctuur (1977). 

 Erelid van de Hong Kong Federation of Acupuncturists (1978). 

 Lid van de Wereldgezondheidsorganisatie, Verenigde Staten (1979). 

 Directeur Traditionele Geneeskunde, Gemeentelijke Gezondheid, Jakarta, Indonesië (1979 - 
1982). 

 Stichtend lid van de World Association of Dynamic Psychiatry, Duitsland (1983). 

 Hoofd van de afdeling Psychopunctuur, ziekenhuis voor kinderen en vrouwen, Indonesië 
(1983 - 1986). 

 Erelid van het Acupunctuur Instituut, Patan Clinic, Kathmandu, Nepal (1984). 

 Lid, Nationaal Acupunctuur Instituut, Hanoi, Vietnam (1985). 

 Directeur van het Duitse instituut voor onderwijs en onderzoek in psychopunctuur (1986). 

 Docent van de "Psychological Section re" van de jaarlijkse Medical Week ", Baden-Baden, 
Duitsland (1986). 

 De leider van de seminars over de Basic Emotional Structuring Test (BEST) en 
Psychopunctuur over de hele wereld sinds 1972, zoals: in Duitsland, Oostenrijk, Indonesië, 
Nederland, Griekenland, Joegoslavië, Japan, Engeland, Vietnam, Frankrijk, VS, Hongarije, 
Rusland , Pakistan en andere landen. 

 Erelid van de World Sufism Union, New Delhi, India (1988). 

 Voorzitter van de Duitse Vereniging voor Psychopunctuur, Berlijn, Duitsland (1989). 

 Patroon van de Nederlandse Vereniging voor Psychopunctuur, Nut, Holland (1989). 

 President van de World Association of Psychopuncture, Bandung, Indonesië (1991). 

 Patroon van de Pakistan Psychopuncture Association, Lahore, Pakistan (1993). 

 Docent "Psychopunctuur als basis van traditionele geneeskunde", Humboldt University 
Charitable Psychiatric Center, Oost-Berlijn, Duitsland (1994). 

 Dr. Caler publiceerde een commentaar op wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boeddhisme, 
jodendom, christendom, islam), filosofieën (Upanishads, Vedantology, Confucianism, 
Diogenes, Immanuel Kant, David Hume, Hegel, Marxism-Leninism, Sartre, etc.), 

 Traditionele Chinese en Indiase geneeskunde (Ayurveda), 
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 De psychoanalyse van Freud, de individuele psychologie van Jung, de materialist 
(kwantumfysica, chaos) en de spirituele wetenschappen en opnieuw geformuleerd in een 
synthetisch en integraal systeem van psychopunctuur als de 'wetenschap van het bestaan en 
de kunst van het leven'. 

 Dr. Calehr deed een belangrijke ontdekking om de wereldwijde problemen van crisis, 
disharmonie, conflict, oorlog, onrecht, mensenrechten, enz. Op te lossen op basis van de 
hoogste graad van de Natural Law of Man als Microcosmos (Yin) en het Universum als 
Macrocosmos (Yang) (1976). 

 Dr. Calehr ontdekte Subego als de "wortel van het atma" (ziel) van het individu, voor het 
eerst in de dertig miljoenste evolutie van de mensheid, die met de hulp van BEST de droom 
vervulde van alle profeten, filosofen, wetenschappers, kunstenaars, sociologen en de hele 
mensheid in zijn geschiedenis. 

 Dr. Hallym Calehr wordt algemeen gerespecteerd als een uitstekende transculturele en 
spirituele psychiater, wetenschapper en acupuncturist op het gebied van meditatie en 
yoga; vandaag erkend als een van de grootste leraren en meesters van het soefisme ter 
wereld. 

 Psychopuncture en BEST, door Dr. Calehr, onthullen het volledige potentieel van de 
structuren van het menselijke ego, als basis voor het onderzoeken van jezelf met het doel om 
de deuren van het paradijs op aarde te bereiken door jezelf te transformeren in het Nirvana-
complex en het engelencomplex, vrij van de materialistische en spirituele rampen gevormd 
door de God-complexen ',' Duivel 'en' Vampier 'door het' spirituele type 'als de doelen van 
het leven op aarde en leven na de dood. 

 Nu richt Dr. Calehr wereldwijd psychopunctuurcentra op om elk individu de kunst van het 
beheersen van de geest-lichaam-ziel te bieden en om via BEST een gezond, harmonieus, 
gelukkig, tevreden en succesvol leven te bestendigen. 

 Dr. Hallym Calehr heeft de oosterse en westerse wetenschappen volledig en harmonieus 
verbonden met de Global Scientific Transcultural Association, aangepast aan de praktische 
behoeften van de mensheid in alle delen van de wereld, vandaag vrij van elke raciale, 
etnische, sektarische, religieuze, taalkundige, culturele en traditionele segregatie en onthult 
de 'wortel' of de ziel van een individu '(Subego), dan de' ontbrekende schakel 'als een brug 
tussen het lichaam en de geest, dan het ego waar het meest van gedroomd werd gedurende 
alle eeuwen van menselijke evolutie. 

 Dr. Calehr beoefende een privé-praktijk als acupuncturist en psychotherapeut in Indonesië, 
Duitsland, Nederland, Amerika, Rusland, Italië, Spanje en andere landen van de wereld. 

 De wetenschappelijke en humanitaire bijdrage van Hallym Calehr aan de ontwikkeling van 
klinische psychiatrie, psychosomatische geneeskunde en psychocultureel onderzoek verdient 
de hoogste beoordeling en opent nieuwe horizonten voor de wereldwetenschap. 

ONDERWIJS EN PROFESSIONELE ACTIVITEIT 
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  1964: Stage in gynaecologie, verloskunde en chirurgie in Berlin-Buch, Oost-Berlijn (DDR), 

 1967: persoonlijke arts van de minister van Volksgezondheid van Indonesië, missionarisarts 
in Indonesië, 

 1996: Diploma en gouden medaille in complementaire geneeskunde voor de workshop op 
het Wereldcongres over traditionele geneeskunde in Cheboksary van de minister van 
Volksgezondheid van de Russische Federatie, 

 1970: Diploma in tropische geneeskunde, Berlijn (West-Duitsland), 

 1970-72: Civilian Physician, US Armed Forces Hospital, West Berlin (Duitsland), 

 1971: certificaat voor het recht om dermatologie te studeren, Army Department, US Army 
Hospital, Frankfurt (Bondsrepubliek Duitsland), 

 1972: Acupunctuur Diploma, Oostenrijkse Acupunctuur Vereniging, Wenen, Oostenrijk 
(President: Prof. Dr. Johannes Bippso, directeur van het Ludwig Boltzmann Acupunctuur 
Instituut (Wenen), 

 1972: Medical Acupuncture Specialist, Department of Acupuncture, University of Indonesia, 
Jakarta (Rector: Dr. Giuliar Silman). 

 1973: Specialist in Family Medicine, Berlijn (West-Duitsland), 

 1978: President van het World Acupuncture Psychosomatic Center, Bandung (Indonesië), 

 1978: erelid van WUASS - Worldwide Union of Scientists and Associations of Acupuncturists, 
Torino (Italië) en Marseille (Frankrijk), 

 1979: Emeritus professor van WUASS Acupunctuur - World Union of Scientists and 
Associations of Acupuncturists, Torino (Italië) en Marseille (Frankrijk), 

 1979: Diploma in Family Medicine, Berlijn (West-Duitsland), 

 1979: lid van de Wereldgezondheidsorganisatie (VS), 

 1980: Regionaal voorzitter van de World Association of Dynamic Psychiatry uit Indonesië, 
gekozen in München (Duitsland), 

 1980: Honorary Doctor of Psychosomatic Medicine van de Greek Society of Psychosomatic 
Medicine, Athene (Griekenland), 1980: Certificate of Honorary Member of the Hong Kong 
Federation of Acupuncturists (Head: Dr. Holi Wong), 

 1981: Lid van de World Association of Social Psychiatry, Santa Barbara (VS), 

 1983: Diploma van erelid van het Acupunctuurcentrum van de Patan-kliniek in Nepal 
(directeur: Dr. H.R. Bajracharya), 

 1985: Acupunctuur Diploma, Vietnam State Acupuncture Institute, Hanoi (Vietnam), 
(directeur: Prof. Dr. Nguyen Tai Thu), 
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 1985-88: Visiting Acupuncture Consultant in Saoedi-Arabië, 

 1988: Acupuncturist, Vishwa Unnayyan Samsad (Parlement van Wereldontwikkeling), 
Pitambar Bhawan, West-Bengalen (India), 

 1989: certificaat van de World Association of Psychiatry, USH World Congress of Psychiatry, 
10/12/19/1989, Athene (Griekenland), 

 1990: Diploma of Participation, VI World Congress on Scientific Acupuncture (ICMART), Rome 
(Italië), 17-20 april, 

 1992: Certificate in Acupuncture: "Integration of Acupuncture in Modern Medicine", ICMART 
World Congress, 1992, Boedapest (Hongarije), 

 1995: docent alternatieve geneeskunde, Egnopsychiatry: Charite Psychiatric Center, 
Humboldt University, Berlijn (Duitsland), 

 1995: voorzitter van de World Association of Psychopuncture, 

 1996: erelid, Duits onderzoeksinstituut voor Chinese geneeskunde, Freiburg / Duitsland / 
(president: ereprof.KK Schorenberger). 

PRAKTISCHE ERVARING 

Organisator van BEST- en psychopunctuurseminars over de hele wereld sinds 1972, met name in 
Duitsland, Oostenrijk, Indonesië, Nederland, Griekenland, Joegoslavië, Japan, Engeland, Vietnam, 
Frankrijk, VS, Hongarije, Rusland, Pakistan, Kazachstan, Oekraïne, Noord Ossetia en anderen 

Dr. Calehr, als een uitstekende specialist op het gebied van wetenschappelijke psychologie, 
traditionele geneeskunde, ontving een diploma en een medaille van het ministerie van 
Volksgezondheid van de Russische Federatie. 

In Rusland heeft Dr. Calehr van 1991 tot 2010 wetenschappelijke, trainings- en praktische seminars 
gehouden: aan de St. Petersburg State University aan de Faculteit der Psychologie, aan de Medische 
en Oosterse Faculteit (1997-2004), aan het Psychoneurological Research Institute vernoemd V.M. 
Bekhtereva (1991-2004), aan de reflexologie-afdeling van de St. Petersburg Medical Academy of 
Postgraduate Education (1996, 1998-2000, 2004), aan de Russian Academy of Sciences (1999), het 
House of Scientists van de Russian Academy of Sciences (1992), het ziekenhuis en de polikliniek van 
de Russische Academie van Wetenschappen (1992-2002), Militaire Medische Academie bij de 
Afdeling Psychiatrie (2003), Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Russische Federatie (2003), 
St. Petersburg Herzen Pedagogical University bij de Afdeling Klinische Psychologie (2001-2003), 
Academie voor Pedagogische Postgraduaat onderwijs (2004). 

PUBLICATIES 

 Problemen met een abnormale persoonlijkheid en hun acupunctuuroplossing - een rapport 
gepresenteerd op een conferentie gewijd aan de 13e verjaardag van de Duitse Vereniging 
voor Acupuncturisten, -1974, Duitsland. 
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 Ouderschap in Indonesië in termen van gezinsdynamiek, een sprookje en een spel - rapport 
op het Internationale Symposium van de Duitse Academie voor Psychoanalyse (Maritim 
Lübeck-Travemunde Congress Centre) als onderdeel van het Internationale Jaar van het Kind 
van de Verenigde Naties, 1979, Duitsland. 

 Kinderpsychotherapie met schoolproblemen - rapport op het XI Symposium van de Duitse 
Academie voor Psychoanalyse, november 1979, Duitsland. 

 Psychopunctuur is een speciale editie van de publicatie van de Duitse Vereniging voor 
Acupunctuurartsen - Acupunctuur - Theorie en praktijk, 1981, Duitsland. 

 Video-interview met de Russische televisie “BEST-The Unraveling of the Human Soul”, MKU, 
St. Petersburg, 2001 

 Video-interview met de Russische televisie "Knowledge Awareness: Personality Psychology", 
Moscow State University, St. Petersburg, 2002 

BOEKEN 

1. Acupunctuur in psychosomatische geneeskunde: diagnostische en therapeutische normen - 
1976, Duitsland. 

2. Psychosynthese van een patiënt met schizofrenie vanuit transcultureel oogpunt - een reeks 
wetenschappelijke publicaties van het International Centre for Acupuncture and 
Psychosomatics, 1980, Duitsland. 

3. Gezinsplanning met acupunctuur (acupunctuur) - een reeks wetenschappelijke publicaties 
van het International Centre for Acupuncture and Psychosomatics (Indonesia), 1980, 
Indonesië. 

4. Transculturele psychosynthetische meditatie - een reeks wetenschappelijke publicaties van 
het International Centre for Acupuncture and Psychosomatics, 1980, Duitsland. 

5. BESTE Handleiding - Emotionele structuurtest - 1981, Indonesië. 

6. Psychosomatische aspecten van obesitas en gewichtsbeheersing door acupunctuur - een 
reeks wetenschappelijke publicaties van het International Centre for Acupuncture and 
Psychosomatics, 1983, Indonesië. 

7. Acupunctuurbehandeling voor een astmapatiënt - artikel in het American Journal of 
Acupuncture, 1989, VS. 

8. Richtlijnen voor het gebruik van BEST (Basic Emotional Structuring Test) - 1997, Indonesië. 

9. Menselijke complexen en hun psychodynamica - 1998, Indonesië. 

10. Psychotherapeutic Encyclopedia: Art. "Psycho-punctie Calera" - 2000, Rusland. 

11. Kamaveda - een nieuwe wetenschap van liefde - 2004, Rusland. 

 


