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DEHONESZTÁCIÓ

Válasz Barnai R. „Dehonesztáció” (magyarul: becsületsértés) című írására, melyben becsületsértéssel vádol

bennünket:

Amióta Hamer doktor személyesen tudatta Barnai Robertóval, hogy nem támogatja a Szervatlasz megjelenését,

számos sértő és hazug levél látott napvilágot részéről, mert tudta, hogy az eredeti mű, Hamer doktor Tudományos

táblázatának magyar nyelvű változata komolyan fogja sérteni gazdasági köreit. Tavaly nem kívántuk ebben a

tisztességtelen játszmában felvenni a kesztyűt, ellenben erre a 2012. januárban a Tudományos táblázat ellen

indított lejáratásra, feszültségkeltő hírnévrontásra kénytelenek vagyunk reagálni, és így lehetővé tenni a saját

véleményalkotást.  

A korábbi eseményekről bővebben itt olvashat:

Fordítási munkálatok

Kelemen György levele

Csákvári Eszter levele

Tóth Balázs levele

Csákvári Eszter, Csákvári Miklós, Kelemenné Dévényi Julianna és Kelemen György Áldás, békesség

A Tudományos táblázat ellen több pontban éles kritika fogalmazódott meg. Ezt a listát több – magát GNM-

szakértőnek valló – személy írta alá, melyben azt állítják, hogy ők, mint a Szervatlasz lektorai és készítői szigorúan

elhatárolódnak Hamer doktor állítólagos magyarországi képviselőitől és kiadványaiktól, többek között a Germán

Gyógytudomány Tudományos táblázatától és az ahhoz készített GNM-szószedettől.

Kik azok az állítólagos képviselők?

 Hamer doktor a 2011-es Kelemenné Dévényi Julianna által Magyarországon szervezett Helmut Pilhar 7 napos

GNM-szemináriumán kinyilatkozta az ott jelenlévő 65 fős hallgatóság előtt, hogy Barnait elítéli, és hogy az általa írt

Szervatlaszt súlyos tartalmi és szerkezeti hibák miatt nem fogadja el. Ekkor a résztvevők Hamer doktor társaságát

hosszabb ideig, csaknem egy órán keresztül élvezhették. Hamer doktor virtuális jelenlétével ugyancsak kiegészült

Csákvári Eszter 2012-ben rendezett több napos szemináriuma, így tehát egyértelmű, hogy kik azok, akik Hamer

doktor támogatását élvezik.

Kik azok, akik elhatárolódnak a Tudományos táblázattól? 

A Biologika Team tagjai Barnai Robertótól szerezték GNM-alapismereteiket.

Az önjelölt GNM-szakértők felületes kritikájára itt olvasható a válasz: Válasz a GNM-szakértők jegyzékére

 Tudomásul vesszük, hogy lesznek, akik továbbra is a széthúzásban lesznek érdekeltek.

Fel lehet készülni azonban arra, hogy Hamer doktor igazságának fénye egyre tüzesebben ragyog majd az

világmindenségben, és az ellene folytatott harc egyre nagyobb energiákat fog felemészteni. Egy őszinte

önvizsgálattal mindenki könnyen eldöntheti, hogy megéri-e tovább viaskodni az eredeti forrás ellen.

A választ megkapjuk, ha feltesszük magunknak a kérdést:

Mi a célunk? A tiszta, eredeti GNM tanítása, vagy a Tudományos táblázat eltorzított változatának

továbbterjesztése? Nem férhet kétség ahhoz, hogy a GNM útja kizárólag Hamer doktor hamisítatlan tudományával

járható, mert hogyan létezhet egy jóérzésű ember azzal az ellentmondással, hogy Hamer doktort megveti,

tudományos munkáját támadja, miközben a tőle elcsalt, lopott ismeretekkel biztosítja boldogulását?

A másik paradoxon pedig az, hogy a Szervatlasz javításához épp Hamer doktor magyar honlapja, a

www.germangyogytudomany.hu, és most már a Tudományos táblázat is adja az alapot. A Szervatlasz soha nem

lehet a Germán Gyógytudomány megbízható forrása Hamer doktor személye nélkül, mert csak ő adhat hitelt

érdemlően választ, és az újabb kutatási eredményeit is csak tőle kaphatjuk. Minden egyéb csak találgatás, egy

helyben toporgás.

Nyílt levelünket a Szervatlasz elkötelezettjeihez itt olvashatják

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a biztatását és támogatását, akik már részt vettek Csákvári Eszter

képzésein, és felmérték a Tudományos táblázat jelentőségét.

A hozzászólók leveleit itt olvashatják.

Az aktuális programnaptárunkat itt olvashatod!

 

HELMUT

PILHAR,
a Sandefjordi Egyetem

Dr. med. Ryke Geerd

Hamer, az egyetem

rektora által kinevezett

docense 2012-ben

ISMÉT SZEMINÁRIUMOT TART

MAGYARORSZÁGON!

Bővebben...

Fontos, hogy a Germán

Gyógytudományt a még egészséges
emberek ismerjék meg. Sajnos

többnyire csak saját magunk betegsége

okán kezdünk behatóbban foglalkozni a

gyógyászattal, pedig addigra már úrrá

lesz rajtunk a pánik.

A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY TÁBLÁZATA ÉS A

HOZZÁ TARTOZÓ KÖNYV MÁR KAPHATÓ!

 

A könyv és a táblázat csak

együtt kapható, a táblázat

borítóján ugyanis egy

részletesebb, a könyvre is

vonatkozó tartalomjegyzék

található.

A tudományos táblázat csíralemezre bontva tartalmazza

az agytérképeket, az egyes szervi elváltozásokat a

hozzájuk tartozó lelki konfliktussal, a Hameri Góc

becsapódásának helyét az agyban, az ÉBK (Értelmes

Biológiai Különprogram) biológiai értelmét és az aktív-

fázisban, ill. a megoldási fázisban zajló folyamatokat. A

hozzá tartozó könyvben ugyanezt a táblázatot

megtalálhatjuk nagyobb betűméretben, az öt

természettörvény új, jóval részletesebb leírását, mint

annak angol, német vagy francia változatában. A könyv

az egyedfejlődésen keresztül részletesen bemutatja az

entodermális, a mezodermális és az ektodermális

szövetek tulajdonságait, foglalkozik a hormonális

Hiteles GNM! Az itt található Germán Gyógytudomány ®
(Germán új medicina®) Dr.med. mag.theol . Ryke Geerd Hamer  

eredeti szövegeit tartalmazza.

GNM ISMERETEK GNM BIZONYÍTÁSAI KIADVÁNYOK HÍRHÁLÓ PROGRAMOK MEGRENDELÉS LINKEK BLOG KAPCSOLAT
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Az aktuális programnaptárunkat itt olvashatod!

 

Piliscsév, 2012. február 22.

A Germán Gyógytudományért munkálkodók nevében:

Kelemenné Dévényi Julianna és Kelemen György

 

Mellékletek. 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

LEGÚJABB KÜLÖNPROGRAMOK

BŐVEBBEN...

Diabetes mellitus

Ok – Terápia – Gyógyulás a GNM szemszögéből

Rövid információ

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

A következők megértésének érdekében feltétlenül

szükséges előbb megismerkedni a GNM rendszerével

Hodgkin és non-Hodgkin-
kór

A Hodgkin – és a non-Hodgkin-kór

– és ami a kettőb...

A petefészek „Értelmes
Biológiai Különprogramja”

Értelmes biológiai különprogram
egy els ődleges Hame...

A vese különprogramja

Az Új Germán Medicina® (Germán

Gyógytudomány®) nem...

Emlőrák, a nők körében a
leggyakrabban előforduló
rák

Rövid ismertető

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Egy nő érz...

A bőr elváltozásai és azok
okai

Rövid információ

Dr. med. mag. Ryke Geerd Hamer

Az G...

A teljes különprogram lista megtekintéséhez kattintson IDE!

LEGÚJABB ESETTÖRTÉNETEK

Herpes labialis

változásokkal és hatásaival, a pszichózisok

keletkezésével és különféle magyarázattal.

A könyv és táblázat ára: 17 500 Ft - Megrendelem!

Ekészült a GNM szószedet 

Regisztrálj az oldalunkon, és bejelentkezés után

már számodra is elérhető lesz!
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Gyomorhurut (gastritis)

2011.10.25.

Térdfájdalmak - II.

Kedves Helmut!

Az esettörténetek segítségével

értjü...

Porallergia

Tisztelt Pilhar Úr!

Először is köszönöm az Öntől ...

Leukopénia (alacsony
fehérvérsejtszám)

2008.10.08.

Kedves Pilhar úr!

Egy ilyen történetet é...

Tejallergia

Hallo Pilhar úr,

A legutóbbi frankfurti szeminárium...

A teljes esettörténeti lista megtekintéséhez kattintson IDE!

GNM ISMERETEK
MIND AZ 5 BIOLÓGIAI TERMÉSZETTÖRVÉNY KÜLÖNPROGRAMOK RÖVID ISMERTETŐ

GNM ISMERETEK ÜDVÖZLET SZERV ATLASZ ROBERTOTÓL

BŐVEBBEN...

HELYESÍRÁSI HIBÁK
2012. február 22., szerda

8.) HELYESÍRÁSI HIBÁK a teljesség igénye nélkül:
- szerv atlasz = helyesen: szervatlasz (1. o.)

- betegség atlasz = helyesen: betegségatlasz (2. o.)

- konfliktus lefutások = helyesen: konfliktuslefutások (3. o.)

- összefüggés ismertető eszköz = helyesen: összefüggés-ismertető

eszköz (3. o.) - konflik...

TOVÁBBI BEJEGYZÉSEK:

FORDÍTÁSI HIBÁK

A RÉGI SZERVATLASZBAN
MÉG SZEREPLŐ HIBÁK.

TÉBOLY-KATEGÓRIA

ORVOSI SZAKSZAVAK
HELYTELEN ALKALMAZÁSA,
ROSSZ FORDÍTÁSA

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

FÉLREVEZETÉS,
MEGTÉVESZTÉS, HELYTELEN
MEGHATÁROZÁS

SZÁNDÉKOS ELFERDÍTÉSEK

SÚLYOS HIBÁK

HAMERI KIADVÁNYOK
MIND

KIADVÁNYOK

FELHÍVÁS! HÍRLEVÉL

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
Post: 12.02.22.

HELYESÍRÁSI HIBÁK
Post: 12.02.22.

FORDÍTÁSI HIBÁK
Post: 12.02.22.

ORVOSI SZAKSZAVAK HELYTELEN
ALKALMAZÁSA, ROSSZ FORDÍTÁSA
Post: 12.02.22.

A RÉGI SZERVATLASZBAN MÉG SZEREPLŐ
HIBÁK.
Post: 12.02.22.

TÉBOLY-KATEGÓRIA
Post: 12.02.22.

FÉLREVEZETÉS, MEGTÉVESZTÉS,

LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK LEGTÖBBET OLVASOTT


