
Drága Karesz! 
 
Megvártam az egy hetet a tanfolyami visszajelzéssel :-) Sajnos a hétköznapi rohanás kicsit 
kiragadja az embert azokból a fantasztikus érzésekből, melyekkel távoztam a tanfolyamról, de 
azért igyekszem figyelni most is a tanításokra.  
 
Én imádtam a tanfolyamot!  :-) 
Nem konkrét betegség miatt mentem - bár van bajom nekem is - hanem én gyógyítani 
szeretnék. Régóta tudom, hogy nem elég csak a testet gyógyítani, a tartós gyógyuláshoz a 
lelket is kezelni kell! Sőt, ott kell elsősorban kutakodni.  
 
Már terveztem egy ideje, hogy meg szeretném tanulni a GNM-et, leveleztünk is erről, hogy 
volt némi dilemmám. Most örülök, hogy téged választottalak, hogy tőled tanultam, hiteles 
voltál nekem nem csak az orvosi múltad miatt, hanem sok minden más miatt is: a szeretet, az 
adás, az elfogadás, az alázat, az összefogás, a segítő szándék mind-mind meghatározók a 
személyiségedben, melyek a tanításokban is visszaköszönnek. 
 
Nagy volt a kíváncsiság bennem egész végig, ittam a tudást, az információkat, az érzéseket! 
Nagyon köszönöm, mert nagyon sokat kaptam a tanfolyamtól!  
A GNM csodálatos dolognak tűnik, abszolút logikusnak és kézenfekvőnek, persze át kell még 
rágnom és sok mindent meg kell értenem, de nagyon szeretnék majd "gyógyítani" ezzel a 
módszerrel. És hogy mit kaptam még a hameri tudás mellé? Ezt nehéz megfogalmazni, mert 
inkább érzések. Jó volt ott lenni, olyan volt, mintha közeli barátokkal lettem volna együtt, 
nagyon sok életvezetési, életmóddal, gondolkodásmóddal kapcsolatos pluszt is kaptam, 
rengeteg felismerést, mely tovább segít az úton, amelyen egy ideje haladok. Nagyon tetszett 
például, hogy köszönd meg, hogy megtanított valaki megbocsátani, meg hogy légy a 
pillanatban, a szabadság-szeretet, de ezek egyáltalán nem könnyű dolgok.  
 
Már említettem többször a dalokat ... nekem nagyon fontos a zene, főleg a magyar zene, 
aminek a szövege értelmes, a lelkemhez szól, és a lelkemből énekel.  
Mikor újra hallgattam őket, nagyon sok érzést hozott ki belőlem. Ezt köszönöm neked! A 
tanfolyam ily módon felépítve nagyon erősen hatott rám, jó volt ott lenni, részese lenni.  
 
Örülök, hogy megismertelek és még sok nagyon csodálatos embert ismertem meg ott, akikkel 
átéltünk együtt valami szépet, valami fontosat, valami egységélményt.  
GNM ide vagy oda, azért nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, a szeretetteljes emberi 
kapcsolatok. :-) 
  
Köszönöm!!!  
 
Szeretettel: Szabina 
 


