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TÉBOLY-KATEGÓRIA

4.) TÉBOLY-KATEGÓRIA:

1.) Mi a Szerv Atlasz? - lélektan (2. o.), (2. o.), összefüggés ismertető eszköz (3. o.), biológia-

élettan elváltozástan (3. o.), elváltozás-tudomány (21. o.)

2.) Szervatlasz más néven Betegségatlasz (2. o. ) – a szerv más néven nem betegség, ez így nem helyes

3.)  (9. o.) – vagyis akkor például azt is mondhatjuk, hogy két bicikli alkot egy biciklizést vagy két ágy

alkot egy megágyazást?

(20. o.) = Az lett! Elváltoztatta Hamer doktor tudományát!

4.) az agyi góc felfújódik - tán levegővel? (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)

5.) elhagyatottsági túlödémásodás = helyesen: ödéma keletkezése az elhagyatottság vagy az „ elhagyatottság-konfliktus” miatti (43. o.

Hasnyálmirigy)

6.) elhatárolódás -viszonyulás – ez mit jelent? (98. o. Nagyagy -kéregállomány)

Fáj a laphámunk???? tonikus-klonikus???? Meg kólás, és legrosszabb esetben meggymárkás?               = helyesen: tónusos-klónusos

Kolikát = kólikát (99. Érzékenység lefutás )

7.)

beépített biológiai végtag-fájdalomcsillapítás?????? Érzékelés bénulás – ez mit jelent? (109. o. Csonthártya)

8.)

 laphám csővezeték?? Ez nem

juttat semmit sehová , mert ez csak egy csökevény, és már nincs funkciója!

(113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)

9.) Előre ledermedési

konfliktus????? L. könyv (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)

10.)

pajzsmirigy-vezeték laphám-csővezetéke? Ez mi? Ilyen testrészünk nincs! (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)

11.)

Egész oldal (114. old.) Kopoltyúív-vezetékek
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Szennyvíz csatorna és –tisztító?????? Átmérő szabályozó????? Laphám intimával = laphámintimával, a kopoltyúhasadékok a vizet szűrték, nem

pedig vért szállít , és ez nem egy szennyvíz és tisztító rendszer!!!! (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

 

ábra rossz , mert ez az ábra nem a kopoltyúhasadék és nem ér le a mediastinumba. (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

Érszakasz??? Semmi köze az érhez. A nyomó érzés mástól van. Ld. könyv. (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

Látványos foltok??? Igen szakszerű megfogalmazás! Nyirokérben pangó folyadék? Ha nyirokér nincs, folyadék honnan lenne? (114. o.

Kopoltyúív-vezeték intima)

nyaki és mellkasi nyirokér-szakaszok????????? Nem a jobb oldali homloklebenyben van! Ma a nyirokerek vérkeringés funkcióit a vérerek látják

el?????? Lásd Tud. táblázat ! (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

Lásd Tud.táblázat.  (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

 nincs visszaáramlás-gátló laphám-szelep , mert ez se nem nyirokvezeték, se nem nyirokér!!!! (114. o. Kopoltyúív-

vezeték intima)

nyirokér-intima gyulladás?????? Hörgő karcinómának = hörgőkarcinómának. A vezeték tartalma felduzzad????? Nincs vezeték! (114. o.

Kopoltyúív-vezeték intima)

12.) BB-effektus agresszivitás -

parkinson, para-parkinson, paranoia-parkinson, gyűlölködés-parkinson

(BB-effektus = Berecz Barbara effektus : ez az igazi paranoia, amikor egy volt barátnőről elmebaj-effektust neveznek el !)

13.)

Zombiasodás????

Fékezi a daganatok növekedését az agytörzsi konstelláció?????

Ostobává válás,

könnyelműség, felelőtlenség, befolyásolhatóság ?????? Nem lesz ostoba!!! (134. old. Az agytörzsi konstellációk)
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Tetszik Regisztráció, hogy megnézd , mi tetszik az
ismerőseidnek.

14.)

A retina szituációtól való rettegés, az ideghártya személytől, élőlénytől való rettegés . Ezek a reléközpontok is léphetnek egymással konstellációba.

J A retina és az ideghártya egy és ugyanaz! A kettő egymással hogyan léphet konstellációba??? Helyesen ideghártya helyett üvegtestet kellett

volna írni. (144. old. Pre -motorikus és látókérgi mezők)

15.)

A nő hormonálisan hímneművé válik? A nő nem lesz hímnemű! Helyesen: a nőnek a hormonok hatására férfias érzelmei lesznek. (145. old.

Nemi birtokzóna konstellációk)

16.)

 

Nem változik meg a neme!! Helyesen: hormonálisan férfias érzelmű vagy konfliktus által férfias érzelmű (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)

 

17.)

 

Ha a mérleg billeg, akkor leesik! Ebben az esetben inkább a mérleg nyelve jobbra vagy balra billen. (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)

18.) Így már sokkal érthetőbb!

19.)

A Szervatlasz pedig egyre fejlődősködősebb, de egyre értelmezhetetlenősködősebb !

20.) Elmezavaros hörgő

asztmás roham?????? Inkább a Szervatlasz készítője lehet kissé elmezavaros.

21.)

 zsugorodásos sorvadás – ilyen nincs.

Az emlő bőre behúzódhat, de nem behorpad! (107. Tejvezeték)

22.)

 Értelmezhetetlen mondat! (83 . o. Leukémia)

23.)

 … azt a hátráltatottsági érzés pontos funkcionális vonatkozása az

elhelyezkedést határozza meg … Mit azt? Azt, vagy az elhelyezkedést ? Ez értelmetlen. (86. o. Vérerek fala)

24.)

A kéregállománynál elsődlegesen a konfliktus jellege döntő, hogy a biológiai oldalúság miben meghatározó. Ez értelmetlen. (98. o. Nagyagy -

kéregállomány)
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