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ÁLDÁS, BÉKESSÉG

A GNM mindannyiunk számára áldás, amit csak békességben tudunk megosztani, ezért válasszal tartozunk azoknak az embereknek, akik

értetlenül állnak a GNM jelenlegi magyararországi helyzete előtt.

Kik a Germán Gyógytudomány hiteles magyarországi hirdetői? Kelemenné Dévényi Julianna, Dr. Ryke Geerd Hamer Tudományos táblázatának

fordítója és Csákvári Eszter , aki Hamer doktor támogatását élvezi a GNM oktatásában.

Csákvári Eszter vagyok. Humán beállítottságomnak köszönhetően mindig is érdekelt az emberi lélek, az egészség. Nővérként a tatabányai

kórházban dolgoztam, 2007 óta tanulom a GNM-et, és 2009 óta országszerte hetente tartok GNM-tanfolyamokat. A kezdetekben Barnai

Robertótól és a Szervatlaszból tanultam, de mindig volt bennem egy erős késztetés, hogy megismerjem Hamer doktor eredeti anyagait, mert a

rendelkezésre álló információk számomra nem álltak össze egységes egésszé. 2010 októberétől GNM-es szakmai tudásommal folyamatosan

segítettem a Tudományos táblázat magyar nyelvre történő fordítási munkáját. Juli tolmácsolásával közvetlenül tehettem fel Hamer doktornak a

felmerült kérdéseimet, miközben Hamer doktor meggyőződhetett GNM-es tudásomról, és támogatását jelezve 2011 óta engedélyével, a

Tudományos táblázat alapján tartom tanfolyamaimat. A 2011 végén megrendezett dobogókői konferenciánkon Hamer doktor Skypeon keresztül

személyesen köszöntött bennünket. 

Én, Kelemenné Dévényi Julianna és férjem, Gyuri a GNM magyarországi elterjedésének anyagi és erkölcsi támogatói voltunk már a kezdetektől.

2006-ban ismerkedtünk meg Robertóval, részt vettünk több előadásán és tanfolyamán, melyek szervezésében is segítségére voltunk. Roberto

2009 végén felkért a Szervatlasz német fordítására, mivel tudta , hogy felsőfokú német nyelvvizsgám van, és több éves németországi

tanulmányaimnak köszönhetően anyanyelvi szinten beszélek németül, melyet a munkámban is napi szinten használok. 2010 -re készültem el a

fordítással, melynek során számtalan szakmai pontatlanságot fedeztem fel. Robertótól nem kaptam ezekre egyértelmű választ, ezért felébredt

bennem a vágy, hogy ezeket a kérdéseket személyesen Hamer doktorral tisztázzam. Helmut Pilhar oldalait böngészve leltem rá Hamer doktor

telefonszámára és mindent elkövettem azért, hogy elérjem őt. Rövid úton megtaláltuk a közös hangot Hamer doktorral, majd néhány beszélgetés

után baráti viszony alakult ki közöttünk. Tőle tudtam meg, hogy néhány évvel ezelőtt Robertóval megszakította a kapcsolatot a „ Krebs und sog.

Krankheiten” c. könyvének dilettáns fordítása miatt, mely azóta sem jelenhetett meg magyarul. A könyv felének fordítási díját Hamer doktor

ennek ellenére korrekt módon kifizette neki. Ezek után ötlött fel bennem, hogy személyesen kellene tisztázni vele a szakmai pontatlanságokat,

ezzel együtt kibékíteni Hamer doktort és Robertót. 2010 . augusztusában került sor a személyes találkozásra, ahol Hamer doktor határozottan

elutasította a Szervatlaszt. Miután kibékítettem őket, Hamer doktor azt mondta , kész kiadni a Tudományos táblázatot magyar nyelven és megkért

minket a fordításra. Augusztusban Roberto sokunkat azzal áltatott, hogy nekiáll a fordításnak. Két hónap türelmetlen várakozás után be kellett

látnom, hogy vagy én csinálom meg , vagy senki . Robertónak elmondtuk, hogy le fogjuk fordítani a Tudományos táblázatot. Ekkor indította el

maroknyi táborával lejárató kampányát Hamer doktor személye, Tudományos táblázata ellen, és ellenünk. Létrehoztunk egy weboldalt, ami

Hamer doktor hivatalos magyar nyelvű honlapja, és ennek keretein belül egy blogot, ami többek között állásfoglalásainkat tartalmazza.

Nagy feladatot vállaltunk Hamer doktor alapművének lefordításával , de célul tűztük ki, hogy végre mindenki számára elérhetővé váljon az

eredeti, paradigmaváltozást létrehozó könyv. Azért, hogy ez a remekmű a magyar érzelemvilághoz hozzáigazítva visszaadja Hamer doktor

gondolatait, a fordítás során napi szinten tartottam vele a kapcsolatot. Ezek a beszélgetések világítottak rá ennek a műnek a valódi mélységére. A

Tudományos táblázat fordítása 2010. októberétől 2011. novemberéig, a könyv megjelenéséig tartott.  Az utolsó fázisban – miután a könyv

szerkesztése, lektorálása elkészült – derült ki, hogy számítástechnikai okokból kénytelen a külföldi nyomda az egészet újból szerkeszteni, ezért

várható volt, hogy lesznek benne apró elírások, hiszen a szerkesztők nem ismerték a magyar nyelvet.. Mindeközben egy    30 éve praktizáló orvos

a teljes anyagot értelemszerűen átnézte, további két orvossal beszéltem meg a szakkifejezéseket, magyar nyelvi lektor és német szakmai lektor  –

aki egyben orvos és természetgyógyász is – segített az értelmezésben és a nyelvi helyességben. Mindezt figyelembe véve komoly csapat támogatta

önzetlenül a fordítási munkálatokat, időt, energiát, anyagi segítséget nem kímélve.  

A férjek nevében , Kelemen György és Csákvári Miklós kötelességünknek érezzük, hogy Julit és Esztert ért méltatlan támadások miatt szót

emeljünk, ezért a következőket fűzzük hozzá:

Talán túlzás nélkül mondhatjuk életünk legnagyobb áldásának, hogy megismerhettük Hamer doktor fantasztikus felfedezését, a Germán
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Tetszik Regisztráció, hogy megnézd , mi tetszik az

ismerőseidnek.

Gyógytudományt. Áldás továbbá, hogy mostanra kialakult, és egyre bővül az a lelkes csapat, akik mindenféle érdek nélkül képesek és hajlandók

együtt dolgozni a tiszta forrásból származó egységes GNM terjesztésében.

Amióta Juli rákényszerült, hogy lefordítsa a Tudományos táblázatot és ehhez élvezi Hamer doktor személyes segítségét, azóta megszállottként

dolgozik azon, hogy minél többen és minél többet tudhassanak meg a GNM-ről. Ehhez a felemelő munkához Hamer doktor többszöri személyes

és napi szintű telefonos segítsége ad számára plusz energiát. Juli és Eszter közös munkájának köszönhető, hogy Hamer doktor legújabb kutatási

eredményei is letisztultak és napvilágra kerültek, valamint az, hogy Csákvári Eszter ma Magyarországon a Germán Gyógytudomány, vagyis a „ La

medicina sagrada”, azaz a Szakrális orvostudomány legmagasabb szintű képviselője és oktatója.

Miután elkezdtünk saját úton járni, Robertótól komoly fenyegetést kaptunk (kibújt a szög a zsákból), hogy teljesen ellehetetlenít bennünket, és tíz

évre előre megvan ellenünk a lejárató stratégiája. E téren úgy látszik, szavahihetőnek tűnik , mert folyamatosan kapjuk az alaptalan, rosszindulatú

támadásokat. Ezekre a koholmányokra eddig nem voltunk hajlandók reagálni. Hogy miért? Mert tartalmilag hamisak, stílusukban pedig nem ütik

meg azt a mércét, amire érdemben lehet válaszolni.

Egy példa a közérthetőség kedvéért: a hadjárat egyik legutóbbi kiadványában 13 önjelölt GNM-„ szakértő ” aláírásával határolódtak el a

Tudományos táblázattól, és törtek lándzsát a Szervatlasz mellett. Utóbb az aláírók közül már hárman beismerték, hogy sem a Szervatlaszt , sem a

Tudományos táblázatot nem ismerik behatóan, de ha Roberto azt mondta, akkor biztosan úgy igaz, tehát aláírták. Bravó !

Aki Hamer doktoron kívül szakértőnek vallja magát, abból vagy teljesen hiányzik az önkontroll, vagy egyáltalán nem mond igazat . Lehet Hamer

doktort támadni, hibbantnak, rasszistának stb. kikiáltani, ez bizonyos körökben igen kifizetődő tevékenység, ennek vagyunk most itt

Magyarországon is tanúi.

Barnai Roberto gimnáziumi érettségijével, alap - vagy középfokú német nyelvtudásával és egy MÁV ügyintézői képesítés birtokában, egy kézen-

közön megszerzett „ GNM-anyag ” átírásával (mert saját bevallása szerint nem a német Tudományos táblázat alapján írta a Szervatlaszt)

elképesztő arroganciával lép fel mindenkivel – még magával Hamer doktorral szemben is.

Mélységesen megbántott bennünket az a vádaskodás, miszerint Hamer doktor és mi szélsőséges, fajgyűlölködő, rasszista nézeteket terjesztünk és

mindezért még le is fizet bennünket. Arra kérünk mindenkit, hogy mielőtt bárminemű híresztelést elhisz, tájékozódjon! Látogassa meg a

www.szakralisorvostudomany .com , a www.germangyogytudomany.hu  és a www.forum.2esely.hu oldalakat, vagy jöjjön el egy tanfolyamra,

előadásra, és győződjön meg a saját szemével, fülével arról, hogy ezek az állítások igazak -e.

Amitől viszont békesség lakik bennünk:

Ezzel a levéllel szeretnénk végérvényesen lezárni a GNM körüli vitákat a magyarországi GNM kettéválásáról. Germán Gyógytudomány vagy más

néven Új Medicina, Germán Új Medicina, GNM vagy La medicina Sagrada, ill . Szakrális Orvostudomány csak EGY van, a hőn áhított

EGYSÉGET Hamer doktor és az őt körülvevő emberek alkotják.

FENTIEK TÜKRÉBEN ELFOGADHATJUK AZT A TÉNYT, HOGY ENNEK A TÉMÁNAK SZAKÉRTŐJE EGYETLEN EMBER

LEHET, AKIT DR. RYKE GEERD HAMERNEK HÍVNAK.

MINDENKI MÁS CSAK A KÖZVETÍTŐJE LEHET.

Ettől kezdve csak a GNM magyarországi terjedésével vagyunk hajlandók foglalkozni, és mindehhez létrehoztuk az alapokat. Ezennel mindenkivel

tudatjuk, hogy létrejött Magyarország első és egyetlen olyan GNM Oktatási Központja, melyet Hamer doktor is támogat. Ebben a központban az

alapoktól kezdve a legfelsőbb szintekig tanulhatják a GNM-et. Az idei programot már olvashatják a fent említett oldalainkon. A programok között

szerepel GNM-oktatás gyermekeknek és felnőtteknek, rövid előadások és konferenciák, alaptanfolyamok és tanfolyamok felsőfokon, nyári tábor,

és szórakozások a nemzeti és egyéb ünnepeinken. Jó hír, hogy a közeljövőben megjelenik az „ Ébredjetek anyukák” átdolgozott, kibővített kiadása,

valamint Hamer doktor egyik további kiadványa.

 

Piliscsév, 2012. február 6.

 

Kelemenné Dévényi Julianna                                                  Csákvári Eszter

Kelemen György                                                                      Csákvári Miklós

Egyre bővülő lelkes csapatunk kohézióját nem az alá- vagy fölérendeltség , és nem az anyagi (gazdasági) egymástól való függés, hanem az
egymás iránti tisztelet és a Germán Gyógytudomány iránt érzett elkötelezettség adja .

 

Életünket szerető családi, baráti közösségben éljük, ezért sem időnk, sem szükségünk nincs semmilyen pótcselekvésre.

Erőinket egy közös, nemes cél érdekében összpontosítjuk.

Biztosak vagyunk benne, hogy jó úton járunk, így emelt fővel mehetünk rajta .
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