Hogyan segít a Germán Gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni
A szerző ajánlása
Szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek, akinek fontos a testi-lelki egészsége és ezért
nem rest a tettek mezejére lépni. A könyv, amit most a kedves olvasó a kezében tart, egy
tudományos ismeretterjesztő kiadvány, melynek célja, az egészségmegőrzés új dimenziójának
bemutatása.
Azt a tudományt szeretném bemutatni Önnek, amely az életemet és munkásságomat
alapjaiban változtatta meg: a Germán Gyógytudományt.
2011-ben Helmut Pilhar által kaptam meg Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer-től
a sandefjordi egyetem "ZERTIFICAT"-ját, hogy ezzel foglalkozhatom, ezzel Őt képviselem.
Már előtte is tanulmányoztam a Germán Gyógytudományt és általa végre világossá vált a
biológiánk működése és megértése!
Erről tényleg MINDENKINEK TUDNIA KELLENE!
A könyv első részében bemutatom Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer által
felfedezett és leírt tudományos bizonyítékokkal alátámasztott rendszer fontos alapköveit,
melyet elengedhetetlennek tartok az egészségmegőrzés szempontjából.
A második részben feltárom azt, hogy mit gondolok a gyógyítás jövőjéről, a harmadik
részben pedig megismerheti azt, hogy mások mit gondolnak róla, hogyan segített nekik a
Germán Gyógytudomány az egészségük visszaszerzésében és megőrzésében.
A könyvben található esetek valós történetek, a ma emberével megtörtént
eseményekről, élethelyzetekről. Az esetek bemutatásánál használt nevek fiktívek és pár fotó is
csupán illusztráció.
Több évtizedig kerestem a valós gyógyítás lehetséges útjait, végre megtaláltam!
Orvosként és természetgyógyászként az emberek egészségének szolgálatára esküdtem, számos
képzésen részt vettem, hogy még jobban, még hatékonyabban tudjam a körzetemben élő
emberek szolgálatát ellátni.
Több, mint három évtizedes orvosi tapasztalattal rendelkezem, elvégeztem a
természetgyógyászat képzést, sőt az életmódtanácsadó és terapeuta szakirányú képesítéssel is
rendelkezem. E könyvben csokorba szedtem mindazon ismereteim, amivel segíteni tudom Önt
az egészsége megőrzésében, tettem mindezt emberként és orvosként egyaránt a NIL NOCERE
(nem ártani) elv és orvosi esküm szerint is, segítő szándékkal.
A Germán Gyógytudomány megismerése óta felhagytam minden más kutatással, mert
végre megtaláltam azt, amit egész életemben kerestem.
Mert a Germán Gyógytudomány nem az a medicina, ami 10 percet fordít Önre, majd
egy recepttel mehet haza...
Itt a beteg maga és az orvos is megtalálja, hogy mit kell MEGTENNI,
MEGVÁLTOZTATNI a gyógyulás érdekében és akkor okafogyottá válik a "betegség" is...

