
Kedves Barátaink! 
Még néhány nap és egy éve annak, hogy elvégeztük Hamer Dr. Germán Gyógytudományának 
alapozó szemináriumát Kesztölcön, amit Helmut Pilhar tartott. 
Emlékszem, mikor vége lett,  néhányan orvosok összenéztünk és csak egyetlen kérdés 
fogalmazódott meg bennünk:  
“S most hogyan folytassam azt, amit eddig csináltam? “  
Az eltelt egy esztendő meghozta a megoldást, mint ahogyan az lenni szokott az életben 
megannyiszor. 
Nem volt kérdés számomra, hogy úgy nem lehet folytatni, mint eddig volt, csupán azt kellett 
kitalálni, hogy hogyan vigyem be az új tudást a mindennapi gyakorlatba. A betegek reakcióját 
érdekes volt tapasztalni... Minél “egyszerűbb gondolkodású” embernek fejtettem ki, hogy mi a 
betegségének a valódi oka, annál elfogadóbb volt és minél “tanultabb” volt a páciens, annál 
több ellenvetése, kifogása volt. Látnom kellett, hogy a felelősség elől menekülő anyuka 
hogyan viszi kemóra a 8 éves kisfiát, hisz azt megértette azonnal, hogy köze van a gyermeke 
megbetegedéséhez. Azt is tapasztalhattam, hogy hiába érti a páciens a betegsége kialakulását, 
ha a szívéből nem tudja a konfliktusát elengedni (“...már nem haragszom, de fehér ember nem 
felejt”).  
Természetesen olyan csodákat is volt alkalmam átélni, hogy egy pánik szindrómás betegnek 3 
perc alatt hogyan száll el a félelme harsány nevetés közben, egyetlen kéréssel megtoldva: “de 
Karesz kérlek, ezt ne mondd el senkinek!” 
Hatalmas segítséget jelentett a munkámban a Tudományos Táblázat magyar nyelvű 
megjelenése. Minden elismerésem a Fordítónak és Segítségeinek, akik támogatták és 
lehetővé tették a munkáját, a MŰ megjelenését magyar nyelven! 
Kár, hogy ennyit kellett várni a fordításra, mely Hamer Dr. eredeti munkája – hiszen tudjuk 
már régen lehetőség lett volna a mű lefordítására,- de akit felkért erre az nem ezt tette a reá 
bízott tudással. Érdekes, hogy a kritikát pont ő fogalmazza meg mégpedig olyan stílusban, 
melyből mindenki számára egyértelmű: semmi tiszteletet nem tanúsít se Hamer Doktorral 
szemben, se a munkásságával sem pedig a fordító munkájával szemben. Nem lehet hibátlan 
egyetlen egy fordítás sem, de ezek az elírások nem befolyásolják a lényeg megértését, a 
diagnózis mögötti konfliktus felismerését. A megoldás pedig mindig egyedi marad... 
-Hogyan tovább kedves olvasók, segítők és gyógyítók? 
-Végre össze kéne dugni a fejünket és megbeszélni, ki hogyan boldogult, mit 
tapasztalt. Találkoznunk kéne Helmut Pilhar meghirdetett nyári szemináriumán, hogy a 
psychosisokat is kivesézzük. 
Lehetőség lesz egy nyári táborban is részt venni Piliscséven július 27- augusztus 5 között, 
ahol a konfliktusok gyakorlati feloldásához értékes kulcsokat kapunk a personocratia révén és 
az egész GNM-et gyakorlati szempontból vehetjük át KÖZÖSEN megbeszélve a 
tapasztalatokat. (A meghívót külön közöljük.) 
Nem azt kéne bizonygatnunk egymás és a betegek előtt, hogy ki okosabb a másiknál, hanem 
meghajolva Hamer Dr. tudása és több mint 30 éves tapasztalata előtt egymást segítve kellene 
betegeink sorsát egyengetnünk... 
Erről is lesz módunk beszélgetni az előadások után esténként Piliscséven a tábortűznél... 
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