
 

 

Germán Gyógytudomány terapeuta 

 

A következő felvetésekre szeretnék választ adni: 

• Milyen alapon állít ilyet? 

• Ki hatalmazta fel terapeutának? 

• Honnan szerezte a tudását? 

• Annak a forrásnak mennyiben van köze Dr. Hamer eredeti szövegeihez? 

A terápia jelentése a gyógykezeléssel, illetve a betegségek kezelésével 

foglalkozó tudományág, mely megfelelő képzés és gyakorlat nélkül nem 

gyakorolható. 

Az orvosi végzettségem tehát erre feljogosít! 

 

Hogy honnan szereztem a tudásom? 

Három olyan tanfolyamon is részt vettem, amit Helmut Pilhar tartott 

Magyarországon, mindegyik tanfolyam egyenként 3x4 napos volt: (azaz 36 nap 

összesen) 2011 Kesztölc, 2012 és 2015 Piliscsév. Ő hiteles forrásnak lett 

elismerve. 

A tudást tehát ezeken a szemináriumokon szereztem első kézből és utána  

Dr. Ryke Geerd Hamer lefordított műveiből, amelyeket beszereztem.  

Hamer doktor a Tudományos Táblázatot is a többi műve mellett elsősorban 

orvosoknak írta tele szakkifejezésekkel és olyan magyarázatokkal, melyekhez 

orvosi alapismeretek szükségesek. Ez tehát alapfeltétele annak, hogy VALÓBAN 

megértsük és helyesen értelmezzük munkásságát. 

 

Eredeti anyagokkal rendelkezem, (szinte mindent sikerült beszereznem!) még 

Hamer doktor 1963-ban írt diploma munkája is ott van a könyvespolcon. 

A lefordított munkáira előadásaimban is utalást teszek. A fordításokat orvosi 

ismereteim alapján természetesen tudom értelmezni!  

Hamer doktor senkit nem nevezett ki Germán Gyógytudomány terapeutának, bár 

2002 -ben Torremolionosban Spanyolországban adott elő terapeutáknak, 

orvosoknak – akkor én még nem hallottam a Germán Gyógytudományról, de úgy 

gondolom, hogy örömmel tekint munkásságomra, ami csak a Germán 

Gyógytudomány ismertetéséről és a személyre szabott terápiának a végzéséről 



 

 

szól, miután 2012 október 31-től kiléptem 28 év után, a jelenlegi ellátó 

rendszerből…  

Igyekszem ugyanakkor az ellátó rendszerben dolgozó orvosok számára is 

megfelelő szinten és alapossággal átadni ezt a logikai rendszert, a kulcsot a 

megértéshez és a megoldáshoz, hogy minél több beteg embernek tudjanak 

valóban TUDOMÁNYOS alapokon segíteni! 

A tudás felismerését követnie kell az ÉRZELMI feloldásnak ahhoz, hogy 

VALÓDI gyógyulást érjünk el (vagy a sínek gondoskodnak a krónikus lefolyásról 

és a recidívákról).  

Ez tehát nem a Germán Gyógytudomány „pszichologizálása”, hanem pont a 

legfontosabb megoldás ahhoz, hogy a VALÓS GYÓGYULÁS megtörténhessen!  

 

Idézem Hamer doktor szavait: 

„A konfliktust lélekből kiindulva kell megoldani, hiszen valódi problémán alapul. 

A gyakorlati megoldás minden esetben a legjobb és legtartósabb, hiszen 

végérvényes megoldás. Ha azonban próbálkozásunk nem jár sikerrel, akkor 

bevethetjük a beszélgetésterápiát, ez a második legjobb lehetőség.” 

 
(Dr. Ryke Geerd Hamer: A rák és minden un. betegség – Rövid bevezető - forrás nyomán) 

 

A Germán Gyógytudomány utat mutat mindenkinek arra, amit mi úgy nevezünk:  

ÉLET és EGÉSZSÉG! 

Hamer doktor kiemelkedő orvosi, felfedezői és emberi alakját nem tudom 

senkihez sem hasonlítani!  

Hamer doktor olyat alkotott, ami valóban megváltoztatta az emberiség fejlődését. 

Ezen a bolygón sok tudós (és annak kinevezett) ember élt már… de szerintem 

egyik sem vetekedhet Dr. med. Mag theol. Ryke Geerd Hamer személyével. 
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orvos-természetgyógyász 

Germán Gyógytudomány terapeuta     

 


