Germánská nová medicína – hlubší seznámení
Vážení a milí zájemci o hlubší seznámení s GNM,
dlouhou dobu jsem se opakovaně zamýšlela nad tím, proč jsem konání tohoto semináře pořád
odkládala. Odpověď mi přišla uprostřed jednoho meditačního semináře, který jsem vedla. Bylo to proto,
že GNM je pro mě něco jako vymazlené děťátko, které jsem sice neporodila, ale věnovala jsem mu
mnoho let – a za které už tím, že jsem ho ukázala světu, cítím dost velkou zodpovědnost.
Mnohokrát jsem narazila na to, jak byla Germánská medicína znehodnocena tím, že do ní lidé začali
přidávat něco, co do ní nepatří. Jak se na základě absolvování semináře začali pokládat za znalce
GNM a začali ji nabízet klientům, někteří ji dokonce s velkým zkreslením předávají dál, někteří její
moudrost vydávají za vlastní.
Hledala jsem tedy dost obtížně vyvážení mezi tím, jak ji ochránit a jak na druhou stranu „nesedět na
znalostech“, které jsou lidem ku prospěchu.
Z mé strany jsem nejdříve přehodnotila název semináře, nepůjde o výuku, ale o hlubší seznámení –
sama nemám tak dokonale komplexní znalosti GNM (hlavně kvůli informačním zdrojům, kterých mám
sice dost, ale přesto nezasahují celý výzkum dr. Hamera), abych se mohla pokládat za učitele. Nejsem
vševěd, řadu věcí si i já musím dohledávat. Mám výhodu velikého množství terapií a praktického ověření
– na druhou stranu je mnoho diagnóz, se kterými jsem se nesetkala.
Vás prosím, abyste se s co největší mírou pokory a sebereflexe zamysleli nad následujícími body
a potom zvážili, zda jste je schopni sobě, mně i odkazu dr. Hamera přislíbit… a zda za těchto okolností
máte o účast zájem.
• Studium GNM není jen o absolvování semináře, ale o dlouhodobém získávání znalostí, s čímž není
v souladu začít ji nabízet svým klientům, uvádět ji na svých webech, ve svém CV, vyučovat ji atd.
Hlavní motivací pro účast by tedy měla být chuť zkoumat a ověřovat si její platnost v životě.
• Není možné GNM kombinovat s jinými psychosomatickými směry. A možná zjistíte, že jde v něčem
i proti tomu, čemu se věnujete – pak bude na vašem zvážení, kterým směrem se vydáte dál, protože
si nelze vzít z GNM kousek a pak ji popřít (příklad – nelze podle 1. zákona GNM určit příčinu nemoci
a pak nerespektovat další zákony a začít např. hubit viry a bakterie frekvenčně a popřít tím 4. zákon…
není možné to pak svádět na karmu či rodovou zátěž a popřít tím 5. zákon apod )
• Musíte se smířit s tím, že nikdy nebudete schopni říct svým blízkým či klientům, proč onemocněli –
a před tímto obzvlášť varuji. Budete znát biologický program konkrétního orgánu, ale dopátrat se
události, která ho spustila, může jenom člověk sám. Terapeut musí absolutně upozadit své ego
a jenom klienta vést, někdy i mnohahodinovým rozhovorem, někdy nahlédnout do „osobního pekla“
a neutéct před ním… a nikdy si za to nepřičítat zásluhy.
• Veškeré výukové materiály budou jenom pro Vaši interní potřebu.
Pokud cítíte, že účast je s vámi v souladu, ráda vás zařadím do skupiny.
Bude se jednat o třídenní seminář (pátek-neděle) v Brně, v malé skupině max. 12 účastníků.
Omlouvám se, pokud někomu připadá, že přihlašování zbytečně komplikuji, ale v případě tohoto
semináře jsem si potřebovala najít pro sebe polohu, ve které nepůjdu sama proti sobě.
Děkuji za pochopení.
Gabriela Benešová

