
A Trnavai Egyetem igazolása 
 

Bár az évek során számos orvos 26 nyilvános vizsgálati konferencián már publikálta Dr. Ryke 

Geerd Hamer természeti törvényeinek valódiságát, melynek során minden esetben, kivétel 

nélkül hajszálpontosan igazolást nyertek, ezek a dokumentumok mégsem lettek elismerve, 

pedig még közjegyző is hitelesítette őket. Mindig és mindenhol azzal „érveltek”, hogy 

ameddig ezt a felülvizsgálatot egy egyetem hivatalosan el nem végzi, addig ez nem lesz 

elismerve az akadémikus orvoslás által. Természetesen ez azért történt így, mert nem volt rá 

meg a szándék sem, hogy kiderüljön az igazság. A Tübingeni Egyetem 9 alkalommal NEM 

TETTE MEG, pedig bírósági végzés kötelezte rá. Mindig csak azt ismételgetik, hogy nem 

akarjuk megvizsgálni a kérdést, nincs köze az akadémikus orvosláshoz. 

A Pozsonyi Szent Erzsébet Onkológiai Intézet és a Trnavai (Nagyszombat) Kórház 

Onkológiai Osztályának a felülvizsgálata ezért olyan fontos. Korrekt, előírás szerint lett 

lefolytatva és minden a legnagyobb rendben zajlott a vizsgálat során. Ebben a 

felülvizsgálatban 7 pácienst kérdeztek ki és vizsgáltak meg 20 különböző betegséggel, azaz 

kb. 1500 célzott, a különprogramokra jellemző kérdéssel és az 5 biológiai természettörvény 

alapján vizsgálódtak. 

                                                             IGAZOLÁS 

 

    1998. szeptember 8-án és 9-én a Bratislavai Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és a 

Trnavai Kórház Onkológiai Osztályán a Trnavai Egyetem rektorhelyettese, valamint az 

Egyetem Ápolástani és Szociális Tanszékének dékánja és további 10 egyetemi docens és 

professzor jelenlétében közösen megvizsgáltunk hét beteget, összességében több, mint húsz 

különböző megbetegedést (ezen esetek orvosi protokolljai, amelyek alapján Dr. Hamer a 

vizsgálatokat lefolytatta ezen okirat mellékletében megtalálhatóak). Azt kellett megállapítani, 

hogy természettudományos alapokon a reprodukálhatóság ténye valóban fent áll-e?  

És valóban ez volt a helyzet.  

    Minden egyes betegség kapcsán betegségenként legalább 100, az Új Medicina által 

definiált konfliktusra vonatkozóan (tény)kérdést lehetett feltenni, ugyan az összes vizsgálatra 

fordítható idő nem tette lehetővé az összes lehetséges (tény)kérdés feltevését, de az egyébként 

összes feltett kérdés kivétel nélkül azt bizonyította, hogy az Új Medicina minden természeti 

biológiai törvénye sikeresen alkalmazható volt a vizsgálatok során. 

    Az igazolást aláírók így nagy valószínűséggel és bizonyossággal állapítják meg, hogy (Dr. 

Hamer) a két vizsgálati konferencia során tartott előadásaival bizonyította a rendszer 

működését és azt a legnagyobb valószínűsége szerint. Nagyra értékeljük Dr. Hamer emberi, 

etikus és türelmes elkötelezettségét, valamint a pácienseihez való új odaadó hozzáállását. Az 

összes tény vizsgálata során arra a következtetésre jutottunk, hogy az Új Medicina minél 

előbbi alkalmazásának kérdése sürgősen megvitatásra kellene, hogy kerüljön. 

 

Trnava, 1998. szeptember 11. 
1998. szeptember 11. óta hivatalosan is megerősítést nyert az 1998. szeptember 8-9-én az Új 

Medicina valódiságát igazoló felülvizsgálat eredménye. Ezt a dokumentumot a Prorektor 

(matematikus), a dékán (onkológus) és a tudományos bizottság elnöke, (a pszichiátria 

professzora) együttesen írták alá. 

Fentiek okán az aláírók kompetenciája az ügyben semmiképpen nem vonható kétségbe. 



 


