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Andocsi Valéria, András Andrea, Barnai Roberto, Balogh Gyula , Csere Dóra, dr. Gelléri Julianna, Griffatong-Filep Ottília, dr. Herczeg Andrea,
Hussein Éva, Káfony Márta , Kovács Róbert, dr . Molnár György , Radius Tamás, Sárecz Iván, Tóth Gyula , Matéz Sándor és Vajai M. Vadvirág
részére

Kedves GNM-barátok !
Sokunk 13 hónapos, áldozatos munkája fekszik a Tudományos táblázat elkészítésében. Csákvári Eszter – aki társatok volt a kezdetektől –
hónapokat töltött el az anyag lektorálásával. Tóth Balázs, szintén régi ismerősötök informatikai ismereteivel járult hozzá, hosszú évek praxisával
rendelkező orvosok és neves szakfordítók pedig önzetlen segítségüket ajánlották fel azért, hogy Hamer doktor tudományának alapjait képező
könyv minél precízebben, minél gyorsabban juthasson el a magyar olvasók kezébe .
Ez a könyv szeretettel, szeretetből készült, a közreműködők szívvel-lélekkel, fizetség nélkül fáradhatatlanul tették a dolgukat. Lelkük mélyén
érezték, hogy abban a ritka megtiszteltetésben lehet részük, hogy egy nagyon kivételes ember nagyon kivételes munkájának terjesztésében
vállalhatnak részt. Tették ezt azért, hogy betegek és tanítók – többek között TI is! – minél mélyebb ismereteket szerezhessenek a Germán
Gyógytudományról közvetlenül a forrástól, Hamer doktortól .
Betegek százai kétségbeesve keresik a megoldást a gyógyulásra és vesznek el a mai hazug és haszonleső világban. Hamer doktornak is – mint
ahogyan minden felfedezőnek - sok ellensége van. Az ellenségei táborába tartoznak azok, akiknek érdekeit sérti a felfedezése, de azok a pénzéhes
hiénák is, akik hasznot akarnak húzni belőle. Mindkettőből akad bőven. Az ellenség tábora rosszakarattal hirdeti, hogy Hamer doktor antiszemita,
túl öreg , és hogy már nincs felelősségének teljes tudatában . Egy mélyreható önvizsgálattal talán TI is megtaláljátok az utat:
Vajon alaposan átolvastátok a teljes anyagot, mielőtt letettétek a voksotokat a Tudományos táblázat ellen? Meggyőződtetek azok szakmai
hitelességéről, akik pártfogásotok igazolásaként az aláírásotokat kérték? A ti motivációtok vajon megnyugtató erkölcsi alapokon nyugszik?
Tudnotok kell , hogy az általatok vélt meggondolatlan „ huszárvágás”-sal sokak utolsó mentsvárát romboltátok le ! Kétségekbe taszítottatok
betegeket, megfosztva őket a gyógyulás lehetőségétől.
Továbbra is főbenjáró bűn Hamer doktor felett pálcát törni!
Őszintén tegyék szívükre közületek a kezüket azok, akik figyelmesen áttanulmányozták a Szervatlaszt . Ugye sok újat tanultatok a Tudományos
táblázatból? Ugye ennek köszönhetően jónéhány homályos területről lebbent fel a fátyol? Ugye sokszor éreztétek úgy, hogy megvilágosodtatok? A
legújabb Szervatlaszban sok helyen már a Tudományos táblázat szövegezése jelenik meg, sőt az általunk régen kért javításokra is sor került már!
Azonban még mindig bőven akad olyan eltérés , komoly szakmai (orvosi ) hiba és súlyos GNM -beli értelmezési hiba, mely lehetetlenné teszi a
megértést. Közületek ki melyik hibáért vállalja a felelősséget, amelyik a Szervatlasz sokadik javított verziójában még mindig megtalálható? Ki
kinek a haláláért vállalja közületek a felelősséget, amikor a félreértelmezett alapokra épülő Szervatlaszt követve hiba csúszik a számításba? Vagy
talán ezt is Hamer doktor számlájára írjátok?
És most nézzetek a tükörbe: TI valóban felelősségetek teljes tudatában cselekedtetek, amikor a Tudományos táblázat elleni nyilatkozatot
aláírtátok? A felületes „lektorálásra ” csak egy példa a sok közül: a GNM-szószedetben található orvosi szavak jegyzéke a Brencsán: Orvosi Szótár
(Medicina Kiadó ) szavainak szó szerinti idézete (l. kifogásolt kemoterápia). Ugyanennek a vakbuzgóságnak tudható be a németről való fordítás
több kifjezésének kritikája, amelyek Halász Előd Német -magyar szótárának fellapozásával szükségtelenné válhatott volna. Végülis az öngól is gól!
Eszterrel igyekeztünk kigyűjteni a Szervatlasz hiányosságait, eltéréseit , hibáit. Nem állt szándékunkban a teljes anyagot lektorálni, de
szemelvényeket közzétesszünk azokból a kategóriákból, melyek első átnézésre szembetűnőek voltak. Hangsúlyozzuk, hogy a zagyva
költeményeknek vagy az olyan bekezdéseknek , melyekben például 26 jelző sorakozik egymás mellett, nem szenteltünk külön figyelmet. Ha ezt
tettük volna , a Szervatlasz második felétől kezdve a javát ki kellett volna emelnünk.
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Kérünk benneteket, először alaposan olvassátok át a kifogásaitokra írt válaszokat , majd vizsgáljátok meg a Szervatlasz hibáit, kategóriákba sorolt
eltéréseit. Ezt követően hallgassatok a józan eszetekre! Bölcsesség, elfogadás: Rudolf Steinert idézzük , mely reméljük, segít a döntésben: „Ne vess
el semmit, amíg nem értetted meg , ne fogadj el semmit, amíg nem értetted meg.”
Amennyiben marad GNM-mel kapcsolatos nyitott kérdés, várunk Benneteket is jó szívvel az első piliscsévi, 2012. április 12-én megrendezésre
kerülő GNM-konferencián.
Az aktuális programnaptárunkat itt olvashatod !
Piliscsév, 2012. február 22.
Kelemenné Dévényi Julianna
A Szerv Atlaszban található:
SÚLYOS HIBÁK,
SZÁNDÉKOS ELFERDÍTÉSEK,
FÉLREVEZETÉS, MEGTÉVESZTÉS, HELYTELEN MEGHATÁROZÁS,
TÉBOLY-KATEGÓRIA,
A RÉGI SZERVATLASZBAN MÉG SZEREPLŐ HIBÁK,
ORVOSI SZAKSZAVAK HELYTELEN ALKALMAZÁSA , ROSSZ FORDÍTÁSA,
FORDÍTÁSI HIBÁK,
HELYESÍRÁSI HIBÁK,
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
Válasz az önjelölt GNM -szakértők jegyzékére

Tetszik

Regisztráció, hogy megnézd , mi tetszik az
ismerőseidnek.
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