Szerv Atlasz hibalista részletes felülvizsgálat és eredmény magyarázatokkal
Készült egy 350 pontból álló lista a Szerv Atlasz vélelmezett hibáiról. (Az összes valós hiba listáját e dokumentum legvégén találja.)
Az alábbiakban én Barnai Roberto (mint a Szerv Atlaszban illetékes)
hozzászólok a listához, és amennyire időm engedi, válaszra méltatom a Kedves Olvasót.
Tudatában vagyok, hogy ez az összeállítás eredetileg egy személyemet és Szerv Atlaszt dehonesztáló szándékból született.
Előzményként tudni érdemes, hogy megjelent egy GNM Tudományos Táblázat című kiadvány, mely nagyon sok és komoly félrefordítást,
hozzánemértésből és félreértelmezésből fakadó hibát tartalmazott. A tisztesség okán, a Biologika Szabadegyetem partnerei, korrekt, tárgyilagos, és nem
személyeskedő állásfoglalást tettek, és korrekten felhívták a figyelmet a magyar nyelvű kiadvány hibáira, pontatlanságaira. Ebben a dokumentumban ajánlották
Hamer doktor eredeti angol és német nyelvű műveit (az eredeti, hamisítatlan tudományos táblázatot), és mivel más hasznavehető kiadvány Magyarországon
nem létezik, ajánlották a Szerv Atlaszt is. Szívből reméltük, hogy a benne lévő (súlyos, hiteltelenítő) hibákat kijavítják. (A vetítésekkel ellentétben, nem a táblázattal
volt a gond, hanem a laikus színvonalú fordítással.) Két hónap múlva a kiadvány fordítójának weboldalán megjelent ez az alábbi összeállítás a T. Kifogásoló
részéről, a Szerv Atlasz vélelmezett hibáiról. Lám, ahelyett hogy a tudományos táblázat hibáinak javításán törte volna magát, inkább hatalmas erőfeszítést tett
az általa vélelmezett „konkurrencia”, a Szerv Atlasz áztatása, lejáratása céljából. Innen a hibalista összeállítás. Nem semmi munka.
Bár a T. Kifogásoló beazonosítható személy, én továbbra is tartózkodom a személyeskedéstől, és nem nevezem nevén azt, aki a hibalistát összeállította.
Akinek van egy mákszem esze, összerakja. A felületes érdeklődő elől a T. Kifogásoló mindenesetre igyekezett elrejteni kilétét. A hibalistát egy négy személy által
összetákolt kísérőlevéllel publikálták. Ugyanakkor a fellépés jogi következményei elől menekülve, közvetlenül a hibalistáknál nincsen egyértelműen odaírva, ki az,
aki azt felvetette, nincs odaírva, hogy ki vállalja azért a kijelentésért a felelősséget.
Itt az elején, szögezzük le, az én célom nem az, hogy igazságot tegyek. Birizgálja a fantáziám, hogy válaszoljak.
Azzal, hogy a felvetésekre válaszolok, nem kívánok védekezni. (Minek is, aki picikét is ért hozzá, látja a T. Kifogásoló hozzánemértését.)
Nem kívánok senkit semmiről győzködni. (Mert nem nekem fontos, hogy a Kedves Olvasó tisztában legyen a Szerv Atlasz megbízhatóságával
kapcsolatban, hanem a Kedves Olvasóé). Nem magyarázkodom, mert nincs minek.
Én a válaszaimmal igazából a kíváncsi érdeklődőket szeretném méltatni, és a tanulásában segíteni azokat, akikben hasonló felvetések, kifogások felmerülnek.
Tudom, hogy a válaszaimból legtöbbet a T. Kifogásoló tanul, mindemellett hasznos lehet bárkinek.
A T. Kifogásoló agresszív viselkedése miatt igazából AZT érdemelné, hogy a kérdés formájában felvetett, „hibának” beállított kérdéseire gálánsan
kérdésekkel válaszoljak. Ezzel – anélkül hogy magyarázattal szolgálnék – megérdemelné, hogy meghagyjam őt a kétségei közt, és ne spóroljam meg neki,
az utánajárást, tájékozódást, tőmondatos utalásokkal, rövid magyarázatokkal.
Mivel a Kedves Olvasót feltételezem elsősorban a hibafelvetések helytállósága, másodsorban a kiegészítő információk, és (harmadsorban) talán
a kommentjeim érdeklik (és nem a dedós személyeskedés), én megteszem, hogy ahol szükségesnek érzem, válaszolok a felvetésekre.
Természetesen utalok a T. Kifogásoló hiányosságaira, amiből a kérdések erednek. A válaszolásom egyedüli célja az,
hogy a Kedves Érdeklődők részére korrekten válaszoljak a felvetésekre, eszem ágában nincsen vitába szállni.
A kifogásokban (hibafelvetésekben) a T. Kifogásoló részéről több helyen érezhető, néhány helyen pedig nyilvánvaló a csúfolódás,
vádaskodás, dehonesztáló kijelentés. Én ezt itt most a válaszaimnál figyelmen kívül tudom hagyni, bízom benne a Kedves Olvasó is. Köszönöm.
Hiv.
szám.
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A Szerv Atlaszban található
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•

a jelen dokumentumban:

1 - 32. pont

SÚLYOS HIBÁK
SZÁNDÉKOS ELFERDÍTÉSEK
FÉLREVEZETÉS, MEGTÉVESZTÉS, HELYTELEN MEGHATÁROZÁS

33 - 42. pont
43 - 123. pont

TÉBOLY-KATEGÓRIA

124 - 147. pont

A RÉGI SZERVATLASZBAN MÉG SZEREPLŐ HIBÁK.

148 - 161. pont

ORVOSI SZAKSZAVAK HELYTELEN ALKALMAZÁSA, ROSSZ FORDÍTÁSA 163 - 229. pont
FORDÍTÁSI HIBÁK

231 - 242. pont

HELYESÍRÁSI HIBÁK

244 - 331. pont

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

333 - 349. pont

A kifogáslista részeinek eredeti alcímeivel kapcsolatban máris volna rövid kommentem.
Egyáltalán, miért kellett a vélelmezett hibalistát szétszedni, részekre, kategóriákra? Látszólag a téma, hibajelleg szerinti csoportosítás volt az értelme.
(Azért csak látszólag, mert a továbbiakban kiderül, hogy nagyon sok az ismétlődő kifogás (ismételt felvetés) benne. Nem baj, a poén kedvéért én máshol,
másképpen válaszolok.) Úgy tűnik volt egy eredeti lista, kb. száz felvetéssel, és a T. Kifogásoló abból kérdéseket duplikált, a listát szortírozta fejezetekre,
és a fejezetekben az eredeti (azonos témájú) kérdéseket ismétli, gyakran átfogalmazott kérdéssel vagy kommentekkel, hogy a felszínes vizsgálódónak ne
tűnjön fel, hogy az ugyanaz az értetlenség fordul elő benne többször. Mivel én alaposan átnéztem ezt a listát, ahol találkoztam ismétlődéssel kijegyzeteltem,
és a felvetéseknél így jelöltem: Ismétlődő kifogás. Lásd 20, 49, 162, 244. pont. Így a huncutság könnyen ellenőrizhető.
A kifogáslista felépítése:
A T. Kifogásoló kivagdalt képrészleteket, idézett kifejezéseket a Szerv Atlaszból, és azokhoz fűzi hozzá a kérdéseit, véleményét, kommentjeit, beszólásait.
(Nem baj, ettől lesz izgalmas.) Az eredeti dokumentumcsomagban, minden résznek külön alcímet adtak, és a felvetések sorszámozását minden részben
újból és újból egytől kezdik. Jelentősen megnehezítve ezzel a nyomon követhetőséget, áttekinthetőséget.
Mégis, hogy az áttekintést nehogy elveszítsük, a részeket összeraktam egybe. Ennek a teljes összeállításnak (ennek a dokumentumnak) is van egy saját
hivatkozási szám rendszere (bal oldalt), azért, hogy minden gyorsan, könnyen, egyszerűen áttekinthető, és ellenőrizhető legyen. (A hivatkozásoknál
mindent vissza lehet keresni itt egyben, ebben a dokumentumban úgy, hogy az oldalsó gördítő gombot odahúzzuk, és megnézzük.)
Ahol a kifogás mellément, alaptalan, nem helytálló, vagy módosítás felesleges, ott sárgával kiemelve jelöltem, hogy az Nem hiba. Ahol a kifogás helytálló,
elírás, elgépelés van, azokat pedig kék színnel emeltem ki. Az összes valós hiba listáját ennek az összeállításnak a végére teszem.
A T. Kifogásoló megadta a Szerv Atlasz lapok oldalszámait, én megadom a lapkódokat is, és ha a kép fent van a neten, a teljes kép megtekintésének
linkjeit (elérhetőségeit) is megadom, ebben a formában: (Szerv Atlasz 1.4.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-4-0.html ), hogy meg lehessen nézni azonnal.

1. rész
Súlyos hibák, csak Szerv Atlaszban létező GNM-es folyamatok és különprogramok
1

1.)

A gombabaktériumok (közismert nevén mycobaktériumok) ELBONTJÁK A HÁRTYÁINKAT?? Nagy baj lenne, ha ez igaz lenne! (27. o.)

Kifogás nem helytálló. Kommentem:
Íme ez a „súlyos hibának felvetett kifogás” csak egy kérdés, mert a T. Kifogásoló nem biztos a dolgában.
Válaszoljak kérdésre kérdéssel?
Jól látom, nem meri leírni, hogy „az nem úgy van”? Miért nem meri leírni? Hát pedig, ha tetszik, ha nem, ez van. Gombákkal karöltve.
Már az első felvetés tanúskodik arról, hogy a kifogásolónak kórtani, mikrobiológiai tájékozottsági hiányosságai vannak. Ha a kifogásoló
ez irányú saját tapasztalatokkal még nem rendelkezik, akkor elolvashatná, hogy Hamer doktor maga is sok helyen gombabaktériumokat ír,
pl. a Rák és minden Úgynevezett megbetegedés. c. könyvében. Hoppá. A csattanó, hogy a gombabaktériumok
„bevetésének, alkalmazásának” fejlődéstani, fejlődéstörténeti magyarázata, levezetése van.
A kifogás második mondata utólagos kiegészítés, a kifogásban korábban nem volt benne.
Sajnálatos és visszatérő dolog (mint ahogy azt a továbbiakban látni fogjuk) a beszólós, fölényeskedős, nagyképűsködős stílus.
Mert már itt az elején (azok számára, akik ezt még nem szokták volna meg a T. Kifogásoló részéről) komolytalanná teszi a kifogásolást.
Főleg azért, mert a kifogásoláshoz alapból nincsen értelmes magyarázat. Nincs kifejtve, hogy az miért nem igaz, amit kifogásolnak.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.4.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-4-0.html )
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2.)
Mikróbák hiányában az újonnan létrejött szövet betokozódik, elsorvad. = … betokozódik vagy elsorvad? Mindkettőt nem tudja egyszerre. (30. o.)
Kifogás nem helytálló.
Írja ott valaki, hogy mindkettőt egyszerre? Sajnálatos dolog, hogy a kifogásoló nem tudja, hogy a betokozódós folyamatokat gyakran
sorvadásnak, sőt, nekrózisnak diagnosztizálják. (Nekrózisról mi csak a velőállomány vezérelte szerveknél beszélünk, mert az ott
valóban az, egy későbbi szövet-megvastagítás előkészítő, vezérelt, szövetcsökkenéses, sorvadásos folyamata.)
Olyan kár, hogy már itt az elején, komolytalankodik a T. Kifogásoló. Pedig szívesen megválaszolnám az összes kifogást.
Nem azért, hogy „hazavágjam” a T. Kifogásolót, hanem ezek érdekes kérdések.
Aki kezd belemerülni az új medicinába és kezdőként sok értetlensége van, azokban merülnek fel ezek a felvetések, tisztázatlanságok.
Főleg azért, mert maga Hamer doktor ezeket a témákat, kérdéseket nem fejti ki elég meggyőzően, alaposan. Emiatt aztán sokan
félre is teszik a továbbtanulást, benne elmélyülést.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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3.)

Ez súlyosan téves elgondolás. A vese-gyűjtőcsatornácskák nem duzzadnak meg és nem zárják el a „lefolyót”. A vese-gyűjtőcsatornák visszaszívják a vizeletnek szinte
a 100%-át! A vese ábrája alatti szöveg fatális tévedés, nem szabályozza a „kieresztés-mennyiséget” (?) a csatornák megduzzadásával! Ez arról tanúskodik, hogy a
Szervatlasz írójának fogalma sincs a vese-gyűjtőcsatorna szindrómáról! (52. ol. Vese-gyűjtőcsatornák) (1)

- A vese-gyűjtőcsatornák mit szűrnek és milyen újrahasznosító berendezés??? (2)
- Folyadékhiány lép fel a testben??? Ennek semmi köze a vese-gyűjtőcsatorna ÉBK-jához. (3)
1. Kifogás nem helytálló.
Nem téves, és nem elgondolás. Anatómia. Méghozzá funkcionális anatómia.
A kifogás ismét nincs alátámasztva. Ez nem lazaság, egyszerűen nem tudnak oda mit írni.
2. Na vajon?
Képzelje, Kedves Kifogásoló, ún. elővizeletet szűrnek, és abból hasznosítják újra (visszaszívással, reszorpcióval)
a kiválasztásra nem kerülő (hasznos)anyagokat. Az kérdőjelezi meg a szindrómáról való tájékozottságomat, aki ilyen szintű kérdést vet fel?
3. A kérdésre a válasz, igen.
Ismét egy kérdés plusz egy egy beszólás. Indoklás elmarad.
Úgy tűnik, a kifogásoló még a szervrész biológiai funkciójával sincs tisztában, nem hogy annak fejlődéstörténeti
biológiai konfliktus-programozásával. Ja, hogy még nem olvasta Hamer doktortól… és azért gondolja, hogy semmi köze…
Nem tudja, hogy (létfontosságú) folyadékhiány, folyadékvesztés, „közegvesztés” esetére programozott biológiai válaszreakció
aktiválódik akkor, amikor az ember elhagyatottsági kétségbeesés érzelmi állapotába kerül. Érdekes dolog, hogy hogyan tartozik össze
az elhagyatottság a kiszáradásveszéllyel… A magyar nyelv biológiai kódolása segít a megfejtésben: LÉt(bizonytalansági)-konfliktus.
Egyebek a Szerv Atlaszban
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.20. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-20.html )
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4.)

… a keletkezett új vese-gyűjtőcsatornákat a gombák elbontják ??? … Nem keletkeznek újj vese-gyűjtőcsatornák!

Azt a második mondatot már tényleg nem kellett volna hozzáírni. Úgy tűnik a T. Kifogásoló
vagy nagyon nincsen tisztában a folyamatokkal, vagy nagyon ki akar forgatni valamit.
A kérdésre a válasz, igen. Keletkeznek. A keletkezés (=daganat!) a vese-gyűjtőcsatornák meghosszabbodását, megvastagodását okozza.
Hadd kérdezzek inkább… Ha nem keletkeznének, akkor mit neveznénk vese-gyűjtőcsatorna-adenokarcinómának?
Ha nem keletkezne daganat, akkor a megoldás utáni szakaszban vajon miből lesz a vesetuberkulózis?
Ahelyett, hogy vitába bocsátkoznék a vese gyűjtőcsatornák MEGDUZZADÁSA miatti folyadék-visszatartásról,
és firtatnám a kifogásoló hozzánemértését, vagy latin szavakkal sziporkázva prózai magyarázkodásba kezdenék,
inkább feltennék egy elgondolkoztató költői kérdést.
Ha a vese-gyűjtőcsatornák nem duzzadnak meg (függetlenül attól, hogy kimutatható-e az adenokarcinómaképződés vagy sem)
MI AZ OKA ANNAK, hogy az elhagyatottsági konliktus megoldásával (ANÉLKÜL hogy daganat képződött volna vagy
a létrejött daganat elbontásra került volna), szinte azonnal, néhány órán belül, max egy napon belül pisil az ember,
vagyis drasztikusan megemelkedik a kiválasztott vizelet mennyisége? Anélkül, hogy a daganat ilyen gyorsan elbontásra került volna?
A válasz az, hogy a konfliktus megoldódásával a vese gyűjtőcsatornák tized-századmilliméteres duzzanata „lecsökkent”,
és azok ISMÉT átjárhatóvá váltak, áteresztik a pisit – és enyhül az anuria, oliguria, „szűnik a „veseleállás”.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.20. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-20.html )
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5.)

Ez a terápiás javaslat nagyon félrevezető, valamint a „kórház-konfliktus”-ról nem esik szó. (1)
Egyik helyen önértékelés letörés, másik bekezdésben önbecsülés letörés szerepel, B.R. mégis vitatta az önértékelés szót a Tud.táblázatban. Helyesen egyébként:
önértékelés csökkenése vagy az általánosabban használt orvosi nyelven önleértékelés vagy önértékelési zavar. A letörés félreértelmezhető, mert ki töri itt le kinek az
önértékelését? (2) (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)

1. Miféle terápiás javaslat? Hol van ott terápiás javaslat?
Ha nincs, akkor miért kell így fogalmazni? A fogalmazás NEM VÉLETLEN. Mert a kifogásoló tudja, hogy az illegális, nem hivatalos,
nem legalizált terápiás eljárások ellenőrzése és felülvizsgálata az egészségügyi hatóság (ÁNTSZ) és rendőrség dolga. Ez a „terápiás javaslat”
célzás (mert nem írja, hogy pontosan mit is ért alatta) ismét nyilván azt a célt szolgálja, hogy gyanúba keverje Barnai Robertot, „valamiféle”
terápiás javaslat leírása végett. Úgy próbál a T. Kifogásoló ügyekbe kavarni, hogy ő lehetőleg kimaradjon belőle. Rafinált, mi? Arra vajon mit
lépne, ha valaki őt venné elő hírnévrontás, rágalmazás, megtévesztés – stb vádjával… Pl. ezt a „terápiás javaslatot” vajon hogy magyarázná ki?
Az ami ott le van írva, fontos, és mindenkinek tudni kell, élettani szinten milyen veszélyes lehet az elhagyatottság-konfliktus.
Kórház-konfliktus? Miért kellene azt kihangsúlyozni? Mire jó az, ha beszólunk a kórházi dolgozóknak? Valóban sokan érzik magukat
elhagyatottnak a mai kórházakban, de vajon csak a kórházakban? És a többsége? Az elhagyatottsági-konfliktus nem korlátozódik a kórházakra,
ne keltsük azt a látszatot. Mellesleg ez pont egy olyan dolog, ahol pontosan a közösség elleni izgatás ellenkezője nyilvánul meg a részemről.
Tudatosan kerüljük azt, hogy bárkit bármivel megsértsünk. Akaratlanul se.
2. A Szerv Atlaszban benne van ez is, az is. Senki nem vitatta az önértékelés szót, azt firtattuk csupán, hogy annak van egy magyar megfelelője,
ami ugyanazon érzelmi tartalmat jelenti, az önbecsülés letörés. Kifejezőbb, és jobban érzékelteti, hogy mi a hozzá kapcsolódó érzelem.
Az önértékelés csökkenése, önértékelési zavar már az általánosított kifejezés. Önértékelési zavarokról inkább az elmezavaroknál beszélhetünk.
Az önbecsülés letörés kifejezés azt szemlélteti, hogy ez egy hirtelen változás az érzelemvilágban, egy konkrét eseményhez köthető érzelmi
megingás, amit kudarcélmény vagy megaláz(ód)ás válthat ki. Hogy ki töri le az önértékelést, ki az aki megaláz, esete válogatja, egyéni eset függő.
Végső soron bárki vagy bármi, amit annak veszünk. Még a saját lelkiismeretünk is lehet. Attól lesz ÖN-értékelés letörés…
A letörés éppen hogy nem félreértelmezhető, és tartózkodom az általánosítástól. Akkor is, ha Hamer doktor is csak felszínesen fogalmaz, és
igazából semmi beható részletezést nem ír a témáról. Végül is, a Szerv Atlaszt nem Hamer doktor írta, hanem én, ezért eldönthetem, mit írok bele.
Mellesleg ezt a bekezdést csak beszúrták ide, (legalább egy) hivatkozás megjelölése nélkül.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.21. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-21.html )
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6.) Az agytörzshöz tartozó szervek közül kimaradt a petefészek- és here, a mellékvesevelő, a könnymirigy és a szájpadlás ÉBK-jának leírása. (1)
A petefészek- és hereteratoma meg nem említése súlyos hiányosság, mert ez azt jelenti, hogy a KA-fázisban is van sejtburjánzás, ellentétben az ektodermás ÉBK-kal.
(Agytörzs fejezet)
(2)
1. Ez így ebben a formában valótlan. A mellékvesevelő és a könnymirigy azért nem került bele, mert olyan ritkák. Szájpadlás ÉBK pedig
kettő is van a Szerv Atlaszban. Egy entodermális és egy ektodermális. És mennyi minden kimaradt még a Szerv Atlaszból…
Ebben különbözik a Révai Lexikontól vagy Hamer dr. műveitől. Csak a lényeg van benne, ami a megértéshez szükséges.

2. Az, hogy valami ki van hagyva, alapvetően nem hiba. Kötelező nekem mindent beleírni? Előfordulás gyakoriság szerint a mellékvesevelő és a
könnymirigy ÉBK (Értelmes Biológiai Különprogramja = lehetséges elváltozása) is gyakoribb. A teratóma-téma szerintem is érdekes,
(és egy Haladó újmedicinás már tudja-hova-tenni, hogy ez miért kivételes eset), de a kezdőt inkább megzavarhatja, összezavarhatja
a megértésben. (Ez sem az a hely, ahol a teratómát ki fogom fejteni.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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Mirigyszerű szövet? Agyhártya daganat Az agyhártyának nincs konfliktusa, ezért nincs daganatnövekedés és daganatelbontás sem. Az egész oldal Roberto téves
agyszüleménye! (73. o. Agyhártya)
Kifogás nem helytálló.
Nem hiba.
(Szerv Atlasz 3.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-8.html )
Olyan kár, hogy a kifogásolás megint átmegy személyeskedésbe. Olyan kár, hogy valaki kinyitja a száját, mielőtt utánanézne.
Ja, hogy azért merik téves agyszüleménynek nevezni, mert Hamer doktor sehol semmit nem ír róla? És?
Nem csak azt lehet tudni biztosan, amit Hamer doktor leírt. Ő sem írt le mindent. Ha már itt járunk. Miért nem?
Én nem fogok azon meglepődni, ha a tudományos táblázat következő kiadásában már ez is benne lesz…
Nem áll szándékomban sem védekezni, sem érvelni (bár biztos örülne neki az, aki a kérdést feltette).
Inkább feltennék egy keresztkérdést: Mi a különbség a dura-mater-karcinóma és a pia mater-adenoid-karcinóma között?
Rávezető kérdés: Melyiket mikor szokták diagnosztizálni, melyik szakaszban?
Mellesleg, a T. Kifogásoló, miért nem kérdezi meg Hamer doktort, ha nem biztos a dolgában? Már nincs hotline?
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Egy lapon említi a hólyagzáróizmot a hólyagizomzattal, pedig a záróizomnak nincs nekrózisa! (1)
„hólyag-záróizom-bénulás” - A záróizom nem bénul le! (2)
Ezért az összes következtetés téves!! (3)
Elégtelenségi félelem? – Konfliktus, hogy fizikailag veszélyeztetve érzi magát? Visszataszítóvá tegye magát?
Saját agyszülemény! Az egész oldal téves! (90. old. Húgyhólyag- és záróizomzat)
1. Van.
2. Képes lebénulni.
3.
4. Először nem értettem, hogy a kivágott képrészletnek mi köze van a leírtakhoz. Aztán rájöttem. Hát ha a láblécet vágta volna be a T. Kifogásoló,
akkor rögtön kiderülne, hogy azért van egy lapon mindkettő mert közeli, hasonló szervrészek jellemző fő konfliktustartalommal (hólyagra
asszociált önbecsülés letörés). Az egyiknél a hólyag miatt van, a másiknál a vizeletkieresztés miatt van izomsorvadás.
Miért kéne neki külön lapot nyitni? Nem pocsékoljuk a papírt.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.13.)
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9.)
Méhnyak-záróizomzat (91. o.) Ugyanaz a helyzet, mint a hólyagizomzat- és hólyagzáróizommal.
Nincs megkülönböztetés a méhnyakizomzat és a méhnyak-záróizomzat között!
A méhnyak-záróizom nem hal el és nem fog ujjáépülni. Az egész oldal hibás!
Hát erre most mit mondjak. A haladó újmedicinásnak ez magáért beszél.
Akinek nem, annak elmondom, hogy míg létezik KÜLÖN olyan, hogy hólyag-izomzat, és hólyag-záróizomzat, nagyon hasonló de eltérő konfliktussal,
NEM létezik olyan külön, hogy méhnyakizomzat, és méhnyak-záróizomzat. Ugyanis a kettő egy és ugyanaz, szinonímák. Ugyanaz a valami
miért lenne két lapon említve? Innen kezdve látszik, hogy eléggé mellément ez az „ugyanaz a helyzet” szöveg-bedobás.
A Kedves Kifogásolónak javaslom, beszélgessen el egy pár koraszülött gyermeket világra hozó nővel,
akik nem balesetek, beavatkozások, mérgezések vagy hormonzavarok miatt szültek korán.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.14.)
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Félreérthető!
A várandós kismama lelkivilága nyilvánvalóan kihat a magzatra, de nem éli át automatikusan ugyanazokat a konfliktusokat, mint a kismama, tehát nem ugyanazzal az
érzelemvilággal éli meg vele. A magzatnak önállóan át kell élnie saját konfliktust ahhoz, hogy Hameri-Góc jelenjen meg az agyában. Lehetséges például az, hogy a
kismama veszekszik a férjével, nagy zajt csapnak, ezért a magzat el akar menekülni és motorikus konfliktust él meg, míg a kismama a partner-vita során például
mellrákot fog kapni. (91. o. Méhnyak-záróizomzat)
Kifogás nem helytálló.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.14.)

Az, hogy a Szerv Atlaszban ezen a helyen nem térek ki mindenre, attól még nem félreérthető.
Baba témában érdemes elolvasni még a méhizomzatot, lépet, méhnyálkahártyát, petevezetéket, májvezetéket, stb.
Az itt általam Szerv Atlaszban említett konfliktus és elváltozás lehetőség VÉGIG FENNÁLL (egészen kb. 10 éves korig), mindemellett
fontosabb, és veszélyesebb, mint a T. Kifogásoló által említett lehetőség (amikor a magzat a pocakban megijed a külső szokatlan zajoktól).
Az egy dolog, hogy a gyermek a várandósság második felében már képes megijedni a külső zajoktól („zajt csapás”) de ADDIG IS,
és AZUTÁN IS (tehát végig, egész kb. 10 éves korig) előfordul, hogy a gyermek az anya DHS-ből fakadó ijedelmeit, konfliktusait,
kétségbeesés érzéseit érzékeli, és tud elváltozásokat produkálni, akár van saját léziós góca az agyban, akár nincsen.
(Agyi gócokat kutatása szinte lehetetlen, nem szokás manapság várandós kismamákat megCT-zni, MR-ezni, se natív, se kontrasztanyaggal.
A legnagyobb bökkenő, hogy a baba ficánkolhat, és akkor összevissza képek, vagy kiértékelhetetlen homály lesz a felvételen.
Az ultrahang jöhetne még szóba, de annak részletessége, kép-finomsága, felbontása úgy tudom, még elmarad az ehhez
szükségestől, (az se tud kimutatni teljes bizonyossággal 1-2 milliméteres léziót Babszemjankó fejében).
Pl. a kéthónapos várandó kismama leforrázza a bal alkarját, és a pocaklakó babának lesz homogén maradandó melanóma jelenik meg a karján,
ugyanott, ahol a forrázás, sérülés az anya karján történt. Pedig az anya élte meg az esetet „megsérült és elcsúnyult a karom” konfliktusként.)
Az van, hogy a T. Kifogásoló által említett, önállóan megélt, (magzatbénulással járó) motorikus konfliktust a várandósság második felében
szokták elszenvedni a pocaklakók. (Ez annak bizonyítéka, hogy a Pocaklakó önállóan is meg tud élni konfliktust, tehát önálló érzelemvilággal
rendelkező élő lény. (Hallása már kétcentis korában is van.) Az anya-gyermek összekapcsolódásnak több lehetősége is van. Ebből kettő:
1. Anyával azonosulva, (pl. a gyermek öntudatlan átéli anyja konfliktusait, vele együtt, erről tanúskodnak az anyajegyek), maradandó foltok,
hemangiómák, esetleg önértékelés letörést leukémiával, szívbillentyű fejlődés lassulás (szívbillentyű fejlődési rendellenesség),
anyai „nem tudom megcsinálni” önbecsülés letörési konfliktusból fakadó medence és csípő fejlődési rendellenességekkel
a gyermeknél (veleszületett csípőficam) stb.
2. valamitől megijedve, pl. zaj, fúrógép, munkagép, veszekedés, amelyek jellemzően motorikus konfliktusok - ez okozza a magzatbénulást.
Ezért vizsgálják a magzatmozgást az utolsó hónapokban, hogy van-e magzatbénulás. (Az azt mutatja, megijedt-e a baba valamitől.)
Tehát nem csak hogy kihat az anya érzelemvilága, hanem érzelmi konfliktusaival befolyásolja gyermeke fejlődését.
Lehetne kitérni a várandós kismama elszenvedett konfliktusai és a fejlődési rendellenességek közötti összefüggésekre is.
Hamer erről nem ír, sőt azt állítja, hogy „a terhesség harmadik hónapjától a kismamánál minden rákos növekedés leáll.” Bárcsak így lenne,
de a tapasztalat szerint nem felel meg a valóságnak. Szerencsénk, hogy a várandós kismamák nagy része ügyel az egészégére.
Nem beszélve arról, hogy a hormonális változások megoldásba kapcsolhatnak konfliktusokat, és pont ezért gyulladások, sejtszaporulatok is
megjelenhetnek. A várandósság ideje alatt ráadásul nincsenek nagy hormonális kilengések, időnként kiegyensúlyozottság van, amikor a nő
se nem férfias, se nem nőies, és nem gerjed a nemi birtok konfliktusokra (ez az ún. hormonális patthelyzet), viszont ez nem zárja ki
a többi konfliktustartalom (pl. önértékelési, sérelmi vagy falatkonfliktus) elszenvedésének lehetőségét. Erről sem szabad megfeledkezni.
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vesztességi helyesen: veszteségi! (1)
veszteSSégi érzés = veszteségi két „s”-sel hibás, mert nem a vesztésről van szó, hanem az elvesztésről, veszteségről. Főleg kiemelve nagy betűvel nem szerencsés,
mert az SS-alakulatra emlékeztet mindenkit. (2)
Der Verlust = 1. elvesztés 2. veszteség, kár (l. Halász Előd: Német-magyar szótár, Akadémiai Kiadó 1988, 2066. oldal)
Német szöveg: „Verlustkonflikt (Kind, Ehefrau, Eltern, Freunde, Tier) durch Tod oder Weggehen”. Nem az olvasható, hogy vesztesnek érzem magam!! (3) Fordítás
helyesen: „Veszteség-konfliktus” (gyermek, feleség, szülők, barátok, állat elvesztése haláluk vagy elhagyásuk miatt).” (75. old. 4. fejezet – A velőállomány vezérelte
mezodermális szövetek, szervek)
(Figyelem: vesztes (legyőzött) jelentése németül: der Besiegte, der Verlierer, semmi köze a Verlust szóhoz! Halász Előd: Magyar-német szótár, 1149. oldal) (92. o.
Petefészek)
Ezzel kapcsolatos hiányosságot lásd még a feljebb a 9. pontban. (4)
Ismétlődő kifogás. Lásd 11, 237. pont.
1. helytelen fordítás a jelenség félreértelmezéséből fakad.
2. Már akit. Mindenki a saját nevében nyilatkozzon.
3. Itt nem fogom kifejteni jobban, de a T. Kifogásoló problematikáját itt az okozza, hogy Hamer doktor nyelvén a vesztesség szóra nincsen egyedi megfelelő.
Képezni lehet, ám úgy igen nyakatekert. Verlierer-Seins-Selbstwerteinbruch, vagy még pontosabban, verloren-habens-Selbstwerteinbruch.
Hamer doktornak a Verlust-konflikt egyszerűbb. Ha szótár szerinti fordítással, azzal a kifejezéssel adjuk vissza amit Hamer doktor írt,
végső soron nem rossz, de félreérthető.
A magyar nyelv ezt a problematikát egy s betűvel megoldja.
A veszteségi konfliktust lehet értelmezni úgy, hogy elveszítettem valakit, vagyis hogy eltávolodott tőlem, nem tudok vele érintkezni (lásd Szenzorikus
Kéregmezőbe beidegezett szervrészek). Itt azonban nem elválasztási (szeparációs) konfliktusról van szó, hanem önbecsülés letörésről! Vagyis hogy
„értékcsökkent lettem”, vesztes vagyok, mert elveszítettem valakit, veszteséget szenvedtem el, egy hozzátartozó elhagyása vagy elhalálozása
következtében. A „veszteSégi konfliktus (egy s-sel) a biológiában elszakadási, elhatárolódási konfliktus (jellemzően kapcsolat-elvesztési, érintkezés
megszakadási konfliktus).
A szeparáció külön akkora téma, mint az önértékelés, hiszen az egész kéregállomány elválaszt(ód)ási / elhatárolódási konfliktusra reagál.
A here és a petefészek (ahol ez a konfliktustartalom felmerül, 75. oldal, 4.1.15., 4.1.16.) mezodermális szövet, melynek vezérlő központja a
velőállomány, mely tudjuk, hogy önbecsülés letörési konfliktusra (a veszteSSégi) konfliktusra reagál. És ez nem összekeverendő
a valakitől való elszakadással. Azért van két s betűvel írva. Egyébként ez ki van fejtve, a 4.1.A. lapon, a T. Kifogásoló (látszólag)
figyelmen kívül hagyta. Hamer doktor úgy fogalmaz, ahogy óhajt, úgy látom, a németek megértik. Nem szótár-egyezőségről van szó,
hanem kifejezés értelmezhetőségről.
4. Utal a saját hiányosságára. Aki másnak vermet ás effektus.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.15. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-15.html )
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Mivel a fejlődéstörténet során a vesék visszfordultak (ismét)… – Honnan fordultak vissza? Lásd szívizomnál! (1)
A pénzzel, folyószámlával kapcsolatos konfliktusok mind egzisztenciális konfliktusok, vagyis a vese-gyűjtőcsatornákon nyilvánulnak meg – entodermális szövet!
A mezodermális vesekéreg (veseparenchyma) ÉBK-ja csak ténylegesen a vízzel, folyadékkal kapcsolatos (vízbe fúlással vagy áradásssal). (94. o. Vesekéreg) (2)
1. Az embrionális fejlődés, az embrió kiegyenesedése során történt csavarodás utáni állapotból. Nem sok ilyen szervünk van.
A kifogásnak álcázott kérdését feltevő nem érti. Kérdésére nem írok kis esszét. Fejlődéstan. Embriológia. Tessék utánanézni.
2. Óvatosan kell leírnom, hogy ez így ebben a formában nem igaz, mert Hamer és Pilhar így tanítja. Lássuk az érvelést az alapoktól.
A vesekéreg folyadék-áteresztéssel foglalkozik, folyadék szűrő (vér-szérum-szűrő).
A vesegyűjtőcsatorna visszaszívással, újrahasznosítással, kieresztés mennyiség szabályozással foglalkozik.
A vesekéreg elváltozást önbecsülés letörési konfliktus okozza, áteresztési, kieresztési, likviditási-önértékelés (pl. fizetésképtelenségi-önértékelés).

A vesegyűjtőcsatornáét ún. falatkonfliktus, LÉtbizonytalansági, kiszolgáltatottság, elhagyatottság, létfontosságú közeg elvesztés-veszélyének konfliktusa.
Való igaz, hogy létbizonytalanságot és vese-gyűjtőcsatorna-elváltozást okozhat anyagi megszorultság, pénztelenség is, de ha a pénztelenségből fakadó
konfliktus önértékelés letörés, ún. „áteresztés-képtelenségi-önbecsülés-letörés” akkor a nem a gyűjtőcsatornák, hanem a vesekéreg lesz érintett.
A T. Kifogásoló részéről azt kijelenteni, hogy a A pénzzel, folyószámlával kapcsolatos konfliktusok MIND egzisztenciális konfliktusok,
vagyis a vese-gyűjtőcsatornákon nyilvánulnak meg. – tájékozatlanság és/vagy hanyag nagyvonalúság.
Eltereli a figyelmet arról, hogy a manapság drasztikus mértékben emelkedő magas vérnyomásos (hipertonia) esetek száma az emberek,
a népesség, tömeges fizetésképtelenségi-önértékelés letörésének következménye. Sajnos sokan kétségbe vannak esve,
hogy nem tudnak fizetni, pénzt áramoltatni, folyószámlát kiegyenlíteni. Nem ártana az önbecsülésre odafigyelni.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.17. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-17.html )
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(97. o. Nagyagy kéregállomány)
Fenti két agyi relé elnevezése téves! (1) Lásd Tud.táblázatban.
1. pajzsmirigy-vezetékek fala (laphám), tehetetlenség, tehetetlenség-félelem konfliktus
2. kopoltyúív-vezetékek laphám bevonata, (a fő nyaki nyirokerek ??? belső laphám intima): szemből érkező veszély félelmi konfliktusa
Itt többrendbeli félreértés van: (2)
- pajzsmirigy-vezeték = helyesen: pajzsmirigy (egykori!) kivezető csöve
- kopoltyúív-vezetékek laphám bevonata = ilyen szervünk nem létezik, van viszont kopoltyúhasadék vagy –rés, melynek ma már nincs funkciója. Nem vezet semmit,
régen is csak egy szűrő volt, és a vízből szűrte ki az oxigént.
- mindkét oldalon ugyanaz a konfliktus csapódik be, lásd Tud. Táblázat
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 13, 21, 22, 131, 133. pontokban. Helyesbítés nem szükséges, a kifejezés nem téves.
Ez az egyik téma, amit a T. Kifogásoló nem igazán ért, több helyen és kérdéseit több formában megfogalmazza.
2. Többrendbeli félreértés? Lássuk csak:
A pajzsmirigy vezetékek ma is megvannak és működnek, csak olyan vékonyak, hogy nem részletezik a mai anatómia könyvek.
Létezésükre és hormonváladék-összegyűjtő, -elvezető funkciójukra bizonyíték a pajzsmirigyvezeték-laphám-csövek gyulladásakor
(tehetetlenségi konfliktus után az epileptokrízisben) produkált elzáródás-tünet, amitől gyorsan felpuffad a pajzsmirigy, napok, órák alatt
és csökken a vérben kimutatható pajzsmirigyhormon mennyisége. Ha az olyan „egykori” volna, hogy ma már nem is létezik és nincs funkciója,
akkor hogyan produkál ilyen gyors és látványos tüneteket? Lenni tehát vannak, akkor is, ha nem tulajdonítottak nekik különösebb jelentőséget.
Ezért nem írom ide azt, hogy „egykori”, mert csak zavaró, félrevezető.
3. Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. Ahogy a későbbiekben kiderül, a T. Kifogásoló a kopoltyúív-vezetékkel kapcsolatban
összekever szervrészeket.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-B.html )
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(98. o. Nagyagy kéregállomány)
Többrendbeli tévedés, rossz fordítás, értelmezési hiba:
- Előmotorikus = helyesen: premotorikus (a motorikus előtt elhelyezkedő) németül: prämotorisch
- Előérzet kéreg = ilyen nincs! Ez abból a téves fordításból adódik, hogy a pre- előtagot „elő-„nek fordította a fordító. Helyesen: a motorikus kéreg előtt elhelyezkedő
kéreg (1)
- utószenzorikus = helyesen: postszenzoros, vagy a szenzoros mögött elhelyezkedő kéreg (2)
- szenzorikus = helyesen: szenzoros (3) - VC = szerencsétlen rövidítés (4)
- visual cortex = helyesen latinul: visualis cortex (csak az angolul visual, el kellene dönteni, hogy latin, vagy angol nyelvezetet használ) (5)

Ahhoz képest, hogy „többrendbeli” elég sovány kifogás. A kiemelt kifejezések nem hibásak.
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban. Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
Az „elő-„ nem csak az elhelyezkedésre, hanem az agyi kéregmező funkciójára is utal. Végül de nem utolsó sorban, ez egy magyar nyelvű
kiadvány, nem német, nem latin. Előérzet kéreghez tartozik Hamer doktor „telepatikus kéregmezeje” is… arról se mondott semmit? Ez nem hiba.
2. Helyesbítés helytelen. A kifogásoló nincs tisztában a kifejezések jelentésével. Utószenzorikus szinonímája a posztszenzorikus.
És nem posztszenzoros, és végképp NEM „szenzoros MÖGÖTT ELHELYEZKEDŐ kéreg”.
Szenzoros, vagy szenzorikus nem ugyanaz. Szenzoros azt jelenti érzékelővel / érzékelőkkel felszerelt,
a szenzorikus pedig azt jelenti, „érzékelés adatokat (is) feldolgozó” (a laphám-szövetmennyiség vezérlés mellett).
3. Lásd előző komment.
4. Visual Cortex. A rövidítés nem szerencse kérdése.
5. El van döntve. A rövidítések szintjén az angol és a latin ráadásul azonos. Ezeket a rövidítéseket azért nem fordítottam magyarra, mert
ez a már most a hazai és nemzetközi újmedicinás oktatásban így használatos, a kéregmezőket ábrákon, skicceknél, e rövidítéssel jelöljük.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-c.html )

15

15.)

Nem rövid ideig tartó emlékezetkiesés van, hanem rövid távú! A nemrég történt dolgokra nem emlékszik, nem pedig rövid ideig tart az emlékezetkiesés! (105. o.
Felhám)
Nem is az van odaírva, hogy „rövid ideig tartó emlékezetkiesés van”, hanem hogy „rövid idejű”,
de ha ez nem volna elég egyértelmű, az utána következő szó az, hogy „feledékenység”. Ez nem hiba, inkább csak kötözködési próbálkozás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )

16

16.)

Itt van ájulás, zavartság és zagyva beszéd?????? (105. o. Felhám)
Ismétlődő kifogás. Lásd 16, 104, 205. pontban. Ismét egy súlyos hibának beállított KÉRDÉS. A válasz, van. Az ábszansznak több fajtája van.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )

17

17.) Hüvely

Ez a birtokzónákhoz tartozik, miért nincs oda sorolva?? (108. o. Hüvely)
Jujj, ez a „súlyos hiba” kifogás nagyon mellément. Azért nincs oda sorolva, mert nem oda tartozik.
Még Hamer doktor írásaiban sem. A hüvely-laphám nem azonos a méhnyak-méhszáj-laphámmal…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.9.)

18

18.)
Az agyunk nem az előrenézést korlátozza, hanem épp ellenkezőleg: a hátrafelé nézést !!!!! (112. o. Szem üvegtest és ideghártya)
Ez most komoly? Hát merrefelé néz ki a szemünk a koponyából előre vagy hátrafelé?
Ha romlik a szemem, a hátrafelé látás romlik. Nem semmi. Megkérdezhetem, hogy ezt hol tanulta a T. Kifogásoló?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.13. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-13.html )

19

19.)

Retinaleválás a KA-fázisban van? Hamer doktor szerint az MK-fázisban. (1) Biztos, hogy van émelygés, hányás? (2) (112. o. Szem üvegtest és ideghártya)

Ismétlődő kifogás. Lásd 19, 118. pont.
Mi lenne, ha az elkövetkezendőkben, a súlyos hibaként felvetett KÉRDÉSEKre nem válaszolnék? Most hiba vagy kérdés?
1. Ha véletlenül veszik észre (mert nem szoktak éleslátás-romlás alkalmából szemfenék-vizsgálatot javasolni) akkor előfordul retina-elvékonyodás,
retina-leválás, -fekélyesedés diagnózis. Valóban, a retina-leválást jellemzően akkor diagnosztizálják, amikor a MU szakasz ödémája
jobban észrevehetővé teszi az elváltozásban érintett (retina) területet.
2. Konfliktustömeg- és intenzitásfüggő.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.13. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-13.html )

20

20.)

Ha nem nemi/birtok, akkor hogyan érvényesül a mérleg elve??? (113. old. Pajzsmirigy-vezetékek)
Ha a tudományos táblázat fordítása során a T. Kifogásolónak nem sikerült megérteni,
ajánlom figyelmébe a kivágott szövegrészen is feltüntetett ide vonatkozó Szerv Atlasz lapokat.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)

21

21.)

Pajzsmirigy-vezeték és kopoltyúív-vezeték teljesen hibás mindkét oldal. (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)
Hiba megjelölés nincsen, felvetés megindoklása nincsen, kifogással való foglalkozás nincsen. :) Persze ez nem igaz, mert jól szórakozom,
és ez egy (mint ahogy látjuk) sokszor és másképpen ismételt hibakifogás. Lásd a 13, 21, 22, 131, 133. pontokban.

Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)

22

22.)

laphám csővezeték????? Amúgy pedig ez nem juttat semmit sehová, mert ez csak egy csökevény, és már nincs funkciója!
Ismétlődő kifogás. Lásd a 13, 21, 22, 131, 133. pontokban.
Viccelődve mondhatnám, „annyira nem létezik, hogy képes elzáródni”… Ezt feljebb már kifejtettem.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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23.)

Milyen kombinációs jelenség a szemölcs? Egyszerű függésben lévő megoldási fázis = egy sympathicotoniás fázis után bekövetkezik a vagotonia, de ebben a
megoldási fázisban újra és újra kiújul a konfliktus, mely során a felhám túlzott újjáépítése folyik! (1)
A scleroderma (= mezoderma, irha) hogy kerül ez ide? (2) Recidiváló, fennakadt konfliktus-aktív fázis = hosszan elnyúló, egyre gyengébb hatású sympathicotoniás
fázis, melyre nincs megoldás. Az állandó szövetszaporítás és szövetelbontás heges összezsugorodáshoz és megkeményedéshez vezet. (106. o. Felhám)
1. Helyesbítés nem szükséges.
Mi az az „Egyszerű függésben lévő megoldási fázis?” Költői. Mifelénk ezt simán csak VisszaEső Konfliktus Aktivitásnak hívják.
A szemölcsnél nem VEKÁ-ról van szó. Nem attól lesz valakinek szemölcse. Ha ez igaz lenne, nagy fekély (!) lenne a szemölcs helyén.
Ezzel „a felhám túlzott újjáépítésével” az a bibi, hogy a felhám (ha kéregállományban van a góc) sem a különprogram közben,
sem utána nem produkál több szövetmennyiséget mint előtte volt. Másfelől ha a felhám megoldás utáni szakaszban van,
akkor gyulladt, forró, duzzadt, túlérzékeny, és levedzik. Ez sem hasonlít a szemölcsre.
Nem tudom feltűnt-e valakinek, hogy látszólag Hamer doktor írásaiban e témában ellentmondás van.)
Hamer doktor oktatója is ezt írja, ezt kommunikálja a neten. (Az állítólag fűnyírástól ódzkodó kisfiú esete.)
A szemölcsnél eKtodermális LAPHÁM szövet képződményről van szó,
(szövettanilag kötőszövetes FELHÁM túltengésről és elkeményedésről).
Senki sem említi, hogy felhámtól ez szokatlan jelenség. Pedig az. Először.
Ha valaki többet van konfliktus aktivitásban, mint megoldás utáni szakaszban, akkor minden esetben KEVESEBB szövetmennyisége van,
és NEM TÖBB mint a normális mennyiség (vastagság). Ez nem kéregállományi különprogram. (Nem csodálom, hogy a kifogásoló nem érti,
Hamer doktor nem ír róla. Csak a neurofibrómáról, de a kifogásoló nem tudja, hogy ez is olyan - Hamer doktor sem említi őket egy lapon.)
A szemölcsök góca a kisagyban van, a perem részen, és a kisagy a kéregállományon keresztül, a kéregállomány vezérelte laphámon fejti ki
megvastagító, ellenállóság-fokozó hatását. Akárcsak a neurofibrómánál, csak itt nem az ideghüvelyen, hanem a bőr felhámján látjuk.
Ez annak jele, hogy egyes esetekben az agyi részek tudnak együttműködni. (Az értelem kéznyoma, hogy csak akkor, ha a meglévő
szövetek nem tudnak valamilyen biológiai konfliktusra reagálni.) Erről most ennyit.
2. Úgy kerül ide, hogy ide tartozik. A sclerodermánál egyszerűen a bőr felhám elváltozás visszaeső konfliktus-aktivitásáról (VEKA) van szó.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )
A scleroderma NEM irha különprogram. (Az irha daganatot vagy tuberkulotikus, bűzös gyulladást produkál, a sclerodermánál
nincs daganat és ráadásul az szagtalan). Hiába a bőlé szöveg, akárhogy is nézzük, nem magyarázat a felvetésre. Ez se hiba.
Nézzük csak meg jobban… Amit magyarázatnak hozzáfűznek az a bőr irha bőrdaganattal, bőrmegvastagodással járó visszaeső konfliktus aktivitása.
A bőrdaganat nem azonos a sclerodermával! A scleroderma fekélyesedés. Ha már belekötünk valamibe, nem ártana utánanézni, mibe kötünk bele…

24

24.)

Ez tényleg érdekes, mert nem így van. (1)
Férfiaknál nincs ellenkezés-félelmi konfliktus, csak ellenkezés-konfliktus! A férfi támad, a nő undorodik és fél. (2)
Ha a férfi fél is egyben, akkor mindkét konfliktus egyszerre van jelen, (3A)
vagyis konstellált: undor/félelem + ellenszegülés! (3B) (115. old. Alfa-Langerhans szigetsejtek)
1. Kifogás helytelen.
T. Kifogásoló, ha nem úgy van, akkor hogy van? Amit ugyanis odaírt az nem magyarázat, hanem zagyvaság.
A korábbiakból kiderült már, hogy a kifogásoló nem érti a FrontálNégy relék működését.
A konfliktus értelmezése sem helytálló (tapasztalat hiánya).
2. Micsoda alaptétel az, hogy a férfi támad, és a nő undorodik. Egyáltalán nem biztos, hogy támad. Gyakran ellenkezik és fél, ellenszegülési-ellenérzése van
félelemmel. A FrontálNégy (FrontalFear, FrontalVier) relék azért külön említésre méltó relécsoport, mert közös tulajdonság konfliktusaiknál
a félelem, mint konfliktus intenzitást meghatározó (fokozó) tényező. A FrontálNégy relé azért nem sorolható a nemi-birtok zónához, mert az
ide becsapódó konfliktusok bár aktiválják a mérleg elvet és a mérleg szabályokat, de – sem önmagukban, sem nbz relével kombinálódva
sem okoznak hormonális változásokat. (Okoznak egyéb más értelmes biológiai válaszreakciókat.)
3. Micsoda elnagyolt dobálózás ez?
3A. - Attól, hogy valakinek fokozódik a félelem intenzitása, még nem azt jelenti, hogy a félelem egy másik külön új konfliktus.
3B. - Ha van új konfliktus, lehet konstelláció, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy pont ellenszegülési konfliktus. Sőt. Kicsi az esélye.
Bár a FrontálNégy relék léphetnek egymással konstellációba, mint ahogy bármelyik NBZ vagy látókérgi relével,
azonban az ún. „cukor-konstelláció” nagyon ritka. Sokkal nagyobb számú az egyéb relékkel kombinálódás esete.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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25.)

Hogyan érvényesül itt a mérleg elv, ha nem a birtokzónák része? Hamer doktor szerint ha itt érvényesülne a mérleg elve, akkor lenne paranoia, márpedig az itt nincs!
(116. old. Béta-Langerhans szigetsejtek) Könyv!!!
Úgy látszik, itt valaki a paranoiát összekeveri a skizofréniával. Paranoia nincs, de skizofrénia van (a két agyféltekés együttállás miatt).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.17. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-17.html)
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26.)

Nem csökken a daganatok növekedése, lásd könyv, 4. oldal (135. old. A kisagyi konstellációk) (1)

Szadizás itt??? (135. old. A kisagyi konstellációk) (2)

Ösztönösen szadista????? (3)
Az egész oldal egy félrevezető maszlag! (4)
Az utolsó bekezdés agyrém: Az Anyatermészet nem gyönyörködik senki szenvedésében, talán ezért próbálja így elérni az agykárosodott, zátonyra futott, zárlatos,
kártékony egyedek „forgalomból kivonását”. (135. old. A kisagyi konstellációk) (5)
1. Kifogás helytelen. Csökken. Nem jelentősen, de csökken a daganatnövekedés intenzitása (az elváltozás gyorsasága).
Örülhetünk, hogy csökken, és sajnálhatjuk, hogy nem áll meg (mint a NBZ konstellációkban).
2. Igen.
3. Igen.
4. Szerintem inkább árulkodó.
5. Kiragadunk egy mondatot, és megkritizáljuk? Régi trükk. Ezek után remélem mindenki elolvassa az egész oldalt.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.2.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-2-A.html)
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27.)

1,2 – nél soha nincs mérleg-szabály! (139. old. Kéregmezők, metszetek)
Végre egy állítás a sok kérdés után. De ez sem hiba. Mert ugyanis van. Ráadásul oda van írva, hogy
„Ha a felsorolt négy relé közül egy kombinálódik NBZ relével…”. Erre mit mondjak?
Ez ismét a FrontálNégy relék működésének ismeretének a hiánya.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.C.)

28

28.)

Konstellált állapotunkban vagy leáll a szervi elváltozás mértéke, vagy megáll a konfliktus tömegének felhalmozódása (!) (4. o. Tud.tábl.)
A konfliktustömeget eltünteti a második hosszabb idő után . (140. old. A kéregmezők)
Igazából nem is értem, hogy mit kifogásolnak.
A kifogáshoz mégis hozzászólnék. Ez nem vagy-vagy kérdés, hanem is-is.
Ha megáll a konfliktus tömegének halmozódása, akkor bizony megáll a szervi elváltozás súlyosbodása is.
Olyan nincs, hogy vagy ez, vagy az.
Ki tünteti el a konfliktustömeget és hogyan? A második hosszabb idő után? Most viccelődünk?
Nem tüntetünk semmit sehova. Ami nem gyülemlett, azt nem is kell kiheverni a vagotóniában. Ennyi.

Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.D.)
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29.)

Látókéregmező? Ilyen van? (1)
Vizuális kéregmezőből van szövettáplálás? (2)
Hameri góc lásd 120. o. 12 Pa jo súlyos hiba Nagy keveredés (143. o. Kéregmezők) (3)
1. Van.
2. Van.
3. Kifogás hibaként nem értelmezhető. Mi ez, vaktöltény durrogtatás?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.G.)

30

Teljes oldal tévedés!146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv /

Mi szükség a Mérleg-szabály átnevezésére??? (1)

Nemi/birtokzónák = helyesen: birtokzónák, ha mindkét oldalról beszélünk,
de mindegyik birtokzónában lévő relének van külön konfliktusa,
nem helyes alkalmazni a bal oldali nemi/birtokzóna vagy a jobb oldali nemi/birtokzóna elnevezést. (2)

Helyesen: váltakozik a mánia vagy a depresszió. A mániás-depressziónak más jelentése van. Mániás depresszió = bipoláris zavar. Megtévesztő! (3)

Rösselsprung: lóugrás, huszárlépés (l. Halász Előd: Német-magyar szótár, 1633. o.) (4)

Ha a mérleg billeg, akkor leesik! Nem billeg, hanem billen jobbra vagy balra. (5)

Nem változik meg a neme!! Helyesen: hormonálisan férfias érzelmű vagy konfliktus által férfias érzelmű (6)

következetesen agyi lézió és nem Hameri Góc! (7)

Így már sokkal érthetőbb! (8)

A Szervatlasz itt a vége felé már eléggé fejlődősködős, szinte már alig követhetősködős! (9)

Rémületkonfliktustól nem marad ki a JK nőnek sem a peteérése, sem a menstruációja! (10) Csak a szexuális konfliktus által! (11)

A második konfliktusnak is kizárólag szexuális konfliktusnak kell lennie, akkor lesz ismét peteérése a nőnek! (12)

Hamer doktor skizofrén konstellációról beszél, nem pedig skizofréniáról. (13)
Maga a mérleg nem okozza a saját nemhez való vonzódást! (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv / Teljes oldal !) (14)

Abszolút hibás: Az autisztikus konstellációban nem marad ki a peteérés és a menstruáció, nincs meddőség!!! (15)
Mire specializálódik? (16)

Az elmaradó menstruációt csak a női szexuális relébe történő Hameri Góc idézi elő! (17)

Ez nem mindegyik birtokzónás konfliktusra érvényes, csak a nimphomán és casanova konstellációra! (18)
"férfi nemi hormon" = néha megemlíthetné, hogy ez a tesztoszteron (19)
birtokoskodás = ???? (20)
Na szép kis összeállítás.
1. Kifogás helytelen. A T. Kifogásoló nincs tisztában a fogalmak jelentésével.
Ezt nem lehet „elírással” indokolni. (NBZ = nemi/birtok zóna, rövidítés a Szerv Atlaszban jelölve)
Átnevezés? Az ún. Mérleg Szabályok NBZ program. (Ja, hogy a T. Kifogásoló nem érti mit jelent az, hogy NBZ program…
Igazából én kekeckedhetnék a T. Kifogásolóval, hogy a Regeln der Waage kifejezést, miért egyes számra fordítja. Van olyan,
hogy Regel der Waage, de abból Hamer doktor leír hetet. A hét adja együtt az ún. „Mérleg Szabályok”-at, ami a hét összefoglaló neve.
Nem mindegy, mikor minek fordítjuk.
2. Nem igazán értelmezhető a felvetés, mintha a tagmondatok nem tartoznának össze.
Gyanús, de tegyük fel, hogy nem „csak szórakoznak” egy halandzsa töltelékdumával.
Azt senki nem vitatja, hogy „mindegyik birtokzónában lévő relének van külön konfliktusa”,
de a „jobb oldali nemi/birtok zóna” és a „bal oldali nemi/birtok zóna” kifejezés bizony helyes.
Az egyetlen amit a „nem helyes” indoklására felhozhat, hogy Hamer doktor nem így írja, nem így nevezi.
Sajnos. Miért nem?* Sok félreértés és felesleges kérdés elkerülhető, ha nem teszünk rá „férfi” vagy
„női” birtokzóna címkét, hanem csak azt, hogy bal oldali, vagy jobb oldali.
Sajnos Hamer doktor nem úgy írja, és a kifogásolóéhoz hasonló félreérthetőségeket állít a tanulni vágyók útjába.
(* mert ő maga nem tanítja az új medicinát, és nem veszi észre, nincs visszajelzése, hogy ez egy komoly akadály az oktatásban.)
Odaírja oldalakhoz nemek címkéit, és a balkezeseknél a tanulók összezavarodnak, pl. „Mert akkor hogy csapódik
balkezes nőnek góca a férfi birtokzónába? Ha egyszer nőies hormonális állapotban van?” Hadd ne ragozzam…
3. Ismétlődő kifogás. Lásd 30, 121. pont. Felvetés nem helytálló, kiragadott egy kifejezést egy nagy bekezdésből, és a kiragadott kifejezést boncolgatja.
Mindeközben nem tudja, súlyozódástól függetlenül minden nemi/birtok zóna konstelláció skizofrén konstelláció,
méghozzá bipoláris zavar. Részemről ez sem hiba.
4. Mifelénk lólépésnek hívják, amikor sakkban pl. átlépjük a parasztot. Maradok ennél, köszönöm.

5. Igen, váltakozásnál meg írhatnánk azt is, hogy „billenget”.
Ez nem nyelvtani, hanem mechanikai probléma. A kifogásoló úgy látszik nem ismeri a mérleg működését, hogy bizony van billegés
(gyors váltakozás) is. A billenésben nincs benne a gyorsabb oda-vissza váltakozás, a billegésben benne van. A kifogásolás tárgya
nem hiba, a T. Kifogásoló még nem elég tájékozott a jelenségek és kifejezések közötti finom különbségek megítéléséhez.
6. Senki nem mondta, és nincs odaírva hogy megváltozik a neme.
Hormonálisan hímneművé válásról, és konfliktus hatására hímneművé válásról van szó.
A felvetés tárgya tulajdonképpen csak egy szinoníma, másképpen megfogalmazás. Nem is hiba.
7. Következetesen? Miért lennék köteles mindenhová Hameri-gócot írni? Nem a Hamerin van a hangsúly, hanem a lézión. Sajnálom.
Ez egy ismétlődő kifogás. Lásd 30, 35, 37, 38, 42. pont.
8. Szívesen.
9. Ismét egy kis a beszólóskodós, csipkelődős, nagyképűsködős mellébeszéd. Nem lehet megmondani simán, hogy „Robertó ez nekünk még magas”?
10. Helyesbítés helytelen. Sajnos nem igaz, amit a kifogásoló leír, a peteérés, és a menstruáció kimaradhat a rémületkonfliktustól is.
11. Sajnos azt kell mondjam, egyenesen helytelen „szexuális konfliktussal” indokolni, mert ez így lesz félreérthető.
A jelek szerint maga a kifogásoló is félreérti, ő sincs igazán tisztába azzal, mit jelent a „szexuális konfliktus”.
(A német nyelvű anyagok magyarra fordításakor merül fel ez a kérdés, mint komoly fordítási bökkenő. Ezt csak az tudja jól fordítani, aki érti is,
hogy mit fordít. Amikor Hamer doktor sexueller konfliktot ír, az nem helytelen, mert a „sexuelle” németben azt jelenti, (szinonímái magyarul)
„szexuális, nemi, nemi jellegű, nemmel összefüggő”. Igen ám, de magyarul egyáltalán nem mindegy, MIKOR, HOGYAN fordítjuk.
Mi a baj azzal, ha szexuálisnak fordítjuk?
Először is az, hogy az emberek többsége nem NEMI JELLEGŰ-t ért alatta, hanem valami szexualitással összefüggőt ért alatta.
Másodszor, a „kifejezetten szexualitással összefüggő konfliktustartalomnál”csak két nemi/birtok zóna relét érint,
a nemi jellegű konfliktusokra reagáló (nagyjából, és a képeken) tíz reléközpont közül (értsd nemi/birtok zónák reléi).
A Szerv Atlaszban a félreérthetőség miatt a szexuális konfliktus kifejezést csak az elmezavarok témánál (a haladó részben) említem.
Az Alapok részben (a szervi elváltozásoknál) ha arról van szó, akkor azt leíró jelleggel egyértelműsítem, pl. nemi frusztrációs konfliktus
(lásd 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7.), és a „nemi”, „nemi jellegű”, valamint a „férfias-nőies” kifejezést tudatosan és célirányosan használom.
Pl. ez is egy dolog, amitől „kifinomultabb” a Szerv Atlasz.
Harmadszor, végső soron szexuális, vagyis NEMI jellegű konfliktus mind, ami az adott nemi/birtok zónába becsapódik,
(tehát nem csak a kifejezetten szexualitással összefüggő konfliktusok is). Az emberek nagy többsége viszont jellemzően valami
„szexualitással összefüggőt” ért alatta, és nem „nemi, vagyis férfias vagy nőies jellegűt”. És itt ezzel kész a félreértés.
Amit itt szexuális konfliktus alatt a kifogásoló ért (Hamer írja így) az egy bizonyos nemi frusztráció konfliktus ami a koszorúér-intima reléken
csapódik be. Pillanatnyi hormonális állapot függő viszont a többi nemi/birtok relé is, és közvetetetten kihatással vannak a hormonális állapotra.
Nem csak a nemi frusztráció szexuális (vagyis NEMI) konfliktus, hanem a nőies rémületkonfliktus is – és az általa okozott agyi lézió
bizony kivált hormon szint csökkenést (többek között ezért tartozik a nemi/birtok zónába).
Tisztázzuk, minden nemi/birtok zóna konfliktus, a nőnek „nemi”, a férfinak „birtok” konfliktus.
Az ún. nemi/birtok zónákba csak a tipikusan férfias vagy tipikusan nőies konfliktusok csapódnak be (okoznak léziót).
Élettani szempontból a BIRTOK konfliktus is NEMI konfliktus, mert azt csak egy adott (férfias) hormonális állapotban
tudjuk elszenvedni. Ezért tehát szexuális vagyis magyarul NEMI jellegű konfliktusra reagáló relének nevezhető
MINDEN nemi/birtok zóna relé. A férfi birtokbosszankodása is egy nemi jellegű konfliktus.
Már 2007-ban felmerült a kérdés, hogy lehetne ezeket a reléket, relétartományokat úgy megnevezni, hogy az új név ne legyen félreérthető?
Megszületett a „nemi/birtok zóna” kifejezés. Hamer doktor sehol sem említi így. (Nem az ő hibája, az ő nyelvén ez körülményesebb.)
Nemi vagy birtok? Mi van ha is-is? Egyik vagy másik elhagyásával, kihagyásával kapcsolatos bökkenő volt, hogy ha bármelyiket megemlítjük,
ugyanannyira fontos, hogy a másikat is megemlítsük. Ezért lett az én munkáimban (pl. Szerv Atlaszban, Biologika Kérdéstárban, stb)
”szexuális zóna” vagy „birtokzóna”, esetleg „szexuális/birtok zóna” elnevezés helyett simán csak „nemi/birtok zóna”.
Így senki sem a házaséletére asszociál belőle, és a nemi jellegű konfliktusokra reagáló agyi reléközpontokat értjük alatta.
Igen, ez egy új kifejezés, Hamer doktor írásaiban nem találkozni vele, de legalább ez így nem félreérthető.
Ennek alapján a nemi/birtok zónákba becsapódó konfliktusokat „nemi/birtok zóna konfliktusnak” nevezzem,
és nem „birtokzónás konfliktusnak”, vagy „szexuális konfliktusnak”. Bízom benne érthető, érezhető a különbség.
12. A kifogásoló le van ragadva a koszorúér-intima reléknél. Még nem ismerte fel, hogy a többi NBZ relé is nemi/birtok zóna.
13. Aki nem tudná, annak leírom, hogy a skizofrén konstelláció tünete a skizofrénia. Nem skizofrén konstellációban nincs skizofrénia. :)
Ha a nagyközönséget nem érdekelné, válaszra se méltatnám az ilyen kifogásokat. De ha már a T. Kifogásoló
ilyen bátran dehonesztál, lássuk már mennyire van a helyzet magaslatán…
14. Ki mondta, hogy okozza?
15. Igenis hogy van. A fentiekből kiderült, hogy a kifogásoló nem igazán tudja mi az a nemi/birtok zóna: „Le-abszolúthibásozik” valamit, amit nem is ért.
Nem érti, hogy nem csak a szexuális (szexualitással összefüggő) konfliktus lehet női nemi konfliktus, hanem akár egy nőies rémületkonfliktus is.
16. Bármire. Amire a mániás autisták szoktak. Tessék utánanézni, mit jelent ez - 6.5.G.
17. Ez még mindig ugyanaz a szexuális értetlenség, mint ami az előző kérdéseknél felmerült.
Ebből is úgy tűnik, hogy a kifogásoló összekeveri a két középső nemi/birtok zóna reléket az egész nemi/birtok zónákkal.
18. Ez is a nemi konfliktus értetlenségéből fakad.
Mellesleg a kiragadott idézetben megjelenő, saját nemre való megnyílást (enyhébb-komolyabb biszexualitást, homoszexualitást),
se keverjük össze a párkeresési kényszerrel járó nimfo- vagy casanova konstellációval. A homoszexualitáshoz nem kell konstelláció.
19. Meg van említve, és nem a latin a lényeg.
20. Igen.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.B.)
Attól függetlenül, hogy a fenti kifogások közül egyik sem tekinthető súlyos hibának, a sok kiegészítő információ remélem hasznos volt mindenkinek.
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31.)

Az egész táblázatban hibás: Megjelenés a szerven jobb oldal hibás = nincs jobb v. bal oldal! (1)
(pl. a végbélnek nincs jobb, ill. bal vezérlőközpontja) (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk )

Ennél sokkal több van. (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk) (2)

pubertás korig = a gyermekkor nem kibillent hormonállapot, mint ahogyan ezt sokszor hangsúlyozza! (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk ) (3)

A második konfliktusnak nem kell súlyosabbnak lennie ahhoz, hogy mánia vagy depresszió jöjjön létre. (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk ) (4)
1. Ez egy konstruktív észrevétel. Itt a táblázat és a mechanika megértése szempontjából az a sor oda nem fontos,
sőt jobb is, ha nincs ott. Felesleges oda. Kiveszem. Köszönöm az észrevételt.
2. Bizony. Akadémikusan több ezer. Azonban ezek mind besorolhatók az új medicinában leírt 26 elmezavarba.
Még azt is meg lehet érteni belőle, mikor van az, amikor többféle is megnyilvánul egyszerre.
3. Hol hangsúlyozza kicsoda?
4. Ez nem hiba, hanem egy kiragadott mondat félremagyarázása. A kifogásoló figyelmen kívül hagyja a mondat folytatását:
„az alábbiak szerint, konstellációval egyidejűleg”. Nem lényegtelen, hogy ez egy rubrika egy nagy táblázatból. Hogy éppen
mikor mi hangsúlyozódik, mánia vagy depresszió - erről szól az egész táblázat – amiből ezt a részt kiragadták kifogásolásra.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.E. http://ujmedicina.hu/icon/6-5-E.html)
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TOTÁLIS FÉLREÉRTÉSEN ALAPULÓ TELJESEN HIBÁS OLDALAK:
53. o. Vese-gyűjtőcsatornák
73. o. Agyhártya
78. o. Pre-motorikus látókérgi mezők
90. o. Hólyagizomzat
91. o. Méhnyakzáróizom
98. o. Nagyagy kéregállomány
99. o. Érzékenység lefutás sémák
113. o. Pajzsmirigy-vezetékek
114. o. Kopoltyúív-vezetékek
115. o. alfa-Langerhans szigetsejtek
116. o. béta-Langerhans szigetsejtek
135. o. Kisagyi konstellációk
146. o. Nemi birtokzónák
Ebből a felsorolásból fejtsük meg hogy mi nem stimmel? Milyen kifogás az, amit le sem írnak, és meg sem indokolnak?
Én azt mondom fejtse ki a kifogásoló, hogy mi nem stimmel (neki), utána (talán) foglalkozom vele. Barkóbázni nincs időm.
Általánosítások, értelmezhetetlen utalgatások hibának nem elfogadhatók.

2. rész
Szándékos elferdítések
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1.) Új Medicina = a régi név szándékos használata, a germán elnevezés megtadagása (13. o.)
Megtagadását akart írni a T. Kifogásoló? Ez vicces. Simán csak tartózkodunk a megosztástól.
Hamer doktor igazi problémája az Új Medicina kifejezéssel nem az, hogy lejáratták, hanem az, hogy nem tudja levédeni,
mert így nem levédhető. Azt nem tudja kisajátítani. Ha levédhetné, megtilthatná bárkinek, hogy használja. Ez az igazság.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.2.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-1.html) Lásd még a 33, 126, 344. pontokat.
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2.) Epileptokrízis = epileptikus krízis az izmoknál fordul elő, míg az epileptoid az egyéb szöveteknél. Hamer doktor ezt a szót egyáltalán nem használja. (Kiigazítási
kérelmünk alapján csillaggal már odakerült egy ezzel kapcsolatos megjegyzés, de át nem írta az egészet, ehelyett kiatalált egy egyesítő szót, mely teljesen helytelen.)
Miért volna helytelen? Igen, az epileptokrízis egy esemény, egy markáns pont jelölése, rövidítése EK.
Epileptokrízis idején lehet epileptoid vagy epileptikus roham, attól függően milyen jellegű az elváltozás (izomzat vagy egyéb).
Szerintem zavaró, ha mindig mind a kettő ki van írva. Miért kellene mind a kettőt mindig mindenhol kiírni?
Félreértelmezést és felesleges magyarázkodást kiküszöbölő új szó, de attól még nem hiba.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.2.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-1.html)
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3.) Agyi lézió = helyesen: Hameri Góc, amit következetesen csak agyi léziónak emleget a Szervatlaszban (26. o.) laesio jelentése egyébként: károsodás, sérülés,
bántalom (Brencsán: Orvosi szótár 378. o.)
Ismétlődő kifogás. Helyesbítés nem szükséges. Lásd 30, 35, 37, 38, 42. pont.
Agyi lézió azt jelenti, agyi szinapszisleválás, idegsejt-összeköttetések leválása, ami „hagyományosan” tekinthető károsodásnak, de nem az, mert
bizonyítottan vezérelt folyamat. Következetesen agyi léziónak nevezem, mert nem a Hameri-góc kifejezésen lovagolok. Ha sokat emlegetném,
akkor pedig azzal vádolnának, hogy „átvettem” a kifejezést. (Másrészt én nem volnék büszke arra, hogy egy agyi lézióhoz csatolják a nevem.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.8. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-8.html)
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4.)

Hamer doktor ábrája más. (1)
A szindróma sémájának lényege, hogy a vesegyűjtőcsatorna-ÉBK aktív fázisa egybeesik egy másik megoldásban lévő ÉBK-val. Hamer doktor nem bontja ketté az aktív
fázist, a szindróma nem csak a megoldási fázis 1. felére vonatkozik. (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma) (2)
1. Hamer doktor ábrája valóban más. Elég szomorú, hogy a kifogásoló nem látja, hogy ez a kép végső soron ugyanazt ábrázolja, csak másképpen.
Egyszerűbben, kevésbé félreérthető módon. Hamer doktor illusztrációin a szakaszok kezdetei és végei pont egybeesnek. Meglátásom szerint
Hamer doktor képe felesleges félreértésekre ad okot - kérdéseket vet fel, és többet kell magyarázni hozzá.
Új illusztráció, de attól, hogy nem Hamer doktor készítette, nem hibás.
2. Nincsen az aktív fázis ketté bontva, az a szindróma beálltának kezdete. Úgy tűnik a kifogásoló nem érti a képet. Sajnálom.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.21. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-21.html)
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5.)

agyi léziós góc = Hameri Góc (118. o. Birtokzónák)
Ismétlődő kifogás. Helyesbítés nem szükséges. Lásd 30, 35, 37, 38, 42. pont.
Igen. Agyi léziós gócot. Ez nem hiba.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.B. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-B.html)
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6.)

agyi lézió?? = helyesen: Hameri-Góc 26. old)
Ismétlődő kifogás. Helyesbítés nem szükséges. Lásd 30, 35, 37, 38, 42. pont.

Azt sérelmezi a T. Kifogásoló, hogy nem nevezem elég gyakran Hameri-gócnak az agyi léziót.
Nem hiba.
(Szerv Atlasz 1.3.8. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-8.html)
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7.) válaszreakció-program = helyesen: Értelmes Biológiai Különprogram (98. o. Nagyagy kéregállomány)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 39, 101. pontban. Az nem véletlenül van úgy írva, helyesbítésre nincs szükség. Különben is, szinoníma.
Mint a T. Kifogásolónak is feltűnt, szándékosan van úgy fogalmazva. Az (is) egy jól átgondolt kifejezés.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html)
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8.)

ELŐL = helyesen: ELÖL
posztszenzorikus = helyesen: postszenzoros vagy posztszenzoros (1)
Felesleges átnevezni ezt a két relét, mert Hamer doktor adott nekik rendes nevet: a bal oldal a női szexuális konfliktus reléje, a jobb oldali pedig a férfias birtokvesztéskonfliktus reléje. (2) Sokkal érthetőbb, mint a nemi/birtok zóna jobb vagy bal oldal… (145. old. Nemi birtokzóna konstellációk)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban.
Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
2. Hát úgy látszik a T. Kifogásoló a nemi/birtok zónák működésével sincsen tisztába. Ki nevezett át itt milyen relét?
(A folytatólagos szöveg egész biztos nem a posztszenzorikus sorra vonatkozik, mert az legfeljebb relétartomány (sok relé)
a szövegben viszont két konkrét reléről ír a T. Kifogásoló.)
Jól látom???, a kifogásoló összekeveri a NEMI/BIRTOK zónákat a koszorúér-artéria-intima és koszorúér-véna-intima RELÉKkel?
Erre mit mondhatnék? Durva hiba. Most szavak, szinonímák és átfogalmazások bedobálása helyett elég sok SAJÁT szöveget
írt ahhoz, hogy kitűnjön belőle szakmai rálátása. Ezt kimagyarázni se tudja hogy „elírta” vagy ilyesmi.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.A.)
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9.)

Mi szükség a Mérleg-szabály átnevezésére??? (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)
Kifogás helytelen. A T. Kifogásoló nincs tisztában a fogalmak jelentésével.
Ugyanez a felvetés már előfordult a súlyos hibák listájában a 30. pontban. Ide is bemásolták, tűnjön többnek a kifogáslista.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.B.)
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10.)

következetesen agyi lézió és nem Hameri Góc! (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)
Ismétlődő kifogás. Helyesbítés nem szükséges. Lásd 30, 35, 37, 38, 42. pont.
Már megint ez a léziós kérdés. Fáj, hogy nem Hameri-gócot írok.
Mindemellett a T. Kifogásoló megfeledkezik arról, hogy a Hameri góc kétféle állapotban is lehet. Itt az agyi góc léziós állapotáról van szó,
és nem pedig az ödémás, gliafelhalmozódásos állapotában (a MU szakaszban). Ezért sem mindegy, hogy léziót írunk ide vagy Hameri gócot.
A lézió itt pontosabb megfogalmazás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.B.)

3. rész
Félrevezetés, megtévesztés, helytelen meghatározás
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1.) Daganat és sorvadás? (9. o.) lásd 2. pont
Igen. Mi a probléma? Kifogás nem értelmezhető.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.0.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-0-1.html)
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2.) „… a rák az a fizikai, testi megnyilvánulás, mely a megbetegedések konfliktus-aktív szakaszában történik. Ez lehet sejtszaporulat vagy szövetcsökkenés, sorvadás.
Hogy éppen melyik…” – Következetesen kimaradt a a funkciócsökkenés vagy funkciókimaradás és nem csak a KA-fázisban látunk sejtszaporulatot!!. (19. o.)
Nem maradt ki következetesen, mert a következő mondatban említve van funkciócsökkenés. Nem rossz az, csak
nincs konkrétan kiírva, hogy a bénulás, cukorbetegség, az funkciócsökkenés, -kimaradás. Átfogalmazom, hogy jó legyen.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.0.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-0-1.html)

45

3.) Itt ellentmondás van:

Az első ábrán a lélek indít el egy szervi elváltozást, a második ábrák pedig szinkronban mindegyik szinten egyszerre következik be. Helyesen: egy bizonyos konfliktus
mindhárom szinten (lélek, agy, szerv) egyszerre beindít egy elváltozást. (11. o.)
A kifogásoló úgy látszik, nem érti. Az utóbbi nem zárja ki az előzőt.
Teszek oda neki még egy kis segédletet (piros nyilak). Az egyik 3D, a másik 2D. Feltűnt?
Úgy megjegyzem, ezek kiragadott ábrák, a mellette lévő szöveghez tartozó képek.
A szövegben van a leírás a képek értelmezéséhez, és a képek pedig a szöveg értelmezésére szolgálnak.
A kifogásoló úgy látszik nem értette meg a kép melletti szöveget.
Az első ábrán nem az van, (nincs az ábrára odaírva) hogy „a lélek indít el” egy szervi elváltozást.
Az van rajta, hogy a lélekben elszenvedett érzelmi konfliktus kihat az agyon át a szervre.
Ha a két képet én egy mondatban össze akarnám foglalni, úgy fogalmaznék, hogy:
„A lélekben elszenvedett biológiai konfliktus hatására az agyban és a szerven is beindul
egy elváltozás, egyszerre, azonos ütemben, miközben mindvégig a lélek a meghatározó.”
De maradjunk inkább a kép melletti szövegnél. (1.1.0. lap, 11. oldal)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.1.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-1-0.html)
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4.) daganat vagy sorvadás? (19. o.) Itt sem említi a funkciócsökkenést és funkciókimaradást.
Itt szándékos, mert ebben a szövegrészletben nem akarok rá kitérni, majd kitérek rá az ektodermális szerveknél.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html)
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5.) agyi relé (Hameri góc)

- az agyi relé nem egyenlő a Hameri-Góccal (20. o.)

Hol van ott odaírva, hogy az agyi relé egyenlő a Hameri-góccal? Az egy utalás.
Kivágunk egy szövegből négy szót, és kötekedünk? Ez nem hiba, csak kötekedés.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-2.html)
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6.) Megnyilvánul az elváltozás biológiai értelme = helyesen: Megnyilvánul az ÉBK biológiai értelme. Az ÉBK-nak két fázisa van, az elváltozás csak az egyik fázisban
zajlik, a másikban annak helyreállítása. Következetesen csak az elváltozás biológiai értelméről beszél a Szervatlasz (20., 29., 30. o.)
Ez nem hiba. Egész véletlenül ott éppen az elváltozás biológiai értelméről van szó.
Hogy az elváltozás az az ÉBK, vagyis az Értelmes Biológiai Különprogram a szövegkörnyezetből kiderül.
Ez nem hogy nem hiba, de még csak nem is konstruktív javaslat.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-2.html)
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7.) Alkalmazkodási különprogram = A különprogram alkalmazkodik? Az Értelmes Biológiai Különprogram létrejön és mindig biológiai értelme van, mely az egyén
túlélését szolgálja. (21. o.)
Most kérdezi vagy mondja? Mondom németül: Anpassungs-Sonderprogram. Ja, ja. Létrejön és mindig...

Nehezemre esik elhinni, hogy a T. Kifogásoló nem tudja az oldal utolsó mondatát értelmezni…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-3.html)
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8.) Még 10-20 konfliktusba való visszaesés után sem alakul ki funkciókárosodás. = nem helyes! (22. o.)
Se értelmes kifogás, se érvelés, se indoklás.
Részemről egy költői kérdés. Az epilepsziásnak hányszor megy ki a fejében a biztosíték egy év alatt? Tízszer? Hússzor?
Többször? Helyreáll a mozgató-funkció az utolsó krízissel? Igen. Van mindenkinél sztrók? Nincsen. Akkor miről beszélünk?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.4. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-4.html)
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9.) Hogy jön az elmezavar a 3. természettörvényhez? Csak összezavarja az olvasót. (26. o.)
Inkább ars poetica ez. A kifogásoló nem tudja, nem érti, mi köze a csíralemez származásnak az elmezavarokhoz.
Hát elárulom. Az elmezavarok is rendszerezhetők csíralemez-származás szerint. Pont ezt szemlélteti az ábra.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.8. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-8.html)
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10.) Tüdő és kehelysejtek = helyesen: tüdő alveolusai (léghólyagocskái) és kehelysejtjei.
Kifogás helytelen. Először is, a kiemelt szövegrész egy agyi relé szerkezeti rajz felsorolásából származik. (Szerv Atlasz 30., 31., 32. old.)
Alveolus kifejezés nem megfelelő, mert itt a tüdő mirigyszövetéről van szó, nem a laphám burkolta alveolusokról és a légutak (hörgők, főhörgők)
laphámszövetének kehelysejtjeiről. A tüdőalveolák, a tüdő (körgócokat produkáló) mirigyes része, és a kehelysejtek nem azonos, nem ugyanazon
szövetrészek.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html)
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11.) Hamer doktor legújabb agytörzstérképén 24 vezérlőközpont van. Ez a térkép elavult, a feltüntetett relék elhelyezése rossz és hiányos (itt csak 19 agyi relét
láthatunk). 30. o.
Köszönöm az észrevételt, ez nem hiba, ami a Szerv Atlaszban felsorolt szervek vezérlő központjainak megértéséhez szükséges, az rajta van.
Ha a Szerv Atlasz esetleg bővül, akkor talán bővítem a szerkezeti rajz-ábráimat is.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html)
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12.) Gombák, gombabaktériumok, mycobaktériumok = a gombabaktérium csak a mycobaktérium másféle elnevezése, a magyar orvosi szaknyelv a gombabaktériumot
nem ismeri. (30. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 54, 181. pont. Nem kéne orvosokat megkérdezni? Dehogynem ismerik, csak ritkábban használják. Ez nem hiba.
Mellesleg maga Hamer is Pilzbakterien-t ír. Vagyis akkor Hamer doktor is rosszul írja?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html)
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13.) Önértékelés letörés, elkeseredés. Hátráltatnak, akadályoznak (Ezt kifogásolták tizenheten a fordításban, hogy a hátráltatás nem azonos az akadályoztatással…
Most mégis az?) Önleértékelés a mandulánál??? (37. o. Mandulák)
Nem azt kifogásolták. Ez mellébeszéd. Hol a hiba? Ez nem hiba, hanem kérdés.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.5.)
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14.) Mandula – lapos, felszívó jellegű vagy karfiolszerűen növekvő, kiválasztó jellegű mirigydaganat = Hamer doktornál csak karfiolszerűen növekvő szekréciós
adenocarcinoma olvasható. (37. o. Mandulák)
Jól hangzik latinul, ugye feltételezzük azt, hogy mindenki érti.
(Azt akarja mondani, hogy ott csak kiválasztó jellegű mirigydaganat van, és felszívó jellegű lapos megvastagodás nincs.)
Hamer doktor valószínűleg azért hagyja ki újabban (korábban nem így volt, és nem jelölt meg kivételeket) mert egyáltalán mire oda eljut valaki,
hogy a manduláról szövettant csináltasson, jellemzően „szekrécióst” diagnosztizálnak. (Azért mondom, hogy mire oda eljut valaki, mert
manapság még nem szokás a manduláról kötelezően szövettant is csináltatni. Minek is, van rá humánusabb mód, ún. nyaki ct, amivel
többek között a pajzsmirigyet is szokták vizsgálni.)
Attól, hogy mostanában ezt nem diagnosztizálnak, és a torok-gyarat mirigyes szövetei (egykori ősszáj-hengerhám leszármazottjai) képesek
ilyen létrehozására, és előfordulhat ilyen szövettani eredmény. Ha már itt járunk a száj-szubmukóza-hengerhámtól is ki lehetne venni.
Ott sem jellemző mostanában ilyen diagnózis. A Szerv Atlaszban marad benne.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.5.)
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15.) Hamer doktor szerint itt felszívó jellegű adenokarcinóma is előfordul. (39. o. Kehelysejtek) (1)
Roberto felülbírálta Hamer doktort, véleménye szerint Hamer doktor ebben az esetben tévedett. Hamer doktornak viszont pontos magyarázata van erre. (2)
(1) Ugyanez a helyzet mint az előző esetben. (A mirigyszövetek mindkettőre képesek.) Vajon ezt tudja, a T. Kifogásoló?
A mirigyszövetek alapvető képessége mindkét formáció és funkció létrehozása. Ami élettani szempontból viszont fontos,
és jó tudni, éppen a karfiolszerűen növekvő típusú daganatok veszélyessége, (ami nem merül fel a laposan növekvőnél)
volt az indítéka, hogy a kehelysejtek, külön lapot kapjanak a Szerv Atlaszban. (Egy lapos falvastagodás nem tud gyorsan elzárni főhörgőket.)
A felszívó jellegű adenokarcinóma itt is lehetséges, senki sem vitatja. Vitatja valaki?
(2) A felülbírálat és tévedéssel vádlás valótlan. Hogy finoman fogalmazzak.
Inkább a kifogásoló szövettani, morfológiai hiányosságait igazolja.
A kifogásolónak nincs értelmes magyarázata?
Miért kell folyton Hamer doktorral takarózni?

Saját maga nem nézett utána?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.7.)
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16.) A Tud.táblázatban laposan növekvő reszorpciós alveoláris adenocarcinomát is említ Hamer doktor. Roberto ezt is jobban véli tudni. (40. o. Tüdő)
Ugyanaz a problematika, mint előbb. A kifogásoló nincsen vele tisztába, hogy a mirigyszövetek mindkét formációra képesek, és még nem fogta fel,
hogy a Szerv Atlaszban az van benne, amit jellemzően diagnosztizálni szoktak, vagy veszélyesebb, és ezért említésre méltó.
Ezen felül a fejezet fedlapokon (ami az egész fejezetet összefoglalja) mind a kettő meg van említve.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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17.) Tüdő (mirigyszövetek) = pontosabban kellene meghatározni a szövetet. A tüdő alveolusairól van itt szó, vagyis a tüdő léghólyagocskáiról. (40. o. Tüdő)
Ismétlődő kifogás. Lásd 59, 153, 183, 233. pont. Ennyit az anatómiáról, szövettanról. Oda van írva, pontosan meg van határozva: A TÜDŐ MIRIGYSZÖVETEI,
tehát (a gyengébbek kedvéért), nem az előző lapon részletezett tüdő kehelysejtek, nem a tüdő kötőszövet-részei,
nem a tüdő nyirokerei és nem a vérerek, nem az ektodermális laphám és nem a laphám határolta (lég)tér.
Úgy tűnik, a kifogásoló még a tüdőlebenyek felépítésével sincs tisztában. :)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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18.) A tuberkulózis gombabaktériumok elbontják a körgócot. = helyesen: (1) A tuberkulózisbaktériumok (2) elbontják a feleslegessé vált tüdő-léghólyagocskákat.(3) A
körgóc a röngtenfelvétel neve. (4) (40. o. Tüdő)
1. Nincs szükség helyesbítésre. A tuberkulózis baktériumok gombabaktériumok.
2. Szinoníma.
3. Nem a tüdő léghólyagocskákat bontják el, hanem a tüdő mirigyszövetét. Nem mindegy.
4. A körgóc forszírozása várható volt, de most is mellément.
Ugyanis hónapokkal előtte vehemensen vádolt a T. Kifogásoló azzal, hogy a tüdő körgóc kifejezést én találtam ki,
az orvosi nyelvben olyat bizony nem ismernek. Aztán most megemlíti. Haladunk. De. A körgóc NEM a röntgenfelvétel neve,
hanem a tüdő-röntgenfelvételen szépen látható formációé (alakzaté), és ami a képen megjelenik, az „alakzat” nem más,
mint a tüdődaganat, amiről az adott szerv atlasz lapon beszélünk. Kell még ehhez komment?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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19.) tüdősejtek szaporítása = konkrétan a tüdő alveolusainak szaporítása (a tüdőben többféle sejt van) (40. o. Tüdő)
Helyesbítés helytelen.
A kifogásoló a jelek szerint nincs azzal tisztában, hogy az alveolus alatt általánosságban, képeken, rajzokon, a tüdőnek azt a részét értik,
ami a laphám, és az általa határolt tér.
A tüdődaganatnál, a tüdősejtek szaporításánál nem a laphám szaporodik, és nem lesz több léghólyagocska, nem lesz több alveolus(!),
hanem a laphám alatti, és a többi szövetrész közötti MIRIGYSZÖVETEK szaporodása tapasztalható. S mivel ezekhez nem épül új
hörgő-laphám-légút-rendszer, a sejtszaporulatok gombóc formációban növekednek, ebből lesz a jól fotózható (röntgenezhető, ct-zhető) körgóc.
Bár az oxigéncsere, a laphám sokoldalúságának köszönhetően a laphámon keresztül IS felszívódik, az oxigénen kívül azonban még
kerül sok más egyéb anyag a tüdőbe (pl. mindenféle finom por és szennyeződés), a mirigyszövetek ennek felszívásában, feldolgozásában, és
(nyirokrendszeren keresztül történő) kipucolásában is nagy szerepe van. Mindezek mellett a laphámszövetek (bár sokoldalú bevonat)
nem képesek különleges váladékok kiválasztására és felszívására. Ez a mirigyszövetek specialitása. Ha nem volnának ezek a mirigyek,
a tüdő kiszáradna vagy idővel telerakódna piszokkal. Ha figyelembe vesszük, hogy a tüdő méretéhez és tömegéhezt képest viszonylag kevés
a mirigyszövetek mennyisége (sokkal több a kötőszövet, vérér, nyirokér, és laphám), ugyanakkor a normál kifejlett ember belső tüdő-összfelülete
100-120 m2, nem semmi teljesítmény ettől „a két maréknyi” mirigyszövettől, ennek nedvesen és tisztán tartása.
Ennyit itt most a „tüdő mirigyszövetekről”.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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20.) Hamer doktor szerint a KA-fázisban: „tömör, karfiolszerűen növekvő kiválasztó jellegű, vagy laposan növekvő felszívó jellegű mirigydaganat” Megtévesztő, hogy a
gyomor és a nyombél egy oldalon kerül említésre, mert a nyombél KA-fázisában nem fordul elő karfiolszerűen növekvő szekréciós (kiválasztó jellegű) mirigydaganat.
Vagy meg kellett volna jelölni, hogy a duodenum (nyombél) bevezető szakaszán kívül lehet. (41. o. Gyormor és nyombél)
Korábban, fent tisztáztuk, hogy mindkettő előfordul. A Szerv Atlaszban az van benne, amit mostanában jellemzően diagnosztizálnak, tehát diagnosztizálás
előfordulás gyakoriság szerint. Előfordul az is hogy mindkettőt említem. Ha már valaki nagyon kötözködni akar, nem ártott volna elolvasni a fejezet fedlapot
(ami minden adott csíralemez-származású szövetre érvényes összefoglaló közös tulajdonságai), ahol mindkettő említve van - tehát nincs kifelejtve sem.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.9. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-9.html)
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21.) KA-fázisában Hamer doktor szerint „karfiolszerűen növekvő, szekréciós adenocarcinoma vagy túlnyomó részben göbös, reszorpciós adenocarcinoma” van. A
Szervatlaszban ehelyett csak ez szerepel: tömör, karfiolszerűen növekvő máj-mirigydaganat. (42. o. Máj)
Azonos figyelmetlenségből vagy értetlenségből fakadó ismétlődő kifogás. Lásd előző kifogás.
Nem hiba.
(Szerv Atlasz 2.1.10. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-10.html)
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22.) elhagyatottsági túlödémásodás = helyesen: túlzott ödéma az elhagyatottság vagy az „elhagyatottság-konfliktus” miatti (43. o. Hasnyálmirigy)
Ismétlődő kifogás. Lásd 64, 128. pont. Felesleges túlfogalmazás. Az átköltöttben benne van az, amit átfogalmazott a T. Kifogásoló.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.11.)
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23.)

A prosztata nemi váladékot termel, nem pedig hormonokat! Súlyos tévedés! (50. o. Prosztata)
Na és akkor az a sejtelmes rejtelmes „nemi váladék” micsoda? Lelőhetem a poént?
A prosztata ondó-összetevőket, antiszeptikumokat (húgyutakat tisztán tartó váladékokat), és emellett hormon alapanyagokat, „kezdetleges
hormonokat” állít elő, amiből tbk. a petefészek és a herék hormonokat szintetizálnak. (Szintetizálnak, mivel maguk nem tudnak kiválasztani
váladékot, hisz „módosult kötőszövetek”. Fejlődéstörténeti szempontból, amíg a herék ki nem fejlődtek, a prosztata volt a fő nemi mirigy).
Nincsen súlyos tévedés. Baklövés van. A kifogásoló részéről.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.18.)
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24.)

Hamer doktor azt írja, hogy a húgycső összenyomása max. 5 %-os lehet a KA-fázisban. (50. o. Prosztata)
Ha Hamer doktor ezt írja, akkor valószínűleg kifejti azt is, hogy MIKOR lehet max 5 százalékos? Ugyanis NEM MINDEN esetben.
Konkrétan? Egy átlag 1-2 centis daganatnál. És mi van a négycentisekkel? Sajnos nem ritka. Pont ezért van oda írva,
hogy „egy idő múlva a duzzanat miatt a vizelés lassabban megy...” ahelyett, hogy félreérthető százalékolást használtam volna.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.18.)
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25.) A méhnyálkahártyát és a petevezetéket nem kell egy lapon említeni, mert különböző konfliktustartalmai, biológiai értelmei vannak!
A petevezetéknek például nincs nagymamára, unokára vonatkozó „veszteség-konfliktus”-a. (51. o. Méhnyálkahártya és petevezeték)
Nem kéne róla megfeledkezni, hogy ugyanolyan méhnyálkahártya-hengerhám szövetből vannak, és az agyban ugyanott van a reléjük.
A petevezeték sajátossága a méhnyálkahártya jellegzetességein és konfliktustartalmain túl csak az ún. „utód-áthaladás”, „utód-fejlődés” tartalom
a nemi megbotránkozás konfliktusoknál.
”nem kell egy lapon említeni” Nem is kell. De lehet! A méhnyálkahártyát és a petevezetéket nem helytelen egy lapon említeni, mert nagyon hasonló
konfliktustartalmaik vannak. Felesleges külön két lapot nyitni nekik a szerv atlaszban,
mert a két oldal szinte ugyanaz volna.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.19. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-19.html )
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26.)

A középfül és az Eustach-kürt elváltozásait csak „falat-konfliktus”-ok okozhatják, itt csak entodermális szövetek találhatók, itt nincs ektodermális szövet,
vagyis„elválasztás-konfliktus”-ból adódó elváltozás. (54. o. Középfül)
A kifogás helytelen, sőt téves.
Az aki ezt leírta (ki is? Nincs megadva.) úgy látszik még az életben nem találkozott „hagyományos” fül-orr-gégésszel.
Ők ugyanis pont az ellenkezőjét állítják, hogy ott csak laphám van, nincsen mirigyszövet. Mi az igazság? Mindkettő van.
Az a mirigyszövet tartja tisztán és nedvesen az Eustach-kürt belsejét borító laphámot.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.22.)
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27.)

Ez nem érthető, megtévesztő! Aktív fázisban van perisztaltika ott, ahol elakadt a „falat”. Miután ez megoldódott, a bél többi részében lesz fokozott perisztaltika. Lásd
Tud. Táblázatban: 35. o. magyarázatát! (57. o. középagy)
Ne nyissunk vitát arról, ki a megtévesztő…
Először is a kivágott szövegrész a simaizmok általános összefoglaló fedlapjáról származik (2.2.A.), a kommentje pedig
a bélizmokra vonatkozik (2.2.3). És a poén, a bélizmoknál pedig le van írva, amit kommentnek hozzáfűz.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-2-A.html )
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28.)

helyesen: simaizomszövet (!) hisz többféle izomszövet van. (59. o. Bélizmok)
Kifogás nem helytálló. Az egész lap a tápcsatorna simaizmokról szól.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.1.)
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29.)

Sem gyorsított, sem lassított (1) daganatelbontás nincs. Fenti példának pedig semmi köze a dysmenorrhoe-hoz (erős alhasi fájdalmak a menstruáció alatt). (2)
A dysmenorrhoe az endometriosis megoldási fázisa befejezést követő állapota vagy konstelláció. (3) (60. o. Méhizomzat)
1. Jól látom azt kifogásolja, ami nincs is odaírva?
2. Dysmenorrhoe nincs is odaírva. Vajon miért? Mert nem is megfelelő szó oda.
Az orvosi latint szó szerint fordítva dysmenorrhoe azt jelenti „rendellenes havi vérzés” ami lehet hóközi vérzés is.
Az orvosi köznyelvben viszont „fájdalmas” havi vérzést értenek alatta, figyelmen kívül hagyva, hogy ez a fájdalmas,
(alhasi görcsökkel járó) vérzés normál cikluson kívül is előfordulhat. A dys-ből arra következtetnek, hogy valamilyen
„nem megfelelő a funkció” (dysfunctio, diszfunkció) miatt jár a vérzés görcsölős fájdalmakkal. Ami valahol, igaz is.
Az Új Medicinában a dysmenorrhoe tünetet magyarul „cikluson kívüli vérzésnek” nevezzük (akár fáj akár nem), és
ha fáj, akkor „görcsös menstruációnak”, vagy „görcsös cikluson kívüli menstruációnak”. Félreérthetőség kiiktatva.
A dysmenorrhoe szó főleg a nem megfelelő közhasználata miatt nem került oda bele, kifejteni pedig ott nincs hely.
Ha bele akarnám tenni, inkább a nemi/birtok zónáknál emlegetném a dysmenorrhoe-t, nem a méh-simaizomszöveténél.
3. A mondat jól hangzik csak nem értelmezhető. Hogy micsoda? Ezt vajon honnan szedi a T. Kifogásoló?
Legszívesebben azt írnám, hogy zagyvaság, de nem akarok bunkó lenni.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.2. http://ujmedicina.hu/icon/2-2-2.html )
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30.)

„kitojni”??? (60. o. Méhizomzat)
A kifejezés pontosabb értelmezéséhez nem lényegtelen, ami szorosan a perjel után van.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.2. http://ujmedicina.hu/icon/2-2-2.html )
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31.) Innen hiányzik egy fontos információ, lásd a Tud.táblázatban: Ha a Hameri-Góc a középagy bal felén jelenik meg, a jobb szívfél simaizomzatán lesz elváltozás. Ez
kivételt képez a többi ősi mezodermális szövethez képest. De sehol sem olvashatunk erről! (61. o.. Szívizmok)
Úgy látszik a kifogásoló nincs tisztában a simaizomszövetek csíralemez-származásával. A simaizomszövetek entodermális szövetek.
Azok NEM ŐSI MEZODERMÁLIS szövetek. Ősi mezodermális szövetek a kisagy vezérelte szövetek.A kifogásoló összekeveri a középagyat a kisaggyal.
Ez abból is látszik, hogy leírása szerint ún. kereszteződő beidegezés van a középagy és a szerv között. Nem stimmel, nincsen. A kisagynál viszont van.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.3.)
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32.) „Testfolyadék-áramlási, érszűkület-félelmi konfliktus” - ilyen konfliktus nincs! (62. o. Szívizmok)
Örülök, hogy a kifogásolónak nincs, és sajnáljuk, hogy még találkozott ilyennel. Reméljük nem is fog.
Mellesleg nem a szív-simaizmok lapon olvasható a kiragadott szöveg, hanem az érfal-simaizom részeinél. (2.2.4.)
Ez valószínűleg csak elgépelési hiba a kifogásoló munkájában.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.2.4.)
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33.)

A szociális vonatkozás kissé megtévesztő, túl általánossá teszi a konfliktust. (1) Hamer doktor ezt nem használja. (64. o. A kisagy) (2)
1. Szó sincs róla, éppen hogy kifejező.
2. Pontosabban fogalmazva „Hamer doktor ezt így SEHOL nem írja, és nem használja, csak anya-gyermek/partner vonatkozásként beszél róla”.
Ez is egy újonnan bevezetett szó az újmedicinás irodalomban, elsőként a Szerv Atlaszban, ez a két vonatkozás összefoglaló neve.
Nem általánosító, hanem összefoglaló és megkülönböztető.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
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34.)

Folyamatos tévedés, ill. következetes megtévesztés: gombabaktérium egyenlő a mycobaktériummal, a TBC pedig egy mycobaktérium, tehát zárójelbe kellene tenni
vagy odaírni, hogy például a TBC, vagyis helyesen: mikroorganizmusok (mycobaktériumok, pl. TBC) (64. o. A kisagy)
Kifogás helytelen.
Lássuk csak a helyesbítést: játszik a szinonímákkal, zárójelekkel, és végül kihagyja a gombabaktériumok szót.
Ez nem javítás, de még csak nem is konstruktív javaslat.

Úgy látszik a kifogásoló nem találkozott még a „tuberkulózis mycobaktérium” alfaj megfejezéssel. Ez a kiemelt részlet a fejezet
fedlapról származik (3.1.B.). A tbc itt azért van kis betűvel írva, mert egy gombabaktérium alfajt jelöl, és nem kifejezetten betegségnevet.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
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35.)

Miért csak női előd/utód? Itt nem csak nőkről van szó, a férfiaknak ugyanúgy van elődjük és utódjuk! (64. o. A kisagy, 76. o. Nagyagy velőállomány, 77. o.)
Ki mondta, hogy nincsen?
Most viccelődünk, vagy a kifogásoló nem érti az anya/gyermek-partner vonatkozást. Ez pedig eléggé alaptudnivaló.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
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36.)

Hogy kell érteni azt, hogy csak valamilyen fajtárs, hozzátartozó vagy egyéb élőlény válthat ki ilyen konfliktust? (1)
Ha véletlenül a mellkasához csapódik egy kis motoros játékrepülőgép, az is megélhető „támadás-konfliktus”-ként! Itt bármiféle támadás beindít egy ÉBK-t, amely a
kisagyból vezérelt szervek közé tartozik. (64. o. A kisagy) (2)
1. Na erről van szó. Lásd előző kifogás. Témánál vagyunk.
2. A felvetést senki nem vitatja, a kiegészítőleg hozzáírt szövet pedig nem mond semmi újat, nem magyaráz semmit.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
Ha már itt járunk, megjegyezném, hogy a támadás konfliktus kifejezést bár említjük, de mellőzzük a Szerv Atlaszban.
Helyette a találóbb sérelmi konfliktust használjuk. Persze hogy mellkasához csapódó kis motoros játékrepülő megélhető
támadáskonfliktusként. Ki mondta, hogy nem?
De mielőtt itt megállnánk itt, kérdezném: ki fog nekimenni a játékrepülővel? A szomszéd? Vagy a gyermeke? Vagy
csak megijedt, amikor mellbe vágta valami nagy nehéz tárgy? Konfliktus megélés szempontjából ez a nem mindegy.
Amikor az ember nem tudja beazonosítani pontosan mi a sérülésveszély oka, tehát sem az anya/gyermek,
se a partner vonatkozás nem nyilvánul meg (egyszerűen „nem tudja hova tenni”) akkor azon a ponton nyilvánul meg
az elváltozás ahová a sérülést asszociáltuk, ha ez pont elölről jött, akkor elöl, a test középvonalában lesz az
elváltozás, hashártyán, mellhártyán, stb.
Ha az illető jobbkezes, és gyermeke által okozott „sérülésveszélynek” éli meg, és a mellkasára asszociált
(és nem a szívére), akkor a mellhártya bal oldala lesz érintett.
Ha a szomszéd küldte azt a gépet, mert szeretné, hogy elköltözzön, a jobb oldal.
Ha csak megijedt* akkor a mellhártya azon része, ahol becsapódott. Lehet középen is, ha pont szemből jött.
(*mert nem tudta, ki vezette neki a gépet, vagy akár mindkettő szóba jöhetett,
és azért nem szívburok, mert nem a szívét féltette, hanem a mellkasi tájékot) Erről itt max ennyit.
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37.)

Önértékelési- és másokat értékelési zavar – a kisagynál nincsenek önértékelési konfliktusok! (64. o. A kisagy)
Oda önértékelési zavar van írva, és nem önértékelési konfliktusok.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
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38.) Női előd/utód – lehet férfi előd/utód is! Mit jelent, hogy „(fix) anya/gyermek”?????? (64. o. A kisagy)
A zárójeles fixhez hozzátartozik a következő mondat zárójeles része, érzékeltetvén a kettő közötti különbséget.
A szöveg megértéséhez el kéne olvasni az egész szöveget.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-B.html )
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39.)

Az ascites mindig vese-gyűjtőcsatorna szindrómánál fordul elő. A kisagy bevezető fejezetében sincs sehol megemlítve az, hogy a folyadékgyülemek, melyek az ide
tartozó szervek esetében fordulnak elő, általában mind az adott ÉBK megoldási fázisával egybeeső aktív vese-gyűjtőcsatorna szindróma eredménye.
Kifogás helytelen, indoklás nem értelmezhető. (Talán jobb is.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.5. http://ujmedicina.hu/icon/3-1-5.html )
Ascites nem csak a vese-gyűjtőcsatorna szindrómánál fordul elő.
Ascites diagnózishoz nem kell vesegyűjtőcsatorna szindróma, de lehet.
Ascites diagnózis nem csak vese-gyűjtőcsatorna szindrómánál fordul elő, nem csak a hártyák gyulladása idején,
hanem néhány mérgezéses (pl. alkohol) májkárosodásnál is.
Akkor mi a kutya füle ez az ascites? Betegségként, mint olyan, nem is létezik, max. összefoglaló névként értelmezhető, különböző okból
megjelenő hasi folyadékokra, hasi folyadékgyülemekre, mint folyadék a hasüregben. Azért van itt említve, mert ez a cseplesz és hashártyagyulladásoknál is előforduló diagnózis. (A kifogásoló nem jelölte, a kivágott rész a Cseplesz vagy hashártya lapról származik - 3.1.4., 3.1.5.
vagy 69-70. oldal.)
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40.)

A szociálisan érzéketlenné válás mióta mezodermális „alapmotívum”? Nem kisagyi? (1)
Hol van itt önértékelési vagy másokat értékelési zavar??? Stb. semmi nem jó. (77. o. Nagyagy velőállomány) (2)
1. Ajjaj. Azért kérdez ilyet, ha nem biztos a dolgában. Visszakérdezek a kisagyi nem mezodermális? De.
2. Ez aztán a lazaság. „Stb. semmi nem jó.” Ugye nem gondolja, hogy ezzel a kifogással fog bárki foglalkozni?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-C.html )
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41.)

Ami lehet fájdalmas = helyesen: ami fájdalmas, mert ez a folyamat mindig fájdalommal jár (olykor elviselhetetlenül nagy fájdalommal akár) (79. o. Porcok, ínak stb.)
Helyesbítés nem helytálló.
Az ízületi gyulladásnak nem kötelező fájni. Az esetek többségében csak érzékeny vagy sajog.
Vannak enyhébb lefutású különprogramok is.
Tény, hogy az összes elváltozás közül az ízületi gyulladás LEHET nagyon fájdalmas.
A legfájdalmasabb a csontgyulladás (régi nevén csontrák), de az sem elviselhetetlen, ha nincs szindróma.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.2. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-2.html )
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42.)

Ami lehet fájdalmas = helyesen: ami fájdalmas, mert ez a folyamat mindig fájdalommal jár (olykor elviselhetetlenül nagy fájdalommal akár) 80. o. Csontok
Helyesbítés nem helytálló. Lásd előző kifogás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.3.)
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43.)

… egy csapásra „cikk-cakk”?? (1) Nem tudok a munkahelyemtől megszabadulni. Nem tudom az elkötelezettségeimet felszámolni, elvágni, befejezni.Itt a hagsúly nem
ezen van. (2) Az érzelmi tartalmak túl sokrétűek, megtévesztőek. (3) Fontos csak azt tudni, hogy mi a különbség a „nem tudok” és „nem szabad” között. Ide a „nem
tudok”, „nem vagyok rá képes” érzelmi tartalmak vonatkoznak. Az ektodermális fogzománcra pedig a „nem szabad” megtennem valamit konfliktus. Példa a „nem tudok”ra: A tacskó mindig alárendeltnek érzi magát a németjuhász kutyával szemben. Megharapná, de nem tudja, mert sokkal kisebb és gyengébb nála. = „önleértékeléskonfliktus” a fogcsontra vonatkozóan. Példa a „nem szabad”-ra: A tacskó mindig felbosszantja a németjuhász kutyát, legszívesebben megharapná, de a gazdája nem
engedi neki, mert mindig visszahúzza a pórázzal. Nagyon szívesen érintkezne fogával a tacskószőrrel. = „elválasztás-konfliktus” a fogzománcra vonatkozóan. (81. o.
Állkapocs és fogcsont) (4)
1. Igen.
2. Hanem min?
3. Valótlan.
4. Az itt leírt állatpéldás hasonlat aranyos, de emberre, az emberek konfliktusainak érzékeltetésére nem igazán megfelelő.
Emellett a T. Kifogásoló együtt említi a dentin és a fogzománc konfliktustartalmát egy állatpéldára adaptálva. És?
Először is, az idézett résznél csak a dentinről, állkapocsról van szó, a fogzománc téma a Szerv Atlaszban
külön lapon van az ektodermális szervrészeknél, 5.1.1., 100. oldal.
Főleg azért mert a Szerv Atlaszban alapvetően az emberről, és az emberek elszenvedhető konfliktusairól van szó.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.2. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-2.html )
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44.) - Helytelen meghatározások a fogak konfliktusaira. Helyesen:
Metszőfogak: Nem tudok vagy nem szabad odaharapni, odakapni, fogaimat vicsorítani
Szemfogak: Nem tudom vagy nem szabad megharapni, megfogni, befogni, megszorítani
Őrlőfogak: Nem tudok vagy nem szabad megrágni. . (81. o. Állkapocs és fogcsont)
Aha, most már értem. A T. Kifogásoló tényleg összekeveri a fogzománcot és a dentint. Helyesbítés helytelen.
Kifogásol, és közben látszólag nem érti, mi a különbség a nem tudok, és a nem szabad között.
A nem tudok önbecsülés letörés, a nem szabad elhatárolódási konfliktus.
Az önbecsülés letörés a dentint és az állkapocscsontot érinti, az elhatárolódási konfliktus pedig a fogzománcot.
Miről van szó a hivatkozott Szerv Atlasz lapon? Állkapocs és fogcsont.
Kell valakinek forszírozni, miért nem kerülhet a mezodermális szervrészt leíró lapra a fogzománccal kapcsolatos szöveg?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.4.)
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45.)

A nincs értelme az életemnek a gerincre vonatkozó konfliktus. (1) (82. old. Funkcionális vonatkozások) A mellrák konkrétan a mellkasra vonatkoztatott önleértékelés (2),
de van egy általánosabb konfliktusa is a mellkasnak, (3) amennyiben lealacsonyítva vagy alárendelve, alulmaradva érzi magát valaki. (4)

Bé-kategóriás – ez a szlenges kifejezés nem méltó ehhez a tudományhoz! (82. old. Funkcionális vonatkozások) (5)

Hamer doktor szerint a vállra a nem vagyok elég jó anya/apa, gyerek vagy partner konfliktusa vontakozik (a kezűségtől függően) (6) –
A bal és a jobb oldali nyílnak mindkét oldalon (7) a felkarfejre (vállra) (8) és nem a felkarcsontra kellene mutatnia! (82. old. Funkcionális vonatkozások)

Ilyet Hamer doktor nem írt a karokra. (82. old. Funkcionális vonatkozások) (9)

Ilyet Hamer doktor nem írt a combcsontra. (82. old. Funkcionális vonatkozások) (10)

Térd: Hamer doktor szerint ez a sportossági önleértékelés a térdre vonatkoztatva,
vagy átvitt értelemben véve az elismerés hiánya, nem tudok érvényesülni. (82. old. Funkcionális vonatkozások) (11)

Sokkal egyértelműbbek Hamer doktor meghatározásai a csontok konfliktusait illetően! (12)

Könyökre vonatkoztatott önleértékelés: nem tudok ölelni, karolni, dobni, lőni, lökni, ütni stb. A könyök konfliktusa hasonlít a térdéhez, pl. nem kap elismerést (teniszező,
kézilabdázó, kézműves). . (82. old. Funkcionális vonatkozások) (13) Hiányos az ábra! (14)
1. Értelmét veszti van odaírva, és nem az, hogy nincs értelme.
2. A mellrák? konkrétan? mellkasra vonatkoztatott? önértékelés letörés? A mellráknak semmi köze az önértékelés letöréshez.
Konkrétan úgy nagyjából. Ó persze-persze, „mellkasra asszociált önértékelés letörést akart írni”… Hát miért nem azt írta?
3. „Van egy általánosabb konfliktusa is a mellkasnak”? Micsoda kifejezés ez.
4. Szóval „a mellrákom miatt már nem vagyok elég jó,” az nem egy mellkasra vonatkoztatott önértékelés letörés,
amikor is lealacsonyítva, alárendelve, alulmaradva érzem magamat. Mi a probléma?
5. Méltó vagy nem méltó, az emberek ezt szokták mondani. Az, hogy mi kerül bele a Szerv Atlaszba, azt az írója (én) döntöm el.
6. És mi van odaírva? Ez vicc.
7. Miért kéne mindkét oldalon? A kép a funkcionális vonatkozásokat szemlélteti, nem az anya/gyermek-partner vonatkozást…
8. A felkarfej (pontosabban felkarcsontfejecs) nem azonos a vállal. Egy dolog a váll, és egy dolog a bumszli rész a csont végén.
A kifogás nem helytálló, mert nem csak a felkarcsontfejecs, hanem a felkarcsont felső része is lehet érintett a nem vagyok elég jó
anya/apa konfliktusnál. A váll akkor lesz érintett, ha az önértékelési konfliktusnál jobban hangsúlyozódik a „vállalási, vállon hordozási”
tartalom. A T. Kifogásoló nem érti (vagy nem akarja érteni) a képet, amit kifogásol.
9. És akkor olyan nem létezik? Miért nem írt? Miért nem kérdezi meg a T. Kifogásoló magát doktor Hamert?
10. Hamer doktor nagyon sok mindent nem írt le.
11. Valami olyasmi…
Kíváncsi volnék ezt hogy magyaráznák el „hamer doktor szerint” ezt a funkcionális vonatkozást egy térdízületi gyulladásoktól szenvedő 70 éves
mamikának, hogy érzékeltetnék vele a konfliktus lényegét, akinek az összes baja az, hogy nem bír eleget menni… persze, ő is sportnak tekinti a
közlekedést, nem kap elismerést, vagy nem tud érvényesülni, ugye? Jól értem? Igenis meg nemis. Ez nem hiba, csak kapcsolódó kiegészítő
magyarázat (ami egyébként nem passzol oda). Ezt tudja hozzátenni.
12. A pontos megfogalmazás, „Hamer doktor sokkal kevesebb meghatározást ír a csontok konfliktusait illetően.”
Fele ennyit. Fele annyi értelmező magyarázat pedig dupla annyira egyértelmű. :) Logikus, nem? (csak viccelődöm…)
13. Köszönjük a kiegészítő magyarázatot. Azzal nem értek egyet, hogy a könyök konfliktusa „hasonlít”a térd konfliktusához,
mert funkcionálisan nem stimmel. Pl.? Mi még? Mert az elismerés hiányérzet és az önértékelés letörés nem ugyanaz.
14. Tényleg? Melyik? És mi hiányzik? Azt nem mondja meg. Találgassunk.
Vélhetően a funkcionális vonatkozások ábrája. És még mennyi minden nincs rajta!
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.4.)
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46.)

Megtévesztők a jelzők, mint például az elkedvtelenedés, önvád, bűnösség érzés stb., mert ezek az érzések nem mindig az önleértékelés miatt jelennek meg! (83. o.
Leukémia)
Van-ott valahol, hogy amiatt? Az indoklásképpen felhozott szöveg nem alap, nem magyarázat a „megtévesztők a jelzők” kijelentésre.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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47.) A környező szövetek csonthártya általi transzszudatív duzzanata – miért a csonthártya által jön a duzzanat? A duzzanat feszíti a csonthártyát, azért fáj. (83. o.
Leukémia)
Nem a csonthártya által jön a duzzanat. A T. Kifogásoló látszólag nem tudja mi az, hogy transzszudatív. Átszivárgó.
A csonthártyán általi (keresztüli) ödémásodásról van szó. A csonthártyán keresztül szivárgó folyadék képez
ödémás duzzanatot, az elváltozásban egyébként nem érintett (elváltozással határos) területen.
A csonthártya feszülése miatti fájdalom megint más tészta.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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48.)

Miért ismét? Honnan fordult vissza a szív? A fejlődéstörténet során átfordult a szív, de nem forgolódott. Így azt sugallja az írás, mintha az összes többi szerv is
visszafordult volna, és egyedül a szív fordult volna vissza! (85. o. Szívizmok)
1. A szív visszafordult. Azért ismét, mert kétszer fordult a fejlődéstörténet során. Egyszer elfordult, és aztán visszafordult eredeti állapotba (irányba).
Ezért nincs kereszteződő beidegezés. És nem az szív az egyetlen szerv, ami így „visszafordult”.

2. Az írás nem sugall semmit, a kifogásoló nem érti az írást, úgy tűnik, nem ismeri a biológiai hátterét.
Miért nem kérdezi meg vajon magát Hamer doktort?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)

91

49.)

Nem is annyira veszélyes??? Mindkettőbe bele lehet halni! Össze-vissza kalapálás = helyesen: tachycardia és tachyarrythmia! (85. o. Szívizmok)
Ismétlődő kifogás. Lásd 91, 195, 196. pont.
Nincs szükség helyesbítésre, mert itt nem betegségnévről van szó, hanem a jelenség leírásáról: össze-vissza kalapálásról.
A kifogásoló nincs tisztában a folyamatok jellegével. Egyébként pedig „Szinte bármibe bele lehet halni, csak szindróma kell hozzá.”
A helyesbítés ráadásul hibás, mert az „össze-vissza kalapálás” nem azonos a tachycardiával és tachyarrythmiával.
Sőt ilyenkor tachycardiát, tachyarrythmiát nem is diagnosztinak. Tachycardiát önmagában pajzsmirigy különprogramoknál is lehet diagnosztizálni,
tachyarrythmiát tachycardiával pedig a koszorúér véna intima különprogramjánál. Ezen túl a szapora szívverés reléközpontot nyomó velőállományi
ödémás duzzanatok is okozhatnak szapora szívverést. Ha már kardiológiai szakkifejezésekkel vagdalkozunk, nem ártana érteni is azt a kifejezést,
amit „bedobunk”. A biológiai háttér ismerete külön előny volna.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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50.) epileptokrízis = helyesen: itt epileptikus krízis! (85. o. Szívizmok)
Igen, ki lehetne fejezni azzal is, de itt az élettani eseményről van szó, nem a krízistünet jellegéről.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)

93

51.)

Daganat miért szerepel a címben? (85. o. Szívizmok)
Na vajon?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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52.)

Ez nem igaz! A combtő és a térdhajlat konfliktusa rossz. (86. o. Vérerek fala)
Kifogás valótlan. Attól, hogy sokféleképpen lehet jellemezni, attól ez még nem hibás. Többnek nincs hely.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.9.)
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53.)

Érfal-elváltozás különprogram??? Helyesen: az érfal ÉBK-ja (86. o. Vérerek fala)
Helyesbítés helytelen. Nem kell rövidíteni (nehezíteni a megértést) és mellesleg szándékosan van úgy írva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.9.)
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54.)

A cellulitis vese-gyűjtőcsatorna szindrómánál fordul elő! (1) (Az elhagyatottsági konfliktus nem elég magyarázat.) (2)
Cellulitis = függőben maradt lipomatosis gyógyulás!! (3) Ez nagyon fontos tényező a konfliktusmeghatározásban. (4) (87. old. Nyirokcsomók és nyirokerek)
Hivatkozás helytelen. A kivágott rész nem a nyirokcsomóknál, hanem a Zsírszöveteknél található, jobb oldalt, alul.
1. Helyesbítés helytelen. Szindrómánál cellulitisz-SZERŰ tünetek vannak, a test ödémásodik, és a bőr helyenként hepe-hupás lesz.
Az ödémásodás miatti testrész vagy végtagduzzanat,és a bőrszövet rugalmasságvesztése nem ugyanaz.
2. Mire kellene, hogy elég magyarázat legyen? A T. Kifogásoló nem érti az ödaírt szöveget.
3. Na ez aztán szép érthető kifejezés…

Mit is akar mondani? Azt, hogy a cellulitisz a zsírszövet, az alak forma miatti önértékelés letörés függő konfliktus aktivitása szindrómával.
Ha jól értem. Ha ez igaz lenne, a zsírszövetek sorvadás közben ödémásodnak. A cellulitisz zsírszövetsorvadás? Nem. Semmi gáz, csak a
T. Kifogásoló magával a cellulitis fogalmával nincsen tisztába. Sebaj, majd bepótolja. Lehet, hogy a cellulitist összekeveri
a cellulitis-szerű ödémás, vizenyős tünetekkel.
4. Hát ő már csak tudja.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.12.)
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55.)

A záróizmok nem épülnek újjá, nincs előbontás és maradandó megerősítés. Ez csak a méhnyakizomra érvényes.
Az egész oldal tévedésen alapul, ezért rossz! (91. o. Méhnyak-záróizomzat)
Úgy tűnik a T. Kifogásolónak még nem esett le, hogy a Méhnyak-záróizomzat, és a méhnyakizomzat (ha ezalatt a harántcsíkolt részt érti) egy és ugyanaz.
Más nincs ott. Innen kezdve ne vitázzunk azon hogy ki téved és mi rossz…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.14.)
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56.)

Innen hiányzik a májvezeték, tehát helyesen: máj- és epevezetékek laphámja (97.o. Nagyagy-kéregállomány)
A májvezeték is epevezeték, epefolyadékot összegyűjtő, epehólyagba elvezető csatorna. Elfér ott a „máj-„ de anélkül sem hiba.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-B.html )
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57.)

- Előérzet, utóérzet = erről szó sincs! Ez abból a téves fordításból adódik, hogy a pre- előtagot „elő-„nek,
a post- előtagot pedig „utó-„nak fordította a fordító, sőt, később ezt meg is magyarázza! (98. o. Nagyagy kéregállomány)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban. Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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58.)

Helyesen: Az ún. veseelégtelenség (veseleállás)! (1)
Ugyanaz a következetes hiba, mint az 52. oldalon. (2) Nem zárja el a „lefolyót” a szervezet, a karbamidot meg sem említi, pedig fontos eleme a szindrómának! (53. o.
Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)
1. Helyesbítés szükségtelen. Az a baj, hogy nincs odaírva az „ún.”?
2. Hűha. Ez nem hétköznapi hiba, ez szándékos, ún. következetes hiba.
A karbamidon túl nem említem az ortosztatikus nyomásváltozásokat, és a vesében zajló ozmózist sem. És?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.21. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-21.html )
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59.)
Válaszreakció-programjainál – helyesen: Értelmes Biológiai Különprogram (98. o. Nagyagy kéregállomány)
Ismétlődő kifogás, helyesbítés helytelen. Lásd a 39, 101. pontban.
Az nem véletlenül van úgy írva, helyesbítésre nincs szükség. Különben is, szinoníma.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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60.)

Csak feltételesen? Félrevezető. (1) Konstelláció után lehetséges, hogy ugyanazon az oldalon több góc van. (2)

A biológiai oldalúság nem a harmadik változó! (3)
1. Igen, csak feltételesen. A „félrevezető” helyett azt kellett volna odaírni, hogy „mert nem értem hogy miért csak feltételesen”.
2. Ki mondta hogy nem?
3. De az, a harmadik változó a képletben. Mondhatjuk úgy is, hogy „kétváltozós harmadik meghatározó tényező”.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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61.)

= helyesen: A laphámérzékenység fajtái (99. o.)
„Az érzékenység lefutás sémák” nem egyenlő(!) „a laphámérzékenység fajtái”-val. Mamma mia. Micsoda hozzánemértés.
Itt nem a laphám érzékenység „fajtáiról” van szó. Ha mindenáron így akarnék fogalmazni, akkor már inkább „laphám érzékenység lefutás fajtáit” írnék,
de felesleges átírni, ez nem egy hasraütéssel fogalmazott cím, hanem a külső és belső bőr szenzorika összefoglaló neve is. Marad így.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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62.)

duodeni = bulbus duodeni (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (1)
nyaki nyirokvezetékek????? = ezek a kopoltyúhasadékok maradványai, vezetékekről nincs szó! (2)
(99. o. Érzékenység lefutás sémák)
laphám bevonata = laphámbevonata (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (3)
Itt ájulás nincs, csak rövid ideig tartó öntudathiány, lásd a szótárban: absence (99. o. Érzékenység lefutás sémák).
1. Igen, tényleg kimaradt egy szó, a bulbus duodeni szervrésznévből. Ez egy elgépelési vagy szerkesztési hiba,
súlyos hibának, vagy éppen félrevezetésnek, megtévesztésnek aligha nevezhető. Ismétlődő kifogás. Lásd 104, 207. pont.
2. Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. A kifogásolónak fejlődéstani, embriológiai hiányosságai vannak, és ezért nem érti.
3. Csak óvatosan az egyenlőségjelekkel. Egyébként szándékosan van külön írva a kihangsúlyozás miatt.
4. Ismétlődő kifogás. Lásd 16, 104, 205. pontban. És az ábszansz micsoda?
Aki nem tudná, az ábszansznak több formája létezik, van enyhébb és súlyosabb, van rövid és hosszabb ideig tartó.
A rövid ideig tartó öntudathiány micsoda, ha nem öntudatlan állapot, ájulás, eszméletvesztés, stb.?
Mamma mia, szinonímákat kifogásol, pedig felsorolás is van.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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63.)

Kapcsolat- vagy érintkezés-megszakadási, elhatárolódási konfliktus? Ld. könyv. (104. o. Szem kötőhártya, szaruhártya, lencse)
Igen. Újdonság?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.5.)
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64.)

Orrüreg, orrmelléküreg (az orrmelléküreg = arcüreg, homloküreg), rossz a felsorolás (105. o.)
Nem rossz a felsorolás, nem mindenkinek egyértelmű.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-6.html )
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65.)

Sehol nem hívja fel a figyelmet, hogy sinusitis akkor lép fel,
ha ezzel egyidőben vese-gyűjtőcsatorna szindróma is fennáll. (105. o. orrüreg, orrmelléküreg)
Nem hívom fel a figyelmet mert nem úgy van. Ezt a T. Kifogásoló vajon honnan szedi? Micsoda csacskaság ez?
Nekem úgy tűnik, amikor a T. Kifogásoló egy olyan témával vagy jelenséggel találkozik, amire egyelőre nem találta meg
a válaszokat Hamer doktor anyagaiban, ráfogja hogy szindrómás tünet és kész. A sinusitis akkor is szinuszitisz, ha van szindróma, ha nincs.
Ne tévesszük meg a Kedves Olvasót, sinusitishez nem kell, hogy (vese-gyűjtőcsatorna) szindróma is fennálljon.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-6.html )
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66.)

laphám levedzése? Fül-üregi, arcüregi elhatárolódási, elválasztási konfliktus????? (105. o. orrüreg, orrmelléküreg)
Igen. Savós középfül gyulladás. Mond valamit?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-6.html )
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67.)

szívtájéki??? Helyesen: szeretném keblemre ölelni. (106. Felhám)
Hivatkozás helytelen. A kivágott rész nem a Felhám, hanem a Tejvezetékek lapjáról származik.
Helyesbítés nem szükséges. Nem véletlenül van úgy fogalmazva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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68.)

Itt nem említi, hogy le kell szívni a tejet, váladékot, mert nem szívódik fel magától. (107. o. Felhám)
Mihez említeném? Itt nincs tejkiválasztás! Hogy lehetne leszívni, ha elzáródtak a tejvezetékek?
A kifogásoló vagy csak szórakozik, vagy totál nem érti hogy miről van szó. Ez nem az az eset, amikor bennmarad a tejcsi…
Szerintem a kifogásolónak a tejvezeték gyulladásról eszébe jutott az az eset, amikor a baba nem szopizza ki a mellből az összes tejet, és a benne maradt tej
„megsavanyodik” és az irritálja a tejvezetékeket, melyek gyulladás-szerű tüneteket produkálnak. Ennek azonban köze nincs a konfliktus hatására kialakuló
tejvezeték-gyulladáshoz, az intraduktális mellrákhoz.
Most már legalább ő is tudja.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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69.)

Megdícsérés- elismerés-hiányérzet. (1) Nem rövid ideig tartó emlékezetkiesés van, hanem rövid távú! A nemrég történt dolgokra nem emlékszik, nem pedig rövid ideig
tart az emlékezetkiesés! (2) (106. Felhám)
1. Mi a probléma?
2. Ismétlődő kifogás. Nem figyel oda mi van odaírva, és a képzelt szöveget reklamálja.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )
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70.)

Itt van ájulás, zavartság és zagyva beszéd?????? (106. o. Felhám)
De van ám. Hamer doktor nem mondta?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )
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71.)

Visszahúzódjon? Leváljon? Elkülönüljön? (1) Hamer doktor szerint ennek az ÉBK-nak az értelme
a hüvely fekélyes tágítása, hogy a hímvessző könnyebben be tudjon hatolni. (108. o. Hüvely) (2)
1. Igen.
2. Ez egy lehetőség, de van ám olyan is, amikor nem kívánatos a közösülés, mert valamiért nem esik jól. És (sajnos?) ez a gyakoribb.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.9.)
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72.)

Utána lehet nézni, hogy milyen régi anyagban hová sorolta! Helyesen pont fordítva: KA-fázisban túlérzékenység, MK-fázisban érzéketlenség! (1)
A fájdalom nem lehet erős, hanem mindig erős! (2) A zárójeles rész felesleges, mert mi van, ha rászokik a morfiumra??? (3)
(109. o. Csonthártya)
1. Hol ide, hol oda sorolta. Legutóbb a posztszenzorikus kéregmezőbe.
Ezzel csak az a baj, hogy ha a csonthártya a posztszenzorikus kéregmezőhöz tartozna, akkor
a fájdalomkonfliktus konfliktus-aktív szakaszában tényleg túlérzékenységnek kéne megnyilvánulnia.
De nem az van, hanem hypoesztézia (érzéketlenség). Kifejezetten hidegség érzés, végtagon, „ízen”.
A fájdalom pedig a megoldás utáni szakaszban jelentkezik. Tehát vagy Hamer doktor téved, vagy a
Kifogásoló értett félre valamit, de a kifogása a csonthártyánál nem stimmel.
2. Lehet erős, és nem mindig erős. Ezek szerint nincs ilyen tapasztalata. Minek ijesztgetni az embereket?
3. A zárójeles rész nem felesleges. Itt arról van szó, mi történik, ha nem szokik rá.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.10.)
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73.)

Hamer doktor leginkább női szexuális birtokzónának és férfias birtokvesztés birtokzónának hívja
ezt a két (bal, ill. a jobb oldali) birtokzónát! Szükségtelen az átnevezés! (118. o. birtokzóna)
A kifogáslistában már korábban megmutatkozott, hogy a Kifogásoló nem igazán van tisztában a nemi/birtok zónákkal.
Ha továbbolvasna, ha értené, ami oda van írva, megérthetné, hogy miért nem női szexuális és férfias birtokvesztés birtokzóna.
Akkor sem Hamer doktor „leginkább” így nevezi, akkor sem megfelelő elnevezés, félreértésekre ad okot. További részletek itt.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.B. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-B.html )
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74.)

Az első ábrán a lélek indít el egy szervi elváltozást, a második ábrák pedig szinkronban mindegyik szinten egyszerre következik be. Helyesen: minden DHS
ugyanabban a pillanatban mindhárom szinten (lélek, agy, szerv) egyszerre beindít egy elváltozást. (11.old.)
Ismétlődő kifogás, lásd 45, 116. pont. A második sor már kissé át van fogalmazva.
A helyesbítés nem helytálló, mert megfogalmazásában pontatlan, félreérthető.
A DHS ugyanabban a pillanatban nem tud mindhárom szinten elváltozást beindítani, mert a DHS lelki szinten van,
és az érzelmi megrázkódtatás, kilengés csapja ki az agyban a biztosítékot, aminek hatására szerven beindul
az alkalmazkodás céljából létrejövő elváltozás a szerven. Lásd kifejtve még a 45. pontban.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.1.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-1-0.html )
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75.)

A szürke hályog rendszeresen visszaeső konfliktusok miatt van? Hamer doktor szerint a szürke hályog egy nagyon erős, vizuális „elválasztás-konfliktus” gyógyulási
fázisa, nem feltétlen rendszeresen visszaeső konfliktusok miatt van! (104. o. Szem kötőhártya, szaruhártya, lencse)
Mi ez, kérdezz-felelek? Akkor a válaszom: nem feltétlenül.
Egyébként sem az van odaírva, hogy „a szürke hályog feltétlen rendszeresen visszaeső konfliktusok miatt van”.
A szürke hályog (cataracta) a Szerv Atlasz szerint is a megoldás utáni szakaszban keletkezik, azonban nem minden esetben múlik el
(a megoldás utáni szakasz kifutásával). Sajnos. Senki sem vitatja, lehet egyetlen súlyos konfliktus aktivitás is, de ami súlyos,
maradandó szürke hályog tüneteket produkál az a rendszeresen VisszaEső Konfliktus-Aktivitás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.5.)
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76.)

Hamer doktor szerint retinaleválás csak az MK-fázisban van! (112. o. szemüvegtest és ideghártya)
Ismétlődő kifogás. Lásd 19, 118. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.13. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-13.html )
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77.)

Mivel a látókéreg képfeldolgozó és optika-szövetmennyiség-vezérlő egység? (1) Melyik orvosi lexikonban olvasható ez a meghatározás? (2) Alul- és túlérzékenység? =
helyesen: érzéscsökkenés vagy fokozott érzékenység (3) Egyetlen látókéreg különprogram agyi duzzanata epileptokrízisben (a lélek felé) vizuális zavarokat, vizuális
csalódásokat okoz????? (4)
Hogy kell azt érteni, hogy a lélek felé? Lehet másfelé is? (143.o. látókéreg) (5)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 119, 223. pont. A válasz: igen.
2. Egyikben sem. Saját megfogalmazás. Hogy érzékeltessem a biológiai funkcióját. Talán nem stimmel?
3. Helyesbítés hibás és felesleges. Hibás, mert az érzékenységcsökkenés nem azonos az érzéscsökkenéssel.
Felesleges mert minek átjavítani egy bővebb, hosszabb (szinonímára)?
4. Igen.
5. Nem.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.G.)
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78.) 144. old. Teljes oldal téboly!
Pre-motorikus és látókérgi mezők

Hú ez tök izgi. Reméljük lesz valami indoklás is.

- frontál-kortikális = helyesen: homloklebenyi !!!! (homloklebeny = lobus frontalis) (1)
- kopoltyúív-vezeték – ilyen szervünk nincs!! A Szervatlaszban pedig még funkciója is van, sőt, a nem létező vezeték el is tud záródni. Hamer doktor a
kopoltyúhasadékra gondolt! (2)
- konfrontáció-paranoia? Ilyet Hamer doktor nem ismer. (3)
- Ún. FRONTÁL-PARANOIA????? Frontál = azt jelzi, hogy a homloklebenyben vannak a Hameri Gócok, és ezek együttállása paranoiát okoz. (4)
- … rettegéses zavarodottság, megzavarodottság – milyen lehet az a rettegéses? (5)
- a megjelölt két konfliktus a homloklebenyben téves, sem a konfliktus, sem a szerven megjelenő elváltozás nem egyezik a Tud.táblázattal! (6)

Beledermed – mibe dermed bele valaki, miközben megmerevedik a félelemtől? (7)
Frontál-okcipitális = helyesen: frontooccipitalis vagyis nyakszirtlebenyi (8)

Üldözési-para-konstelláció? Para jelentése: 1. szóösszetételek előtagjaként a vele összetett fogalomnak vmihez való hasonlóságát, mellérendeltségét v. vmi ellen való
felhasználását jelöli vagy: pénzegység, a dinár századrésze. Egyik jelentéssel sem érthető ez a konstelláció! (9)

Semmilyen leírást nem lehet találni az akut pszichózisról! Az akut pszichózisnak itt semmi keresnivalója nincsen, mert az csak a birtokzónáknál érvényesül.(10)

Gondolkozás = helyesen: gondolkodás, (11)
A retina szituációtól való rettegés, az ideghártya (üvegtest!!!!!!) személytől, élőlénytől való rettegés???? (12) Ezek a reléközpontok is léphetnek egymással
konstellációba. (13)
A retina és az ideghártya egy és ugyanaz. (14) A kettő egymással hogyan léphet konstellációba??? Helyesen ideghártya helyett üvegtestet kellett volna írni. (144. old.

Teljes oldal téboly! Pre-motorikus és látókérgi mezők) (15)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 120, 224, 240. pont. Helyesbítés helytelen.
Frontál-kortikális = a kéregállomány(ok) elülső részében lévő. Nem pedig azt, hogy homloklebenyi.
Homloklebenyi agyi lézió lehet a velőállományban is, itt csak a kéregállományról van szó, (azt jelenti a kortikális).
Mielőtt megkifogásolunk egy kifejezést, nem ártana megnézni, hogy mit jelent.
2. Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. Kicsit átfogalmazva... Gondolt?!? És mit ír? Semmit? Ismétlődő kifogás.
3. Ismer, vagy nem ismer, van. Hol írja, hogy nem ismer ilyet?
4. Kifogás nem értelmezhető. Frontál nem azt jelenti, hogy homloklebenyi, hanem hogy elülső, elől lévő.
Igen, paranoia jelenik meg, de nem paranoia hagyományos értelemben (mert azalatt az üldözési mániát értik),
hanem ún. frontál-paranoia, ami az adott szerv Atlasz lapon ki is van fejtve. Amikor valaki előre betegesen retteg valamitől.
5. Na vajon? Nem kell megakadni, csak tovább kell olvasni a szöveget, ami oda van írva… :) Az egészet el kell olvasni.
6. Azzal én nem dicsekednék. Elég baj az a Tud.Táblázat fordítójának.
7. Ezt tényleg ki kell fejteni?
8. A frontál okcipitális nem egyenlő frontooccipitalis, és végképp nem egyenlő nyakszirtlebenyi-vel. Súlyos tévedés.
A frontál-okcipitális azt jelenti, hogy elülső és hátsó relék érintettek (lásd a mellette lévő képen a szerv atlasz lapon).
Frontooccipitális talán a frontál-okccipitális latin változata. A nyakszirtlebeny pedig a hallókéregmező, többek között.
A T. Kifogásoló összekeveri a szezont a fazonnal. Ismétlődő kifogás. Lásd 120, 226, 242. pont.
9. Igen, üldözési-para-konstelláció. Szerintem a kifogásoló nem érti miről van szó. Vagy csak úgy tesz. Ismétlődő kifogás. Lásd 120, 227. pont.
A kifogásoló nem érti, hogy mi az akut pszichózis. Az akut pszichózis nem szabály, hogy érvényesüljön, és még csak nem nemi/birtok zóna
sajátosság vagy jellegzetesség. Az akut pszichózis egy jelenség, amikor úgy jön létre konstellációban elmezavar, hogy az egyik konfliktus aktív,
a másik pedig éppen krízisel. És nem sínre kerülés által. Ráadásul nem csak kéregállományi,
hanem az összes többi agyi rész kétoldali konstellációjánál is előfordul.
11. Helyesbítés felesleges, a szó érthető, a helyesbítendővel szinonímák.
12. Az ott valóban egy elírás. Az egész oldalon a szem üvegtestjéről és retináról van szó, a retina és az ideghártya egy és ugyanaz.
Félrevezető, megtévesztő hibának ez ugyan még kevés, de legalább konstruktív észrevétel. Ismétlődő felvetés lásd 137. pont.
13. Ki mondta, hogy nem? Az egész szerv atlasz lapon arról van szó, hogy igen.
14. Elírás észrevétel felvetése újra.
15. Az ugye hiábavaló ábránd, hogy a T. Kifogásoló megindokolja, mire alapozza a Teljes oldal téboly megjegyzését. Tovább.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)
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79.)

a) domina viselkedés: domina = úrnő! Úrnő-viselkedés értelmetlen. (1)
Nem inkább domináns, vagyis uralkodó lenne a helyes megfogalmazás? (2)
b) papucs viselkedés (kézifékes)??? (3)
Mániás-depressziós ez így félrevezető. Per-jellel kellene írni több helyen: mániás/depressziós, ugyanis a mániás-depresszió = bipoláris zavart jelent.
(145. o. Nemi birtokzóna konstellációk) (4)
1. Dehogy értelmetlen. Szexuális megalázó, elnyomó nem csak férfi lehet. Lehet egy erőszakos anya, vagy erőszakos feleség is. Én nem falazok senkinek.
2. Nem.
3. Igen.
4. Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont 3. komment, 121. pont.
Felvetés nem helytálló, úgy tűnik a T. Kifogásoló nem tudja, hogy minden nemi/birtok zóna konstelláció
mániával vagy depresszióval (esetleg mániás-depresszióval) együtt járó konstelláció, méghozzá bipoláris zavar is egyben.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.A.)
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80.)
A szellemi érettség fejlődésében soha nem áll meg az ember!!! (1)
Hamer doktor érzelmi fejlődés megállásáról beszél, nem pedig értelmi fejlődésről! (145. old. Nemi birtokzóna konstellációk)
1. Súlyos tévedés. Valószínűleg a jelenségek, tulajdonságok félreértelmezéséből fakad. (A kifogásoló nem ért hozzá.)
2. A hivatkozott szövegben „megállás a szellemi érettség fejlődésében” van és nincsen benne az értelmi fejlődés kiemelve.
A szellemi érettség fejlődésében megrekedt ember pedig valóban érzelmileg sem fejlődik tovább. Képes viszont elvégezni
két egyetemet. Intellektuálisan, kondicionálhatóság szempontjából azonban nincs megrekedés. Memorizálni tud.
„Csak” infantilis, gyermeteg, naiv, hiszékeny lesz. Senki nem vitatja Hamer doktor miről beszél, és itt nincs is ellentmondás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.A.)
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81.)

Miért csak kettő? (1) Ha csak a szövetszaporulatot, szövetcsökkenést, funkciókimaradást, funkciócsökkenést vesszük, ez már több (2), és még hozzájönnek a
konstellációk. (145. old. Nemi birtokzóna konstellációk)
Megint kiragadott a T. Kifogásoló két sort egy szövegkörnyezetből.
A funkciócsökkenés, funkciókimaradás szervi téma, nem az elmezavarokhoz, nem a nemi/birtok zóna konstellációkhoz tartozik. Amúgy meg
1. Az Anyatermészetet kell megkérdezni.
2. Ha jól értelmezem a kifogásolás indoklását, a magyarázatot azt mondja, van több is.
Főleg ha több mindent említünk egy lapon. Az idézett szövegben az van, hogy
„az Anyatermészetnek legalább kettő megoldása van minden eshetőségre.”
A „legalább kettő” kizárja azt, hogy legyen több is? Szerintem nem. Mi a probléma?
A kifogás hibaként nem értelmezhető.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.A.)

4. rész
Téboly kategória
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1.) Mi a Szerv Atlasz?
- lélektan (2. o.),
(2. o.),
összefüggés ismertető eszköz (3. o.),
biológia-élettan elváltozástan (3. o.),
elváltozás-tudomány (21. o.)
Igen. A felsorolás nem teljes. Mi a probléma? Nem hiba.
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2.) Szervatlasz más néven Betegségatlasz (2. o. ) (1) – a szerv más néven nem betegség, (2) ez így nem helyes (3)
1. Az idézett szövegrészlet nem eredeti. Át van írva. Az idézet nem a második, hanem az első oldalról származik, a fedlapról.
2. Nem is állította senki, hogy a szerv más néven betegség. Micsoda kifogás ez?
3. Mi nem helyes? Átkölteni és megkritizálni?
Nem hiba. (Szerv Atlasz fedlap http://ujmedicina.hu/icon/A-0.html )
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3.)

(9. o.) – vagyis akkor például azt is mondhatjuk, hogy két bicikli alkot egy biciklizést vagy két ágy alkot egy megágyazást? (1)

(20. o.) = Az lett! Elváltoztatta Hamer doktor tudományát! (2)
1. Ez a gúnyos, beszólóskodós stílus rontja a kifogásolás színvonalát. Azt a látszatot kelti, mintha egy kötekedő kamasz feleselésére válaszolgatnék.
Pedig tudjuk, hogy a T. Kifogásoló nem kamasz. Ha a T. Kifogásoló nem érti mit jelent, hogy „két betegség alkot egy megbetegedést”,
akkor NEM ÉRTI az elváltozások kétszakaszúságát. De érti ő, csak szívózik. …vagy nem?!
2. Mármint hogy elváltozástan lett Hamer doktor „tudományából? Elváltoztattam?
Eddigre már megszokhattuk, hogy az indoklás, kifejtés, megalapozás elmarad.
Nincs az elváltoztatva, ki van mondva, meg van mutatva. Szebben, jobban, tömörebben. Amit Hamer doktor felfedezett, (a biológiai természettörvények)
egyébként is több, mint csak orvostudomány. A Földi Élőlények Lehetséges Elváltozásainak Átfogó Élettani Rendszere. Egy szóban elváltozástan.
Igen, ez is egy új szó. Nem okoskodás ez, ésszerűsítés. Merem használni, mert találó és tudomásom szerint előttem ezt így senki sem használta.
”Hamer doktor tudományát”? Ezt vajon hogy érti? Nem lehetne pontosabban fogalmazni?
Tételezzük fel, hogy a T. Kifogásoló nem tud fogalmazni, vagy nem tudja miről beszél. (Ha nem akar másképp fogalmazni az is érthető.)
Ha a „Hamer doktor tudományát” úgy értelmezzük, mint a Hamer doktor által feltárt biológiai természettörvényeket és összefüggéseket,
úgy elfogadható. Ebben az esetben van értelme válaszolni a kérdésre: A kifogás nem helytálló.
Ha úgy értelmezzük, mint a Hamer doktor tulajdonában álló tudományt, ez az értelmezés nem elfogadható. Erről vitát nyitni felesleges,
mert a Hamer doktor által felfedezett biológiai természettörvények nem Hamer doktor találmánya, nem ő fejlesztette, alakította ki,
és mint természettudomány nem volt, nincs és soha nem lesz a Hamer doktor magántulajdona.
Mert egy természettudomány nem kisajátítható. Hamer doktor LEÍRTA azt, amit megfigyelt.
Hamer doktor tulajdonjoga az általa írt könyvek szerzői jogaira terjed ki, és nem az egész tudományra.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.0.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-0-1.html ) Lásd még a 33, 126, 344. pontokat.
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4.) az agyi góc felfújódik - tán levegővel? (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)
A T. Kifogásoló kiemel négy szót a szövegkörnyezetből. És megkifogásolja. Tán? Tán nem. Oda van írva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.21. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-21.html )
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5.) elhagyatottsági túlödémásodás = helyesen: ödéma keletkezése az elhagyatottság vagy az „elhagyatottság-konfliktus” miatti (43. o. Hasnyálmirigy)
Ismétlődő kifogás. Lásd 64, 128. pont. Túlfogalmazás nem szükséges.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.11.)
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6.)
elhatárolódás-viszonyulás – ez mit jelent? (98. o. Nagyagy-kéregállomány) (1)

Fáj a laphámunk???? (2) tonikus-klonikus???? (3) Meg kólás, és legrosszabb esetben meggymárkás... = helyesen: tónusos-klónusos
Kolikát = kólikát (99. Érzékenység lefutás) (4)
1. Kérdezz felelek…
Na mit? Nem fogom külön elmagyarázni.
Ha nem érthető a T. Kifogásoló számára, netán Hamer doktor műveiből ez nem derül ki, el kellene olvasni
a mondat többi részét, vagy az egész bekezdést a Szerv Atlaszban ott, ahonnan ez ki lett emelve.

2. Feltételezhetjük, hogy a Kifogásoló már konyít valamit az új medicinához. Tőle ez a kérdés elég furcsa.
Akinek ez új, és akit érdekel, annak mondom, igen.
A laphám túlérzékenység nem csak viszketésben, hanem húzódó, égő, szúró, szurkáló, fájdalomban is megnyilvánulhat.
A kiragadott szövegrészben említett nyelőcsőnél ez fájdalomban nyilvánul meg. Laphám van még a kis kanyarulaton,
pyloruson és a bulbus duodenit belülről borító laphámszöveteken is.
3. Helyesbítés nem szükséges. Ismert mind a két kifejezés, írják így is, úgy is. Ugyan mi szükség a gúnyolódásra.
4. Kolika, kólika írják így is, úgyis. Kolikának mondják. Ismétlődő kifogás. Lásd 129, 217. pont.
Nem hiba.
(Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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7.)

beépített biológiai végtag-fájdalomcsillapítás?????? Érzékelés bénulás – ez mit jelent? (109. o. Csonthártya)
1. Igen.
2. A kifogásoló biztos lehet benne, hogy nem a csonthártya túlérzékenységét.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.10.)
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8.)

laphám csővezeték?? Ez nem juttat semmit sehová, mert ez csak egy csökevény, és már nincs funkciója! (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)
Ismétlődő kifogás. Hogy ne tűnjön fel, másik képpel, és átfogalmazva. Lásd a 13, 21, 22, 131, 133. pontokban.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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9.)

Előre ledermedési konfliktus????? L. könyv (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)
Igen.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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10.)

pajzsmirigy-vezeték laphám-csővezetéke? Ez mi? Ilyen testrészünk nincs! (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)
Ismétlődő kifogás. Másik képpel, és átfogalmazva. Lásd a 13, 21, 22, 131, 133. pontokban.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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11.)
Egész oldal (114. old.) Kopoltyúív-vezetékek

Szennyvíz csatorna és –tisztító?????? (1) Átmérő szabályozó????? (2) Laphám intimával = laphámintimával, (3) a kopoltyúhasadékok a vizet szűrték, (4) nem pedig
vért szállít,
és ez nem egy szennyvíz és tisztító rendszer!!!! (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

Az ábra rossz, mert ez az ábra nem a kopoltyúhasadék és nem ér le a mediastinumba. (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima) (5)

Érszakasz??? Semmi köze az érhez. A nyomó érzés mástól van. Ld. könyv. (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima) (6)

Látványos foltok??? (7) Igen szakszerű megfogalmazás! (8) Nyirokérben pangó folyadék? Ha nyirokér nincs, folyadék honnan lenne? (9) (114. o. Kopoltyúív-vezeték
intima)

nyaki és mellkasi nyirokér-szakaszok????????? (10) Nem a jobb oldali homloklebenyben van! (11) Ma a nyirokerek vérkeringés funkcióit a vérerek látják el?????? (12)
Lásd Tud. táblázat! (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)

Lásd Tud.táblázat. (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima) (13)

nincs visszaáramlás-gátló laphám-szelep, mert ez se nem nyirokvezeték, se nem nyirokér!!!! (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima) (14)

nyirokér-intima gyulladás?????? (15) Hörgő karcinómának = hörgőkarcinómának. (16) A vezeték tartalma felduzzad????? (17) Nincs vezeték! (18) (114. o. Kopoltyúívvezeték intima)
Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. Hogy ne tűnjön fel, másik képpel, és átfogalmazva.
1. Igen.
2. Igen.
3. Eredeti nem helytelen, javítás nem helytálló, és nem véletlenül van különírva. Ez a sajátos különírás a Szerv Atlaszban
sok helyen megfigyelhető. Amúgy a T. Kifogásoló által vélelmezett szóközhiba nála a téboly kategóriába tartozik?
4. A kifogásoló összekeveri az egykori kopoltyú-hasadékokat az azokat ellátó egykori fő erek intimájával (amiből mára a fő
nyaki nyirokerek laphám-intima szövete (a nyirokér falának belső burkolata) kialakul. Részletek kifejtve a hivatkozott résznél.
Na, minél többször felteszi a kérdést, minél több formában annál valószínűbb hogy végre választ kap a T. Kifogásoló a kérdéseire.
Ez a Hibalista egyre inkább ilyen kérdezz-felelek játéknak tűnik nekem. Mókázunk? Rendben.
5. Kifogás hibás, mert nem a kopoltyúív-hasadékról van szó.
6. Ha már negligálunk valamit, illene megmondani helyette mi… Nem? Valami mástól van... Majd Hamer doktor megmondja… :)
Továbbra is csak az a probléma, hogy a T. Kifogásoló okoskodik, miközben összekever szervrészeket.
7. Igen.
8. Igen.
9. Még mindig ugyanaz a problematika, mint a korábbiakban. A T. Kifogásoló összekever szervrészeket. Ez javarészt abból adódik, hogy nincs tisztában
az embrió fejlődésének folyamatával, nem tudja, hogy milyen állapotokon, stádiumokon, formálódáson megy keresztül. Nem tudja azt, hogy
a sejtek hogyan differenciálódnak. Le van ragadva a (embrionális) kopoltyúhasadékoknál, és nem tudja, hogy a kopoltyúhoz tartoztak
(egykoron) vérerek is, intimával. Ha jól látom itt már azt is letagadják, hogy a mediastinumban (mellkasban) vannak nyirokerek. Kemény…
10. Igen. Nem ártana elővenni egy anatómia könyvet.
11. Tévedés. Kifogás valótlan.
12. Nem az van odaírva, hogy „a nyirokerek vérkeringés funkcióit a vérerek látják el”, de még a válasz így is, igen. Hamer doktor nem mondta?
13. Lásd tapasztalat.
14. Ha jól értem semmi sincsen. Akkor mi produkál tüneteket? Ez vicces. Ugyanaz a problematika mint az előbbiekben. Valamit nem ért, és kötözködik.
Ismétlődő kifogás (értetlenség) másképpen megfogalmazva. Lásd 21. pont.
15. Igen.
16. Eredeti nem helytelen, javítás nem helytálló, és nem véletlenül van különírva.
17. Igen.
18. Van.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.15. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-15.html )
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12.)

BB-effektus, agresszivitás-parkinson, para-parkinson, paranoia-parkinson, gyűlölködés-parkinson ????
(BB-effektus = B. Barbara effektus: ez az igazi paranoia, amikor egy volt barátnőről elmebaj-effektust neveznek el!)
Sajnálatos és elgondolkoztató, hogy a T. Kifogásolónak miért pont az exem jutott eszébe. Hogy valaki a személyeskedésben eddig elmenjen…
Szomorú. Gusztustalan. Hogy nem szégyelli magát a T. Kifogásoló…
A rövidítés egyébként az angol Broken Brain kifejezésből ered, mellyel a menthetetlen elmebetegeket jelölik.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.0.A.)
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13.)

Zombiasodás???? (1)

Fékezi a daganatok növekedését az agytörzsi konstelláció????? (2)

Ostobává válás, könnyelműség, felelőtlenség, befolyásolhatóság?????? Nem lesz ostoba!!! (134. old. Az agytörzsi konstellációk) (3)
1. Igen. Tudom, Hamer doktor ilyet nem ír.
2. Igen. Meg sajnos nem állítja, csak lassítja.
3. A kifogás hibaként nem értékelhető, arról tanúskodik, hogy a T. Kifogásoló nem ért az elmezavarokhoz.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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14.)
A retina szituációtól való rettegés, az ideghártya személytől, élőlénytől való rettegés. Ezek a reléközpontok is léphetnek egymással konstellációba. A retina és az
ideghártya egy és ugyanaz! A kettő egymással hogyan léphet konstellációba??? Helyesen ideghártya helyett üvegtestet kellett volna írni. (144. old. Pre-motorikus és
látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. A szövegben van egy elírás. Lásd 120. pont, 12. komment pont. Ha ötször említi ugyanazt a hibát, az attól még nem lesz öt hiba… :)
(Szerv Atlasz 6.4.H.)
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15.)

A nő hormonálisan hímneművé válik? A nő nem lesz hímnemű! Helyesen: a nőnek a hormonok hatására férfias érzelmei lesznek. (145. old. Nemi birtokzóna
konstellációk)
Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont, 6. komment. Itt a T. Kifogásoló kivágott egy részt a szövegből, a képről, azt kommenteli.
A helyesbítés ugyanazon kifejezés prózai leírása, mint az a (levágott) többi szövegből kiderül.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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16.)

Nem változik meg a neme!! Helyesen: hormonálisan férfias érzelmű vagy konfliktus által férfias érzelmű (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)
Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont 6. komment. Itt a T. Kifogásoló kivágott egy részt a szövegből, a képről, azt kommenteli.
A helyesbítés ugyanazon kifejezés prózai leírása, mint az a (levágott) többi szövegből kiderül.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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17.)

Ha a mérleg billeg, akkor leesik! Ebben az esetben inkább a mérleg nyelve jobbra vagy balra billen. (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv)
Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont 5. komment. Itt a T. Kifogásoló kivágott egy részt a szövegből, a képről, azt kommenteli.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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18.)
Így már sokkal érthetőbb!
Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont 8. komment. Itt a T. Kifogásoló kivágott egy részt a szövegből, a képről, azt kommenteli.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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19.)

A Szervatlasz pedig egyre fejlődősködősebb, de egyre értelmezhetetlenősködősebb!
Ismétlődő kifogás. Lásd 30. pont 9. komment. Itt a T. Kifogásoló kivágott egy részt a szövegből, a képről, azt kommenteli.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/6-1-A.html )
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20.)

Elmezavaros hörgő asztmás roham?????? (1) Inkább a Szervatlasz készítője lehet kissé elmezavaros. (2)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 143, 229. pont.
Igen. Hát ha tovább olvasna, talán megérthetné.
Az mindenesetre most már világos, a T. Kifogásoló nincs tisztában az ún. nemi/birtok zónákkal,
és nincs tisztában a nemi/birtok zóna konstellációkkal.
Nem tudja, hogy a hörgő asztmás roham előfordulhat elmezavarral, és anélkül. Ha anélkül van,
akkor az csak egy hörgőizomgörcsös köhögőroham (hörgőizom-epilepszia).
Amikor elmezavar fellép – arról szól az oldal, ahonnan a fenti egy sor ki lett ragadva.
2. Kár hogy a kifogásolás ismét átmegy személyeskedésbe. Ha már egy újabb becsületsértésnél járunk,
vajon vállalja valaki a leírtakért a felelősséget? Senki. Ugyanis a dokumentumban
gondosan sehol sincs megadva egyértelműen, pontosan ki is az a T. Kifogásoló.
Sejthető, kinyomozható, a nevét azonban már nem meri adni a kijelentéséhez.
Én sem fogom itt megmondani. Ettől függetlenül én válaszolok, de NEM NEKI, hanem annak,
aki kíváncsi a válaszomra. Hadd lássák a T. Kifogásoló szakmai színvonalát.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.F.) QCH
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21.)

zsugorodásos sorvadás – ilyen nincs. (1) Az emlő bőre behúzódhat, de nem behorpad! (2) (107. Tejvezeték)
Ismétlődő kifogás. Lásd 144, 210. pont.
1. Van.
2. A behúzódás ugyanaz, mint a horpadás. Nem lényegtelen a kép sem, amihez a szöveg tartozik. Az ábrázolja miről van szó.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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22.)

Értelmezhetetlen mondat! (83. o. Leukémia)
Elég szomorú, hogy a T. Kifogásolónak értelmezhetetlen.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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23.)

… azt a hátráltatottsági érzés pontos funkcionális vonatkozása az elhelyezkedést határozza meg… Mit azt? Azt, vagy az elhelyezkedést? Ez értelmetlen. (86. o.
Vérerek fala)
A szövegben valóban van egy elgépelés. Köszönöm. Téboly kategóriába illő hibának ez még kevés, de konstruktív észrevétel.
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24.)
A kéregállománynál elsődlegesen a konfliktus jellege döntő, hogy a biológiai oldalúság miben meghatározó. Ez értelmetlen. (98. o. Nagyagy-kéregállomány)
Kifogás nem helytálló.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )

5. rész
A régi szerv atlaszban még szereplő hibák
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5.) A RÉGI SZERVATLASZBAN MÉG SZEREPLŐ HIBÁK.
DE A HONLAPUNK VAGY KÉRÉSÜNK ALAPJÁN AZ ÚJBAN MÁR JAVÍTOTT FORDÍTÁSI ÉS HELYESÍRÁSI HIBÁK:

Hű de szeretne itt valaki felnőni a Szerv Atlaszhoz.
Olyan kár, hogy az alcímben leírt duma valótlan. Pedig jól hangzana.
A Szerv Atlasz írója maga fordít és kutat, nem szorul rá, hogy onnan tájékozódjon.
Azért hízelgő ez a feltörekvő fontoskodás, nem?
Tudom, hogy velem próbálják marketingezni magukat. Próbálják már vagy két éve.
Ugye nem várja tőlem senki, hogy egy már elévült, régi,
nem forgalmazott kiadványban fogok visszamenőleg frissíteni dolgokat?
Amióta van új Szerv Atlasz, mindenki azt viszi, senki sem frissít régebbire.
Ha már hozzávesszük ezeket a kifogásokat az új, 2012-es Szerv Atlasz vélelmezett hibalistájához,
meglátásom szerint a végére kellett volna tenni, és nem ide bele a „nagylista” közepébe. De sebaj.
Mivel ez nem az aktuális, 2012-es Atlasz vélelmezett hibalistája, ezért hivatkozásokat nem teszek.
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1.) köztiagy = középagy (59. o.) Súlyos hiba volt, mert az agynak két különböző részeiről beszélünk!
Ismétlődő kifogás. Lásd 149, 165. pont.
Ezzel a kifogással a bibi az, hogy a mesencephalont a szakirodalomban is hol köztiagynak, hol középagynak írják. Még ma is. Lehet utánanézni.
Mind a kettő jó, ha a mesencephalont értik alatta. Hogy ez nem csak a magyar szakirodalomban van így, Hamer doktor a 2006 előtti
kiadványaiban még Zwischenhirnt ír, 2006 óta Mittelhirnt. Súlyos hibának ez még édes kevés. Nem hiba.
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2.) vese gyűjtőcsatorna = vese-gyűjtőcsatorna (14. o.)
Ez most komoly? A T. Kifogásoló azt akarja mondani, ha ő nincs, akkor nem javítok egy szóközhiányt. Nem hiba.
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3.) A gombabaktérium csak a mycobaktérium egy másik elnevezése, amit a magyar orvosi szaknyelv nem ismer! Az előző Szervatlasz még mindkettőt említi egyszerre.
(20. o.)
Ismeri. Ez elég ciki. Nem hiba.
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4.) A torok, a garat és az ősszáj mindvégig össze lett mosva. (1) Hamer doktor szövegében az ősszáj (Schlund) és a garat (pharynx) olvasható. (2) Itt a száj- és
toroknyálkahártya kerül egy kalap alá, holott Hamer doktor megkülönbözteti a garat (pharynx), és a submucosus szájnyálkahártya (mélyen fekvő bélhámréteg)
entodermális konfliktusát. (3) Az aktív fázisban a szájnyálkahártyánál laposan növekvő és csak minimálisan kiemelkedő reszorpciós adenocarcinoma van jelen a száj
laphámnyálkahártyája alatt, míg a garatnál csak karfiolszerűen növekvő, szekréciós adenocarcinoma alakul ki. (4) A régi Szervatlaszban a pharyngitis, mint betegség
szerepelt itt, az ugyanis az ektodermális laphámnyálkahártyához tartozik, és „elválasztás-konfliktus” következtében jön létre. (33.o. Száj- és toroknyálkahártya) (5)
1. Összemosva? Ez valótlan. Csak meg ne kérdezze valaki, hogy a felsoroltak közül mi micsoda pontosan…
2. Az egy dolog. Mi a probléma?
3. Ha a T. Kifogásoló kifejtené mi került egy kalap alá, foglalkoznék a felvetéssel. Találgatni most nincs kedvem.
4. Az egyáltalán nem biztos. Ha a T. Kifogásoló nem csak Hamer doktor szent szavából indulna ki, hanem lenne
saját tapasztalata, tudhatná, hogy van ez is, meg van az is. Ezért is kéne óvatosabban megmondani a frankót.
5. Nem ez az egyetlen dolog benne, ami átszerkesztésre került. Nem hiba.
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5.) Tüdő (mirigyszövetek) = pontosabban kellene meghatározni a szövetet. A tüdő alveolusairól van itt szó, vagyis a tüdő léghólyagocskáiról. (1) A régebbi
Szervatlaszokban még így szerepel: tüdő alveolák - helyesbítési kérésünkre a presztízsveszteség miatt jobbnak látszott inkább kihagyni, mint kijavítani (2) (40. o. Tüdő)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 59, 153, 183, 233. pont. Többször felveti ugyanazt, másként.
2. Helyesbítési kérésünkre? Presztízsveszteség? Kihagyni? Hogyan? Ez vicces.
Miért nem inkább azzal dicsekednek, hogy Hamer doktor mai napig tüdőalveolákat ír, és sehol sem fejti ki pontosan,
hogy mit is ért alatta…, és én az előző szerv atlaszig ebben követtem is, aztán rájöttem, hogy a tüdőalveolák nem megfelelő kifejezés.
Nem az alveolákról (alveolusokról) van szó. Hanem a mirigyszövetről a tüdőalveoláknál. A Szerv Atlaszban pontosítottam.
Akkor is, ha Hamer doktor nem így írja… Sajnálom. Nem hiba.
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6.) Az új Szervatlaszban sokkal több a magyarázat, a régi az új szövegek nélkül nem érthető. (51. o. méhnyálkahártya és petevezeték)
Érthető az. Nem hiba.
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7.) Az új Szervatlaszban sokkal több a magyarázat, a régi enélkül nem érthető. (51. o. Méhnyálkahártya és petevezeték)
??? Nem hiba.
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8.) Az agyalapi mirigy, a mellékpajzsmirigy és az írisz a régebbi Szervatlaszokban nem szerepel. (Agytörzs fejezet)
Valóban. Menet közben bővült ki. És? Nem hiba.
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9.) A vérerek simaizomzata a régebbi Szervatlaszokban egyáltalán nem került említésre! (62. o. Vérerek fala)
És még mennyi minden nem került benne említésre. Nem hiba.
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10.) Az ábra alján a bőr irha része fordított oldalú, a bal és a jobb fel van cserélve. (régi Szervatlasz 67.o. A fejlődéstörténet 2. lépcsőfoka)
Melyik régi a több közül? Nem hiba.
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11.)

Az előző Szervatlasz eme ábrája (1) tele van hibákkal, például: myocardinfarktus = helyesen: myocardialis infarctus vagy (2) szívizominfarktus. Itt mégsem
epileptokrízis van? (3)
1. Az előző Szerv Atlasz eme ábrája? Hát akkor miért nem az van ide téve?
2. Helyesbítés szükségtelen, a kifejezés nem hibás. Egyébként helyesen „infarctus miocardii”.
Másképpen írt szinonímák az orvosi nyelvben gyakrabban előfordulnak.
3. Hol? Nem hiba.
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12.) Az előző Szervatlasz megkülönböztetett enyhe/gyenge, közepes és erős/súlyos önleértékelődést. Hamer doktornál közepes nincsen! (Csontok)
Az új atlaszban sincsen háromféle. Felesleges. Nem hiba.
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13.) Előző Szervatlaszban 83. old: periost = helyesen: periosteum 81. o.Állkapocs és fogcsont)
Szinonímák. Ez minden? Nem hiba.

6. rész
Orvosi szakszavak helytelen alkalmazása, rossz fordítása
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1.) normotónia = a magyar orvosi szaknyelv a normális vérnyomásra alkalmazza ezt a szót. (10. o.)
Arra is. Meg a normál kiegyensúlyozott élettani működésre is.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.0.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-0-2.html )
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2.) szubmukóza nyálkahártya = helyesen: submucosus v. szubmukózus nyálkahártya (19. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 164, 171, 182, 285. pont.
Helyesbítés szükségtelen, a kifejezés nem hibás. A szubmukózát önmagában is említik, és a mirigyes hengerhámot értik alatta.
Gondolja a T. Kifogásoló, hogy az Oknyomozó Érdeklődő nem kapja elő a guglit, és nem néz utána?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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3.) észrevételünk alapján a köztiagy már javítva lett középagyra – az előző Szervatlaszokban mindenhol következetesen hibás (19. o.) Köztiagy (diencephalon),
középagy (mesencephalon)
Ismétlődő kifogás. Egy kicsit kiegészítve. Lásd 149, 165. pont.
Először is a szaknyelvben is van egy kis kavarodás, nevezik így is úgy is. Másodszor a régi szerv atlaszban is egyértelmű agyi szerkezeti rajz mutatta, hogy
pontosan miről van szó, az agy melyik részéről (és nem a thalamus és hypothalamus) van rajta jelölve. Mellesleg a köztiagy címszó mellé oda volt írva,
hogy az agytörzshöz tartozik. Negyedszer, 2006-ig Hamer is úgy írta. Észrevételünk alapján?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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4.) szenzorikus = helyesen: szenzoros (15. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 14. pont, 3. komment, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban.t. A T. Kifogásoló nincs tisztában a kifejezések jelentésével.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.2.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-3.html )
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5.) ödéma kiürítés = az ödéma átszivárgása (22. o.)
Helyesbítés helytelen. Az ödéma kiürítése nem egyenlő az ödéma átszivárgásával. Micsoda komolytalan kifogás ez.
Az egyiknél a folyadék kiválasztásra kerül és az ödéma csökken, míg a másiknál tovaterjed a környező szövetekbe.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.4. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-4.html )
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6.) laphámszövet leszármazottak = helyesen: laphámszövet-származékok – leszármazottja az embernek van (24. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 168, 187. pont. Helyesbítés helytelen. Tökéletesen jól van írva.
A termékeknek vannak származékaik, osztódó élő sejtjeinknek pedig leszármazottaik. Az elsőtől számolva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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7.) ontogenetikus = helyesen: ontogenetikai (24. o.)
Helyesbítés helytelen. Félreérthetőbb és túlfogalmazás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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8.) szimbióta = helyesen szimbionta 27. o. (l. Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára, 807. oldal)
Szimbióta, szimbionta, mindkettő használatos és ismert, ugyanazt jelenti. Szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.4.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-4-0.html )
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9.) száj- és torok szubmukóza nyálkahártya = helyesen: a száj- és torok submucosus vagy szubmukózus nyálkahártyája (29. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 164, 171, 182, 285. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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10.) hipofízis-előlebeny = helyesen: hipofízis elülső lebenye (29. o.)
Helyesbítés nem szükséges. A kettő ugyanaz.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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11.) Bartholini-mirigyek = helyesen: Bartholin-mirigy (régebbi Szervatlaszban: Bartholini mirigyek) 29. o.
Helyesbítés nem szükséges. Használják így is, úgy is.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.17.)
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12.) alsó vékonybél = helyesen: vékonybél alsó szakasza (nincs alsó és felső vékonybél, egy vékonybél van és annak vannak különböző szakaszai) (30. o.)
Különböző szakaszok? Pont kettő van, az alsó és a felső vékonybél vagyis ileum és jejunum. Mit bonyolítani? Hol a probléma?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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13.) esophagus = helyesen: oesophagus (30. o.)
Helyesbítés nem szükséges. Az esophagus-t is használják. http://meszotar.hu/keres/esophagus „o” nélkül.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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14.) tizenkétujjasbél = nagyon ritkán használják - ez a német Zwölffingerdarm szó szerinti fordítása, ugyan benne van a szótárban, de az általános szóhasználatban:
nyombél vagy duodenum. (30. o.)
Helyesbítés nem szükséges. Szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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15.) kereszt vastagbél = a vastagbél haránt szakasza (a vastagbél nem kereszteződik!) (30. o.)
Helyesbítés nem szükséges. Szinonímák. Egyébként lehetne még colon transversum,
haránt vastagbél, keresztirányban elhelyezkedő vastagbél szakasz, stb…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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16.)

szájnyílás, torok, garat = helyesen: ősszáj, mert akkor még nem volt száj, csak egy szájkezdemény, mely egyben volt a táplálék be- és kijárata (lásd. ontogenetika) (30.
o.)
Helyesbítés nem szükséges. Az ábra a szövetek fejlődéstörténeti leszármazását, alakulását mutatja, és nem azt, hogy

mi volt az régen. Ősszáj volt egykoron, a fejlődéstörténetben, csakhogy a szájnyílás, torok, garat nem egyenlő az ősszájjal.
Az ősszáj sejtjeiből differenciálódnak a későbbiekben a szájnyílás, torok, garat mirigyszövetei, és akkor már nem ősszáj.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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17.) jobb garat – bal garat = helyesen: garat bal fele és jobb fele – rossz a fordítás, mert nincs két, jobb és bal oldali garat! (30. o.)
Ilyen kifejezés az atlasz egy régebbi kiadásában volt, a 2012-es Szerv Atlaszban nem ez van. Lásd 2.1.B. lap,
agytörzs relék szerkezeti rajz, 3-as, és 15-ös relé. „3. torok, garat mirigyek (az ősszájból származó száj tájéki mirigyek, jobb oldal)”
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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18.) gombák, gombabaktériumok, mycobaktériumok = a gombabaktérium csak a mycobaktérium másik elnevezése, a magyar orvosi szaknyelv a gombabaktérium szót
nem ismeri. (30. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 54, 181. pont. A szaknyelv ismeri.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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19.) szubmukóza nyálkahártya = helyesen: szubmukózus nyálkahártya vagy submucosus nyálkahártya (33. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 164, 171, 182, 285. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.1.)
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20.) tüdő alveolák = helyesen tüdő alveolusok, vagyis a tüdő léghólyagocskái (40. o. Tüdő)
Ismétlődő kifogás. Lásd 59, 153, 183, 233. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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21.) körgóc = helyesen: körüírható góc vagy kerek árnyék a röntgenfelvételen (40. o. Tüdő)
Ismétlődő kifogás. lásd 60. pont. Többször felveti ugyanazt, másként.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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22.) Bartholini-mirigyek = helyesen: Bartholin-mirigy (49. o. Bartholini-mirigyek)
Ismétlődő kifogás. Lásd 173, 185. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.17.)
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23.)
Helytelen „az ópiát- morfium- származékaik” megfogalmazás, mert a morfium
ópiátszármazék. (1) Az ópiumot és származékait (ópium, morfium, heroin, máktea) közös néven opiátoknak nevezzük. (2) (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)
1. Azonban ezt nem mindenki tudja. 2. Köszönjük a kiegészítő magyarázatot, ott azon a lapon több magyarázatnak nincs hely.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.21. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-21.html )
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24.) ősszáj leszármazott = helyesen: ősszájszármazék (leszármazottja az embernek van) (55. o. Írisz)
Ismétlődő kifogás. Lásd 168, 187. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.23.)
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25.) hipofízis-előlebeny = helyesen: hipofízis elülső lebenye (56. o. Hipofízis-előlebeny)

helyesen: cseplesz = omentum, kiscseplesz = omentum minus, nagycseplesz = omentum majus
Köszönjük a további részletezéseket az odaírt kifejezések nem hibásak.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.24., 3.1.5.)
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26.) nagyagy agyvelő = helyesen: nagyagy-velőállomány, de inkább nagyagy-fehérállomány, (75. o. 4. fejezet 27.) A velőállomány vezérelte mezodermális szövetek,
szervek)
Hiába játszunk a szinonímákkal, nem helytelen, ami oda van írva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-A.html )
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…
27-es pont hiányzik. (A harmincasból lesz kettő.)
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28.) kaudal = helyesen: caudalis, a test közepétől lefelé elhelyezkedő (anatómiai irányjelzés) – régebbi Szervatlaszokban (77. o. Nagyagy velőállomány)
Egy olyan idegen szót kifogásol, ami már benne sincs a Szerv Atlaszban. A régiben sem volt elírva. Ráadásul a helyesbítés helytelen!
Caudalis, caudal, kaudal azt jelenti, „a test függőleges tengelyével párhuzamosan a fejtől a test irányába”. Koponya Ct-nél ez azt jelenti mélyebben, lejjebb.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-C.html )
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29.)

halvány anémia? Az anémia nem halvány. Max. a bőr, körömágy stb. (81. o. Állkapocs és fogcsont)
A halvány olyan kifejezés, mint az enyhe. Nem helytelen.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.4.)
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30.) oszteoporosis = osteoporosis vagy ha nagyon akarjuk, magyarosítva oszteoporózis, de ebben a formában semmilyen szótárban nem szerepel. (1) Az ovosi (2)
szavaknál elsődleges szempont, hogy a latin és a magyar ne keveredjen. (81. o. Állkapocs és fogcsont)
30.) leucopenia = helyesen: leukopenia (83. o. Leukémia) (3)
1. Elgépelés, a ’z’ betű nem kell bele. Köszönöm.
2. Az „ovosi” szavaknál főleg. :)
Orvosi szakszavak helytelen alkalmazása, rossz fordítása c. hibának ez még kevés, de konstruktív észrevétel.
3. Helyesbítés nem szükséges. Szinonímák. (Magyarítva pedig már inkább leukopénia.)
Nem hiba. (Állkapocs és fogcsont 4.1.4., leukopénia 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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31.) erythrocithémia = helyesen: erythrocythaemia (erythro – cyth – aemia = vörösvér – sejt – többlet) (83. o. Leukémia)
Helyesbítés nem szükséges. Sokféleképpen írják. Szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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32.) Össze-vissza kalapálás = helyesen: tachycardia, ill. tachyarrhythmia! (85. o. Szívizmok)
Ismétlődő kifogás. Lásd 91, 195, 196. pont. Helyesbítés helytelen, a kifogásoló nincs tisztában a folyamatok jellegével.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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33.)

félrekalapálás = tachyarrhythmia (85. o. Szívizmok)
Ismétlődő kifogás. Lásd 91, 195, 196. pont. Helyesbítés helytelen, a kifogásoló nincs tisztában a folyamatok jellegével.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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34.) birizgáló érzés = talán inkább bizsergő (85. o. Szívizmok)
A birizgáló a jó kifejezés, mert nem bizsereg, hanem birizgál. A bizsergő érzés kifejezést én inkább a laphámszövetek túlérzékenységénél használom.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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35.) alfa-Langerhans-szigetsejtek = helyesen: Langerhans alfa-szigetsejtjei (98. o. Nagyagy kéregállomány)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 198, 199, 218. pontban. Helyesbítés nem szükséges. Sokféleképpen írják. Szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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36.) béta-Langerhans-szigetsejtek = helyesen: Langerhans béta-szigetsejtjei (Langerhans-szigetek jelentése: a hasnyálmirigy belső szekréciós sejtcsoportjai (alfasejtjei glukagont, béta-sejtjei inzuulint termelnek – Brencsán: Orvosi szótár 379. old., 98. o. Nagyagy kéregállomány)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 198, 199, 218. pontban. Helyesbítés nem szükséges. Sokféleképpen írják. Szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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37.) bulémia = helyesen: bulimia (98. Nagyagy kéregállomány)
Helyesbítés nem szükséges. Kétféleképpen írják és szinonímák.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-C.html )
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38.)

belső bőr szenzorika = helyesen: ősszájnyálkahártya séma szerinti érzékenység (1)
külső bőr szenzorika = helyesen: kültakaró séma szerinti érzékenység (2)
szenzorika csak a műszaki nyelvben létezik (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (3)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban.
1. Helyesbítés helytelen. Ha már a két szinonímát pontosan meg akarjuk fogalmazni:
”Az ősszájnyálkahártya-laphám séma szerinti érzékenység lefutás” = belső bőr szenzorika.
2. Helyesbítés helytelen. Ha a két szinonímát pontosan meg akarjuk fogalmazni:
”A kültakaró-laphám séma szerinti érzékenység lefutás” = külső bőr szenzorika.
3. A T. Kifogásoló már kapisgál valamit.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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39.)

száj-garat-laphám séma = helyesen: ősszájnyálkahártya séma (Schlundschleimhaut Schema) (99. o. Érzékenység lefutás sémák)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 201, 203. pontokban.
Helyesbítés nem szükséges. Szinoníma. A T. Kifogásoló úgy írja (ahogy óhajtja), csak itt az ős-nek nincs jelentősége.
Aminek nincs jelentősége, az nem került bele a Szerv Atlaszba. Lényeg, hogy ugyanazt értjük alatta.
Maradok a belső bőr szenzorikánál.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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40.)

A külső bőr helyett szerencsésebb inkább kültakarót, felhámot, külhámot emlegetni, (1) mert a külső bőr megnevezést a magyar orvosi nyelv nem használja. (2)
(Örvendetes, hogy a legújabb Szervatlaszban már több helyen is előbukkan a www.------gyogytudomany.hu oldalon, Hamer doktor hiteles honlapján olvasható
szövegekből rövidebb-hosszabb részlet,
egy-egy új kifejezés, mint például ebben a fejezetben a kültakaró szó.) (3) (99. o. Érzékenység lefutás sémák)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 201, 202. pontokban.
1. Helyesbítés helytelen. A külső bőr szenzorika kifejezésben a külső bőr nem a felhámra (külhámra) vonatkozik. Az egy szenzorika jelleg.
2. Mint ahogy az Ősszájnyálkahártya sémát sem. De még csak kültakaró-laphám-sémát sem. Ez új terminológia.
3. És az önreklám helye. Megdolgoztak érte. Mellesleg ha jól értem azt akarják mondani, hogy ha a T. Kifogásoló nem lenne,
akkor nem került volna bele a 2012-es szerv atlaszba a „kültakaró” szó. :)))
Akkor jól tessék megnézni: 2009-es szerv atlasz, 150. oldal, (azon 6.4.D. lap) jobb oldalt, alulról
a második bekezdés utolsó sor. (És nem ez az egyetlen előfordulási hely benne.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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41.)

utóérzet kéregmező??? (1) Laphám szövetek = laphámszövetek, (2) érzékenység lefutása = érzékenységlefutása. (99. o. Érzékenység lefutás sémák)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban.
2. Különírás szándékos, jelen esetben itt a kihangsúlyozás miatt. Nem hiba. Ugyanez vonatkozik az érzékenység lefutásra.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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42.)
ld. szótár, nincs ájulás (99. o. Érzékenység lefutás sémák)
Ismétlődő kifogás. Lásd 16, 104, 205. pontban.
Az orvosi SZÓTÁR nem írja, hogy ott olyankor ájulás van? A rövid ideig tartó (pár másodperces) öntudatlan állapot micsoda?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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43.)
kopoltyúív-vezeték nincs, leszármazott helyett maradvány vagy származék. (99. o. Érzékenység lefutás sémák)
Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. Másik képpel, és kicsit átfogalmazva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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44.)

- duodeni = helyesen itt bulbus duodeni! Itt fontos lenne megjelölni a bulbus duodenit, mert a
nyombélnek csak a pylorusszal határos, hagyma alakú részéről van szó, nem a nyombél egészéről! (1)
nyelőcső laphám = nyelőcsőlaphám (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (2)
gyomor laphám = gyomorlaphám (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (3)
kiskanyarulata = kis görbülete (99. o. Érzékenység lefutás sémák) (4)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 104, 207. pont. Ott valóban kimaradt egy szó, ám a szöveg attól sem lett félreérthető. Már javítottuk.
2-3. Szándékosan van különírva (itt az adott szerv többféle csíralemez származású szöveteitől megkülönböztetve).
Nem helytelen.
4. Az idézés hibás, az eredetiben két szóban van írva. Ismétlődő kifogás. Lásd 207, 253, 293. pontban. Helyesbítés nem szükséges.
Szinonímák, mindkettő (kanyarulat és görbület is) használatos. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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45.) torok nyálkahártya = toroknyálkahártya (101. o. Száj-, nyelv- és toroknyálkahártya)
Szándékosan van különírva. Ez nagyon sok helyen előfordul a Szerv Atlaszban. Keveslem, hogy nem listázták ki mindet.
Legtöbb esetben a szavak azért nincsenek „szokásosan” írva (miközben külön írva sem helytelen), mert a Szerv Atlaszt
a sokoldalú hasznosíthatóság mellett sok nyelven való kiadásra tervezték, és más nyelvekre fordítások alapanyagául
így optimális - miközben az szavak, kifejezések értelme, jelentése nem változott. (A mechanikus, szótárszerinti,
szakmailag hozzánemértő fordítás elírásának is kisebb az esélye.)
A magyar helyesírás fontos dolog, és ahol lehet, igazodom is hozzá. Viszont a Szerv Atlasz elsődleges szempontja az érthetőség,
értelmezhetőség, nem szótárak szó szerinti fordításai, és azok szokásos írásmódja.
A szavak különírására (igen sajátos jelleget adva ezzel a Szerv Atlasznak) két fontos érv kényszerített.
Az egyik a keresőoptimalizálás, a másik a fordítási félreérthetőségek. E kettő közül is a számomra nyomósabb a fordításkor más nyelven való
értelmezhetőség és könnyű fordíthatóság érve. Ha mellőzöm a nélkülözhető kötőjeleket, könnyebb a fordítók dolga. Nem a (csak) német és angol fordítóé,
hanem a horvát, a kínai, arab, orosz, olasz, spanyol fordítók tapasztalata, kifogásai, nehézségei, félreértései is figyelembe lettek véve. Egyes nyelveknek
nem hogy a nyelvtanuk, de még a karakterkészletük is más. A 2012-es Szerv Atlasz készítése közben merült fel a kérdés, hogy legyen úgy elkészítve, hogy
más nyelvekre fordításkor megkönnyítsük a fordítást, minimalizáljuk a félreértelmezés lehetőségét, ugyanakkor magyarul is maximálisan érthető (vagyis a
legkevésbé félreérthető) legyen. (Tanulva a Hameri anyagok komoly nehézségeiből.)
Úgy kellett eljárni, hogy magyar kiadásban a kifejezések, a szavak értelme ne változzon, ne váljon zavarossá.
Várható volt, hogy valaki előbb utóbb szóvá teszi, és megkritizál azzal, hogy az egyébként összetett vagy kötőjellel írt szavakat,
kifejezéseket két külön szóba írtam, és elhagytam a kötőjeleket. Hogy nem a megfelelő helyesírással írtam, netán
hogy merészelek ellentmondani a(z éppen aktuális hivatalos) magyar helyesírási szabályoknak.
A helyzet az, hogy vállalom.
Először is az ún. helyesírási szabályok mindig változnak, az igazából csak egy közmegállapodáson alapuló irányelv.
A jelenleg érvényes szabályok az „éppen aktuális szabályok”. Ahogyan a mellékelt ábra mutatja, ahol lehet, igazodom is hozzá.
Másrészt ha úgy fogalmaznék a Szerv Atlaszban, hogy „osztán józsi bácsi nem nyalta be ezt a déháest” azt is megtehetném.
Az én irományom. Már így is sokat finomítottak rajta a lektorok. Kiirtották az összes felesleges írásjelet.
Végső soron azzal, hogy szerzőként a nevemet adom hozzá, vállalom érte a felelősséget.
Ami pedig a szakmai tartalmat illeti… Nekem nem helyesírási szótárnak vagy Hamer doktornak kellett megfelelni, hanem az igazságnak.
(Mert ha nem az igazságot írom, nem Hamer doktor fog kicsúfolni, hanem a köznép.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.2.)
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46.)szem kötőhártya = helyesen: szemkötőhártya (104. o. Szem kötőhártya, szaruhártya, lencse)
Szándékosan van különírva. Lásd 208. pont. Itt konkrétan azért is, mert a „szem” az egész felsoroláshoz kapcsolódik. Szóismétlés és felesleges
kötőjelhalmozás nélkül.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.5.)
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47.)

zsugorodásos sorvadás – ilyen nincs. Az emlő bőre behúzódhat, de nem behorpad! (107. Tejvezeték)
Ismétlődő kifogás. Lásd 144, 210. pont.
A pontos megfogalmazás az volna, hogy „nem tudok róla”. Attól, hogy nem tud róla, még van (nem latinul van kiírva).
Nem mellékes, hogy a kivágott szöveg egy képsorozat mellett található, mely vizuálisan is ábrázolja, hogy miről van szó.
Elképzelhetetlen hogy a T. Kifogásoló ezt ne tudja értelmezni, ebből azt gondolom, hogy csak magyarázkodtatni akar. Jó.
Ezért nem mondom meg latinul mi az.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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48.)

Laphám cső????? (107. o. Tejvezeték)
Vajon tud ilyet kérdezni a Tudományos Táblázat fordítója? Biztos csak viccel a T. Kifogásoló, vagy tényleg új neki a kifejezés…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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49.)

gerjed, nem ebbe a tudományos szövegbe való szó (113. o. pajzsmirigy vezetékek)
Köszönöm a tudományos méltatást, mégse írhatom, hogy indukálódik. Hány olvasó értené meg?
Nekem nem az a célom hogy okosnak tűnjek, hanem érthető legyen, amit leírok.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.14.)
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50.)

oldalsó részein? (1) Erre is van megfelelő orvosi szakkifejezés. (2) (119. o.)
Kifogás nem helytálló, szándékosan van úgy fogalmazva.
Hivatkozás helytelen, a 118. oldalról származik a kivágott rész.
1. Igen. Lehet, hogy sok lett a kivágott terület. Belelátszik, hogy egy képhez tartozik. Nem gond hogy meglátszik belőle a válasz, mire vonatkozik az a
képfelirat?
2. Az „oldalsó” is megfelelő szakkifejezés. Vagy az a baj, hogy nem latinul van? Hát ez van. Az „oldalsót” már egy középiskolás sem érti félre.
De miért is nem írta le a T. Kifogásoló azt a megfelelő szakkifejezést? Mert több is van. (Én nem látom indokoltnak bonyolítani.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.8. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-8.html )
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51.) neurodermitis = helyesen: neurodermatitis (106. o. Felhám)
A neurodermitis és a neurodermatitis két különböző orvosi betegségnév, mely ugyanazt a laphám-folyamatot írja le (MU).
A felsorolásban, ahonnan ez a szó származik, a rövidebbiket választottam.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.7. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-7.html )
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52.) centroblasztikus, centrocisztikus = helyesen: centroblasztos, centrocytás (114. o. Kopoltyúív-vezeték intima)
Mamma mia. A blasztikus és cisztikus NEM azonos a blasztossal és cytással. Ez nem helyesbítés, ez szezon-fazon kavarás.
A blasztikus és cisztikus kifejezés még a régi orvostudományban is tudomásom szerint csak a non-hodgkinnál fordul elő.
A blasztikus azt jelenti felfújódó a cisztikus pedig folyadékpangásos.
Ami felfújódik (folyadéktól), az a nyirokér(szakasz), és azért nem cisztás, mert maga a nyirokér az üreg, nem lehet
kimutatni cisztaképződést - folyadékfelhalmozódás és -pangás viszont kimutatható. Mitől fújódik fel a nyirokér?
Az eredetileg is benne lévő nyirokfolyadéktól és a laphám cső levedzése (gyulladása) során
oda szivárgott vér szérumtól.
A blasztos azt jelenti „félérett vérsejteket tartalmazó” a cytás pedig „érett, sejtmaggal rendelkező vérsejteket tartalmazó”
amit jellemzően a hematológián, vérképeknél, vérösszetétel-változásoknál szoktak nézni, emlegetni.
Mit jelent a centro? „Központi, középső, középpontban lévő, itt a mellkas (mediastinum) közepében megjelenő”.
A centro nem utal arra, hogy nyirokérről van szó, mert csak előtag és más szóösszetételben is használják.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.15.)
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53.) tonikus-klonikus???? = helyesen: tónusos-klónusos (99. Érzékenység lefutás)
Ismétlődő kifogás. Lásd 129, 217. pont. Helyesbítés nem szükséges. Ismert mind a két kifejezés, írják így is, úgy is.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )
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54.) kolikát = helyesen: kólikát (99. Érzékenység lefutás)
Ismétlődő kifogás. Lásd 129, 217. pont. Helyesbítés nem szükséges. Írják így is, úgy is.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.1.D. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-D.html )

218

55.) Béta-Langerhans szigetsejtjei = helyesen: Langerhans béta-szigetsejtjei (1) (116. old. Béta-Langerhans szigetsejtek)
- adropausa = andropausa (2) (117. old. A hormonális állapot)
Ismétlődő kifogás. Lásd 198, 199, 218. pont. Helyesbítés nem szükséges. Sokféleképpen írják. Szinonímák.
A hasnyálmirigy Béta-Langerhans szigetsejtjei, vagy
A hasnyálmirigy Langerhans béta-szigetsejtjei?
(A poén kedvéért. Színonímák még: béta-sejtek, béta-szigetsejt, béta-hasnyálmirigy-szigetsejt, Langerhans-szigetek,
a hasnyálmirigy Langerhans szigetei, ebből is látszik, hogy a béta egy jelző, nem muszáj a Langerhans után írni.)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.A. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-A.html )
2. Köszönöm a konstruktív észrevételt, elgépelési hiba, valóban kimaradt egy n betű, andropausa. Ismétlődő kifogás. Lásd 218, 329. pont.
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56.) szenzorikus = szenzoros (141. o. kéregmezők)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban. Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.E.)
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57.)

belső bőr szenzorika = belső bőr helyesen: ősszájnyálkahártya (141. o. kéregmezők)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban. Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.E.)
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58.)

szép szakmai mondat (143. o. kéregmezők)
Kifogás helytelen. „Szakmai mondat”? Az egy táblázat egyik oszlopának címsora.
Más nem volt ezen az oldalon, amibe bele lehetett volna kötni? Mint mondjuk pl. …Hamer doktornak nincs is ilyen áttekintő táblázata…
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.G.)
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59.) látókéregmező = helyesen: látókéreg (143. o. Kéregmezők)
A kiragadott szó itt speciell egy egy táblázatból származik, ahol a kéregMEZŐkről van szó, és nem hagyományos értelemben vett „látókéregről”. Írhattam
volna oda „látókéreg kéregmezőt” is. Felesleges szóhalmozás, bonyolítás helyett tömörítettem.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.G.)
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60.) a látókéreg képfeldolgozó és optika-szövetmennyiség-vezérlő egység? Ez a meghatározás melyik orvosi lexikonban olvasható? (143. o. kéregmezők)
Abban az anatómia atlaszban, amiben a szervek és agyi részek biológiai funkciójáról van szó.
Ismétlődő kifogás. Lásd 119, 223. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.G.)
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61.) frontál-kortikális = ez a homloklebenyi (!!!) (144. o.pre-motorikus és látókérgi mezők)
1. Ismétlődő kifogás. Lásd 120, 224, 240. pont. Fogalomzavar a T. Kifogásolónál.
2. Látókérgi mezőK? Miért hány van?
Ugye erre nem válaszolta senki, hogy „a jobb, meg a bal”… ;)
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)
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62.) kopoltyúív-vezeték = ilyen szervünk nincs!! Itt a Szervatlaszban pedig még el is dugulhat a vezeték… Amire Hamer doktor gondolt: kopoltyúhasadék (144. o.premotorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont. Ismét kicsit átfogalmazva.
Ezúttal megspékelve egy provokatív általánosított kijelentéssel. De legalább igaz.
Ilyen elduguló vezetékek pl. a tejvezetékek, máj- és epevezetékek, hasnyálmirigy-vezetékek, soroljam?
Hol írta le Hamer doktor, hogy mire gondolt? Nem is írta le? Rákérdezhetek? Üzente?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H., 5.1.15. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-15.html )
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63.) frontál-okcipitális = ez a nyakszirtlebenyi, latinul: frontooccipitalis (144. o.pre-motorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. Lásd 120. pont 8. komment, 226, 242. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)

227

64.) üldözési-para-konstelláció? Ez a kifejezés nem egy tudományos munkába illik. (144. o.pre-motorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. Lásd 120. pont 9. komment, 227. pont.
Az új kommenttel kapcsolatban: Ami a tudományos munkát illeti, köszönöm a Szerv Atlasz méltatását.
Ez a kifejezés nekem se tetszik annyira, kicsit HOSSZÚ, de hát ez a legjobb kifejezés, muszáj ezt beleírni.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)
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65.) posztszenzorikus = helyesen: postszenzoros vagy posztszenzoros (145. old. Nemi birtokzóna konstellációk)
Ismétlődő kifogás. Lásd a 14, 40, 99, 166, 201, 219, 228. pontokban. Helyesbítés helytelen. A T. Kifogásoló nem tudja, nem érzi a különbséget.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.5.A.)
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66.)

Elmezavaros hörgő asztmás roham?????? Ez még egy pszichiáternek is új.
Ismétlődő kifogás. Lásd 143, 229. pont. Új kiegészítő szöveggel.
Azt meghiszem, hogy új. A pszichiáterek rengeteget tanultak az emberi viselkedési zavarokról,
de egy árva kukkot nem tanították őket az emberi viselkedési zavarok működéséről,
(már ami a DSM-ben leírt elmezavarok biológiai, koponya CT-vel alátámasztott hátterét illeti).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.A. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-A.html )

7. rész
Fordítási hibák
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1.) szakasz = fázis (10. o.) Szakasz helyesen = fázis
Idézet Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótárából, Akadémiai Kiadó, 1986. nyolcadik kiadás, 253. o:
„fázis: 1. vmely folyamat, történés meghatározott szakasza, mozzanata; vmely periodikus jelenség különféle
állapotai” 2. fiz. Periodikus rezgőmozgásban lévő részecske pillanatnyi állapota a nyugalmi ponthoz viszonyítva” stb.
Idézet a Magyar Értelmező Kéziszótárból, Akadémiai Kiadó, 1982, 1238. o.:
„szakasz: 1. útvonalnak, pályának, vezetéknek, folyóvíznek meghatározott része; Közúti jármű útvonalának meghatározott megállók által határolt része;
Szakaszjegy; 2. Beszédnek, írásműnek tartalmi egységet alkotó része 3. Cselekvésnek, történésnek, folyamatnak a többitől elkülönülő része, Irén életének
legboldogabb szakasza 4. Vasúti kocsi fülkéje” stb.
Láthatjuk, hogy a fázis 1. számú jelentése pontosan megfelel Hamer doktor „die Phase” szavának jelentésével, a szakasz szót leginkább a vasutasok használják.
Helyesbítés nem szükséges. Van rá magyar szavunk.
A szakasz idegen nyelvű visszamagyarosított szinonímája a fázis. Lehetett volna a Szerv Atlaszban is fázis. Amért nem lett, mert ebben a kiadványban
kifejezetten törekedtem a magyarul fogalmazásra. A fázist nem csak az orvosi nyelv, hanem az
ipari-, elektronika, kémia, fizika stb. szaknyelv is használja. Az én értelmezésemben a szakasz egy tól-ig tartó valami.
Köszönjük a szótár szövegének bemásolását, és a kommentet. Itt mi most elváltozásokról, élettani folyamatokról beszélünk,
és azon belül is leginkább a konfliktus-aktív szakasz és a megoldás utáni szakaszról, a normálistól eltérő állapotokról.
A konfliktus-aktív és a megoldás utáni szakasz esetében nem rezgő, hullámzó, ciklikusan, periodikusan ismétlődő
jelenség különféle állapotairól van szó, hanem a történésnek, folyamatnak a többitől elkülönülő részéről. Az élettani folyamatoknál periodikusságról
legfeljebb a normotóniánál (normál hétköznapi egyensúlyi működésről) beszélhetünk.
Ezért választottam a szakasz szót. Bár én mindig jó szívvel gondolok a vasútra, nem nosztalgiából választottam.
Ha már a szakkifejezéseknél járunk, jelezném, a vasutasok szakasz megjelölésre NEM használják a Phase szót.
A vasúti személyfuvarozásnál, a vasúti kocsiknál Abteil-t használnak (Wagenabteil, Zugabteil), a pályavasútnál,
és árufuvarozásban a Strecke, és Abschnitt szó használatos. Nem a Phase. Utána lehet nézni,
még csak vasúti szakszótár sem kell hozzá.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.0.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-0-2.html )
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2.)

Túl van bonyolítva. Egyszerűen önleértékelésről beszél Hamer doktor. (1)
Önbecsülésről, letörésről, megalázásról, elkeseredésről nincs szó! (2)
A német Selbstwerteinbruch szó, mely egy három szóból álló összetett szó: selbst = (önnön-/saját)maga, Wert = érték, Einbruch = 1. vminek kezdete/beállta 2.
behatolás/-nyomulás/-tolulás 3. betörés 4. (bány.) törés (l. Halász Előd: Német-magyar szótár) (3)
Az Einbruch szó szinonimái lehetnek: Eintritt, Beginn, Anbruch (kezdet). (4)
Az önbecsülés német megfelelője viszont: die Selbstachtung (hol van itt a Wert?) L. Halász Előd Magyar-német szótár, Akadémiai kiadó, 1988, 562. o. (5)
A magyar orvosi nyelv nem ismeri az „önértékelés letörés” kifejezést, a depressziónál és egyéb zavaroknál azonban gyakran az önleértékelés szót használják, de az
önértékelés zavar is megtalálható. Hamer doktor arra gondol, hogy valaki éppen akkor értékeli le magát valami miatt, amikor a konfliktust átéli. Az önleértékelést mindig
a DHS alatt átélt érzéstartalom határozza meg, bármi, pl. betegség, amitől úgy érezzük, hogy valamire nem vagyunk képesek.
Sok helyen szerepel az „önértékelés letörés”. Mint ahogyan azonban szótár is mutatja, a német Einbruch szónak a magyar „törés” megfelelője csak a bányában
használatos.
A letörés egyébként értelmezési zavarra adhat okot. Ki töri le kinek az önbecsülését? (21. o.) (6)
A T. Kifogásoló nincs tisztában a fogalmak jelentésével,
itt konkrétan azzal, hogy melyik fogalmat mire használják a gyakorlatban.
1. Túlbonyolítva? Részletezve. Nem „egyszerűen”, hanem „csak”, és nem „beszél” hanem „ír”. A T. Kifogásoló tud költeni.
2. Nincs szó hol? A beszédben? Vagy inkább konkrétan kérdezzek rá: Hamer doktor könyveiben? És miért nincs szó?
Mert ez a téma nála tabu, titok. Nem szabad róla tudni. A Velőállományi konstellációhoz is mindössze
három szót ír megalománia, cezarománia, nárcisztikus viselkedés. És ennyi. Nem furcsa senkinek?
3. A szóösszetétel magyarázata hasznos, de felelősségvállaló konklúziót, állásfoglalást, hogy magyarul miért az a kifejezés
volna helyesebb - a T. Kifogásolótól nem kapunk. Ha valaki idáig elolvasta, megszokhatta már.
Ha szótár szerint, szó szerint akarjuk fordítani, akkor Önértékelés-betörés. Magyarul ez nem lesz jó.
Ha már a betörés szót a bányászatban preferálják, én sokáig önértékelés-letörésnek neveztem, mert az eseménynek
van egy konkrét oka, indítéka, egy kudarcélmény, egy sikertelenség, „ahol/amikor valakinek letörik az önbecsülése.”
Az önbecsülés letörés addig áll fenn, míg a konfliktus meg nem oldódik, vagyis érzelmileg az önbizalom
(elégedettség-érzés) helyre nem áll. Ez nem önértékelési zavar, nem „csökkent-értékűség érzés” általánosságban,
hanem önértékelés-csökkenés.
A másik igencsak zavaró dolog, hogy a (nem újmedicinás) német szaknyelvben a Selbstwerteinbruch-ot szinte
szinonímaként együtt említik a Minderwertigkeit kifejezéssel. Az önértékelés-letörésnél ugyanis NEM
kisebbrendűségi érzésekről van szó, és NEM önértékelési ZAVARról, hanem egy adott funkcióban elszenvedett
kudarcélményről és a hozzá kapcsolódó érzelmi állapotról. Nem beszélve arról, hogy ez normál esetben
alkalmi dolog, csak ideig óráig tart, (nem pedig általános, közérzet-szerű kisebbrendűségi érzésekről van szó).
Aztán rájöttem, hogy a magyar nyelvben van rá egy jobb kifejezés, az önbecsülés-csökkenés. Ennek is van (több)
német megfelelője, kifejezés-lehetősége, de Hamer doktor azt/azokat nem használja. Csak a Selbstwerteinbruch-ot.
Sem részletezés, sem magyarázat, sem kivétel felsorolás (megkülönböztetés) végett. Hogy miért, azt tőle kell megkérdezni.
Amit a T. Kifogásoló túlbonyolításként kifogásol nem más, mint a hiányzó részletezés, értelmezés.
4. Lehetnének, de nem azok, és Hamer doktor sem használja őket.
5. Az önbecsülés szó egyik német szinonímája a Selbstachtung. A szóösszetétel értelmezése hűen visszaadja,
hogy mit értenek alatta. Önmagunk iránt tanúsított tiszteletet. De vajon erről van szó az önértékelés-letörésnél?
Lecsökken az önmagunk iránt érzett tisztelet? Nem. Itt önbecsülésről van szó.
Arról, hogy elégedettek vagyunk-e magunkkal.
6. Na ez egy jó kérdés…
… én csak annyit mondok, amilyen szociális vonatkozások a velőállományban vannak…

Végső soron ez egy saját önmagunkkal való elégedetlenség érzés, amit megélhetünk
anya-gyermek vagy partner vonatkozásban. Kell ezt még ragozni?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-3.html )
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3.) agytörzs vezérelte szervek: tüdő = Hamer doktornál: a tüdő alveolusai (19. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 59, 153, 183, 233. pont. Kicsit átfogalmazva. A T. Kifogásoló fennakadt egy szövettani kérdésen.
Kiegészítés a korábbi kommenthez:
A tüdőalveolusokNÁL lévő mirigyszövet. És hol vannak a tüdőben tüdőalveolusok? Szinte mindenütt.
Az a tüdő lényege. És az agytörzs milyen szövetek szövetmennyiségét vezérli? A mirigyszövetekét.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )

234

4.) torok, garat mirigyek = a torok a garat része! (30. o.)
Helyesbítés nem szükséges. Felsorolás. Mellesleg, hogy a torok a garat része - nem mindenkinek egyértelmű.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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5.) csúnya bosszúság = csúnya inkább egy esztétikai jelző. A konfliktus nem csúnya, hanem aljas vagy ocsmány (45. o. Vakbél, féregnyúlvány)
Helyesbítés nem szükséges. A csúnya körülbelül annyira esztétikai jelző, mint az ocsmány. Egyébként az
nem egy kósza ötlet után került az oda, hanem az esettörténetek konklúziója, jellemző megfogalmazása ez.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.13.)
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6.)

archaikus ősi = archaikus (ősi) – jelentésük ugyanaz (58. o. középagy)
Zárójel nem szükséges csak egy vessző maradt el. Köszönöm a konstruktív észrevételt.
(Szerv Atlasz 2.2.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-2-B.html )
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7.)

veszteSSégi érzés = veszteségi két „s”-sel hibás, mert nem a vesztésről van szó, hanem a veszteségről. Főleg kiemelve nagy betűvel nem ajánlatos terjeszteni, mert
az SS-alakulatra emlékeztet mindenkit.
Der Verlust = 1. elvesztés 2. veszteség, kár (l. Halász Előd: Német-magyar szótár, Akadémiai Kiadó 1988, 2066. oldal)
Német szöveg: „Verlustkonflikt (Kind, Ehefrau, Eltern, Freunde, Tier) durch Tod oder Weggehen”. Nem az olvasható, hogy vesztesnek érzem magam!!
Fordítás helyesen: „Veszteség-konfliktus” (gyermek, feleség, szülők, barátok, állat elvesztése haláluk vagy elhagyásuk miatt).” (75. old. 4. fejezet – A velőállomány
vezérelte mezodermális szövetek, szervek)
(Figyelem: vesztes (legyőzött) jelentése németül: der Besiegte, der Verlierer, semmi köze a Verlust szóhoz! Halász Előd: Magyar-német szótár, 1149. oldal)
Ismétlődő kifogás. Lásd 11, 237. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-A.html )

238

8.) koponya = helyesen a calvaria: koponyatető (77. o. Nagyagy velőállomány)
Helyesbítés nem szükséges. Intellektuális önbecsülés letörésnél nem csak a koponyatető lehet érintett,
hanem a koponya más részei is. Én koponyát írok akkor is, ha Hamer doktor csak a calvariát.
Ha csak az agyi szerkezeti ábrát nézzük, hát bizony annak is ott vannak a reléi.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-C.html )
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9.)

nem érdemes konfliktálódni = helyesen: elkerülni a konfliktusokat (91. o. Méhnyak-záróizomzat)
Helyesbítés helytelen, a T. Kifogásoló nem ért fogalmakat.
A „nem érdemes konfliktálódni” EGYÁLTALÁN NEM azt jelenti, hogy „elkerülni a konfliktusokat”.
A „nem érdemes konfliktálódni” azt jelenti, hogy nem érdemes megütközni konfliktus szituációkkal,
nem érdemes érzelmileg belelovallni magunkat, nem érdemes „lovagolni rajta”, nem érdemes „benne tocsogni”.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.14.)
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10.)
- frontál-kortikális = helyesen: homloklebenyi (!!!) – homloklebeny = lobus frontalis (144. old. pre-motorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. Lásd 120, 224, 240. pont. Fogalomzavar a T. Kifogásolónál.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)
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11.)
kopoltyúív-vezeték = ilyen szervünk nincs!!!! Amire Hamer doktor gondolt: kopoltyúhasadék, melynek ma már nincs funkciója.
A Szervatlasz viszont a kopoltyúív-vezetékek mai funkcióit ecseteli. (144. old. pre-motorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás. Megint kicsit átfogalmazva. Lásd 13, 104, 120, 134, 206, 225, 241. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H., 5.1.15. http://ujmedicina.hu/icon/5-1-15.html )
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12.)
frontál-okcipitális = helyesen: nyakszirtlebenyi vagy latinul: frontooccipitalis (144. old. pre-motorikus és látókérgi mezők)
Ismétlődő kifogás, kicsit átfogalmazva. Lásd a 120. pont 8. komment, 226, 242. pont.
A T. Kifogásoló összekever fogalmakat.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 6.4.H.)

8. rész
Helyesírási hibák
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1. - szerv atlasz = helyesen: szervatlasz (1. o.)
Helyesbítés helytelen. Ez nem helyesírási kérdés. A Szerv Atlasz tulajdonnév. A kiadvány neve.
Ún. Szerv Atlasz, kifejezetten szervekre orientált anatómia atlasz sem létezett korábban.
A szerveket jellemzően (a szokás szerinti) szervrendszerekbe csoportosítva jelenítették meg.
Nem szövettípus szerint.
Egyáltalán nem veszem rossz néven, hogy a T. Kifogásoló meg akarja nekem mondani, hogyan
”kellene” írni a kiadványom címét. Ami azért van két szóba írva, mert „ez nem a hagyományos”.
Hogy egyedi jellegét még jobban meghatározzam, fixáljam, ezért lett a 2012-es kiadás „Biologika Szerv Atlasz”.
Nem hiba. (Szerv Atlasz fedlap http://ujmedicina.hu/icon/A-0.html )
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2. - betegség atlasz = helyesen: betegségatlasz (2. o.)
Helyesbítés helytelen. Ez egy jelző és egy főnév, mellesleg (al)címszöveg. Nincs szabály, ami az egybeírásra kötelezne.
Nem hiba. (Szerv Atlasz fedlap http://ujmedicina.hu/icon/A-0.html )
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3 - konfliktus lefutások = helyesen: konfliktuslefutások (3. o.)
Helyesbítés nem szükséges.
Mivel a Szerv Atlaszban sok helyen előfordul szokatlan különírás (egybeírás vagy kötőjellel írás helyett),
lásd az ehhez kapcsolódó korábbi válaszomat egy korábbi kifogásnál-felvetésnél, a 208. pontban.
Nem hiba. (Szerv Atlasz A.2. http://ujmedicina.hu/icon/A-2.html )
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4 - összefüggés ismertető eszköz = helyesen: összefüggés-ismertető eszköz (3. o.)
Szándékosan van külön írva, meghagyva értelmezésnek a
„összefüggés-ismertető eszköz”,
”összefüggés ismertető-eszköz”,
”összefüggés-ismertető-eszköz”, és
”összefüggés ismertetőeszköz” lehetőséget.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz A.2. http://ujmedicina.hu/icon/A-2.html )
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5 - konfliktus intenzitás = helyesen: konfliktusintenzitás (12. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.2.0. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-0.html )
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6 - orr-nyálkahártya = helyesen: orrnyálkahártya (15. o.)
Ide tényleg nem kell a kötőjel. Köszönöm az észrevételt.
(Szerv Atlasz 1.2.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-3.html )
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7 - étel-allergia = helyesen: ételallergia (15. o.)
Ide se kell a kötőjel.
(Szerv Atlasz 1.2.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-3.html )
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8- DHS sínek = helyesen: DHS-sínek (15. o.)
Innen kimaradt, ide kell a kötőjel.
(Szerv Atlasz 1.2.3. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-3.html )
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9 - glia beraktározódás = helyesen: gliaberaktározódás (16. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.2.4. http://ujmedicina.hu/icon/1-2-4.html )
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10 - gyormor kis és nagy kanyarulata = helyesen: gyomor kis és nagy görbülete (19. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 207, 253, 293. pontban. Helyesbítés nem szükséges.
Szinonímák, mindkettő (kanyarulat és görbület is) használatos. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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11 - csíralemez központú = helyesen: csíralemez-központú (19. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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12 - máj parenchyma = helyesen: májparenchyma vagy a máj parenchymája (19. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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13 - nagyagy kéregállomány = helyesen: nagyagy-kéregállomány (19. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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14 - nagyagy velőállomány = helyesen: nagyagy-velőállomány (19. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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15 - here parenchyma = helyesen: hereparenchyma (19. o.)
A kifejezés az eredeti helyén szóösszetételben, felsorolásban jelenik meg. A parenchyma nem csak a herére, hanem a petefészekre is vonatkozik.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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16 - simaizom rétege = helyesen: simaizomrétege vagy a simaizom rétege (19. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.1. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-1.html )
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17 - daganat elbontás = helyesen: daganatelbontás vagy a daganat elbontása (20. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-2.html
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18 - funkció csökkenés = helyesen: funkciócsökkenés (20. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Az idézett szöveg egy táblázat rubrikájából van kiemelve. Furcsállom, hogy a T. Kifogásoló nem vette észre,
hogy néhány másik helyen pedig kötőjellel írom a funkció-csökkenést. De akkor sem egybeírva.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-2.html )
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19 - csíralemez származás = helyesen: csírelemez-származás (20. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.2. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-2.html )
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20 - nagyagy kéreg = helyesen: nagyagykéreg (22. old.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.4. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-4.html )
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21 - nagyagy velő = helyesen: nagyagyvelő (22. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.4. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-4.html )
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22 - lélek érzelmi kilengéseinek hatására = ?? (24. o.)
Ez nem helyesírási témába tartozó kifogás. Igazából csak egy (árulkodó) megkérdőjelezés. A válaszom, igen.
Mégis, a T. Kifogásoló szerint kinek vannak érzelmei? Az agynak? Hozzászólni persze nem mer, csak két kérdőjelre futotta.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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23 - laphám csöve = helyesen: laphámcsöve (A laphámnak van csöve?) (24. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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24 - bőr felhám = helyesen: bőrfelhám (24. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 267, 271. pont. Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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25 - hólyag laphám = helyesen: hólyaglaphám (24. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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26 - bőr irha része = helyesen: bőrirha része vagy a bőr irharésze (24. o.)
Kifogás helytelen. A „bőr irha része” nem egyenlő a „bőrirha része”-vel. Talán még az „irharésze” szóba jöhetne, de minek írjuk egybe a két szót, nem
kötelez rá semmi. Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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27 - csíralemez származása = helyesen: csíralemez-származása (24. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.6. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-6.html )
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28 - bőr felhám = helyesen: bőrfelhám (25. o.)
Nem a Kedves Olvasó keveredett bele, ez a kifogás ismétlés. Lásd 267, 271. pont.
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.7. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-7.html )
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29 - alap jelenség = helyesen: alapjelenség (26. o.)
Ide tényleg nem kell a szóköz. Köszönöm az észrevételt.
(Szerv Atlasz 1.3.8. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-8.html )
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30 - alap szeminárium = helyesen: alapszeminárium (26. o.)
Hivatkozás helytelen. A kifogásolt kifejezés legkorábban a 29. oldalon fordul elő.
Szándékosan van külön írva. Az általam tartott új medicina, biologika intenzív tanfolyam anyaga két fő témára oszlik,
a., szervi különprogramok (daganatok és sorvadások), valamint b., mentális különprogramok (hangulatzavarok és elmebajok).
A szervi elváltozások az alap szeminárium (tanfolyam, tréning, kurzus, oktatás) témája,
a mentális elváltozások a haladó szeminárium témája. A T. Kifogásoló persze tudja ezt,
annak írom, aki még nem tud róla. Hogy értse miért van két külön szóban.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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31 - vezérlő központja = helyesen: vezérlőközpontja (26. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 1.3.8. http://ujmedicina.hu/icon/1-3-8.html )
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32 - vezérlő központok = helyesen: vezérlőközpontok (29. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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33 - szövet-gyarapodás = helyesen: szövetgyarapodás (29. o.)
Szándékosan van kötőjelesen írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.A. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-A.html )
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34 - garat mirigyek = helyesen: garatmirigyek (30. o.)
Szándékosan van külön írva. Garatmirigy kifejezés itt helytelen, úgy látszik a T. Kifogásoló úgy kifogásol,
hogy a kifejezés után következő zárójeles részt el sem olvasta. Vagy nem érti.
Ez (is) egy szövegkörnyezetből kiragadott kifejezés, mely egy agyi relé elhelyezkedést szemléltető ábráról származik, és a teljes szöveg így hangzik „torok,
garat mirigyek (az ősszájból származó száj tájéki mirigyek, bal oldal)” melyből kiderül, hogy itt nem egy bizonyos szervrészről van szó (netán
garatmirigyekről). Elképzelhető, hogy a T. Kifogásoló nem tudja,
hogy nincsen olyan szervünk, szervrészünk, hogy „garatmirigy”. Ilyen kifejezés nem használatos a humán orvosi
gyakorlatban, hogy garatmirigyek. (Még sosem hallottam a garatmirigy-gyulladás diagnózist… Más kérdés, hogy a méhecskéknek vannak garatmirigyeik.)
Akkor micsoda itt ez a garat mirigy? Mint ahogy a közvetlenül utána következő zárójeles részből kiderül, az ősszájból származó száj tájéki mirigyek.
Nyálmirigy, pajzsmirigy, mandulák, hipofízis, orr- és száj mirigyszövet rétegek, stb. Ami elváltozások, megbetegedések szempontjából említésre méltó, az
benne van a Szerv Atlaszban.
Remélem, hogy kommentem sokat segített a T. Kifogásoló (és a Kedves Olvasó) tájékozódásában, tanulásában.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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35 - daganat elbontás = daganatelbontás (30. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )

280

36 - mirigyszövet elbontás = helyesen: mirigyszövet-elbontás (30. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )

281

37 - szövet-elhalás = helyesen: szövetelhalás (30. o.)
Szándékosan van kötőjelesen írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-B.html )
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38 - adeno-carcinoma = helyesen: adenocarcinoma (31. o.)
Idézés hibás. „ADENO-CARCINOMA” van odaírva.
A Szerv Atlaszban azon az egy helyen van ez a kifejezés nyomtatott nagy betűkkel (és szándékosan kötőjelesen írva).
Nem írhattam két szóba, mert egy szó, de az adeno-t ki akartam hangsúlyozni, követve a táblázat formátumát, stílusát.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-C.html )

283

39 - torok nyálkahártya = helyesen: toroknyálkahártya.
Ismétlődő kifogás. Lásd 208. pont. Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.C. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-C.html )
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40 - száj-laphám nyálkahártya = helyesen: szájlaphám-nyálkahártya vagy száj-laphámnyálkahártya (33. o.)
Játszadozhatunk a kötőjelekkel, bármelyik jó. Szándékosan van külön írva. A formátum összehangolva a szerv atlasz többi hasonló esetével (kifejezésével).
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.1.)
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41 - szubmukóza daganat = helyesen: szubmukózus vagy submucosus daganat, de helyesen: submucosus nyálkahártya daganata (33. o. Száj- és toroknyálkahártya)
Ismétlődő kifogás. Lásd 164, 171, 182, 285. pont. Nem helytelen, a kifogásolás felesleges.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.1.)
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42 - száj nyálkahártya rák = ha így írjuk, azt hiheti az olvasó, hogy ez egy felsorolás. = helyesen: szájnyálkahártyarák. (33. o. Száj- és toroknyálkahártya)
Ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy a bemásolt három szó a Szerv Atlasz egy lapjáról származik, egy tematikailag kötött tartalmú szövegmezőből,
ahol felsorolásként a kifejezések (szinonímák) kötőjellel vannak elválasztva, akkor igen. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.1.)
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43 - betegség-nevek = helyesen: betegségnevek (34. o. Fültőmirigy)
Talán az egyik leginkább feltűnő minden szerv-lapon ismétlődő szándékos kötőjellel írás, és csak a fültőmirigynél tűnt fel?
Tudom, hogy normál esetben ezt egybe kellene írni. Ennél a kifejezésnél a kötőjellel írás oka a kihangsúlyozás: Hogy a kettőspont után álló kifejezések csak
nevek, ugyanazon folyamatnak a különböző elnevezései, és nem különböző, eltérő jellegű betegség(tünet)ek.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.2.)
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44 - fültőmirigy gyulladás = helyesen: fültőmirigy-gyulladás (34. o. Fültőmirigy)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.2.)
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45 - pajzsmirigy túlműködés = helyesen: pajzsmirigy-túlműködés (35. o. Pajzsmirigy)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.4. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-4.html )
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46 - laphám különprogram = helyesen: laphámkülönprogram (37. o. Mandulák)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.5.)
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47 - mandula-tályog = helyesen: mandulatályog (37. o. Mandulák)
Szándékosan van kötőjellel írva. A szerv atlaszban a tályog szó kötőjelesen írva, csak a betegség-név mezőben
fordul elő, (a száj-hengerhámnál, és a Bartholini-mirigyeknél). Máshol sem írom egybe az előtagokkal.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.5.)
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48 - gyulladás hajlam = helyesen: gyulladáshajlam (37. o. Mandulák)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.5.)
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49 - gyomor kis kanyarulata = helyesen: gyormor kis görbülete (38. o. Nyelőcső)
Ismétlődő kifogás. Lásd 207, 253, 293. pontban. Helyesbítés nem szükséges.
Szinonímák, mindkettő (kanyarulat és görbület is) használatos. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik).
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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50 - nyelőcső gyulladás = helyesen: nyelőcsőgyulladás (38. o. Nyelőcső)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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51 - laphám-szövet = helyesen: laphámszövet (38. o. Nyelőcső)
Az idézés hibás. Ez a kifejezés éppen egy kép melletti értelmező szövegből származik.
…Az ősi bélnyálkahártyát a szájnyílás irányából
bevonta az ektodermális laphám szövet, ezért
a nyelőcső felső kétharmadában…
Mint látjuk, két szóban van írva. Szándékosan. A képen a nyelőcső kétféle csíralemez származású szövetéről,
kétféle szövettípusáról van szó. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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52 - nyelőcső fal vastagodás = helyesen: nyelőcsőfal-vastagodás (38. o. Nyelőcső)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)

297

53 - oesophagus-adenokarcinóma = helyesen: oesophagus-adenocarcinoma vagy nyelőcső-adenokarcinóma (38. o. Nyelőcső)
Helyesbítés nem szükséges. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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54 - nyelőcső daganat = helyesen: nyelőcsődaganat (38. o. Nyelőcső)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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55 - daganat elbontás = helyesen: daganatelbontás vagy daganat elbontása (38. o. Nyelőcső)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.6.)
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56 - kehelysejt-karcinoma = helyesen: kehelysejt-karcinóma (39. o. Kehelysejtek)
Az idézet hibás. Az eredeti szöveg „kehelysejt-adenokarcinoma”.
Akárhogy is, az ó betűről tényleg lemaradt az ékezet. Köszönöm az észrevételt.
(Szerv Atlasz 2.1.7.)
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57 - tüdő daganat = helyesen: tüdődaganat (40. o. Tüdő)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.8.)
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58 - májzsugorodás tünet = helyesen: májzsugorodás-tünet (42. o. Máj)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.10. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-10.html )
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59 - máj gyulladás = helyesen: májgyulladás (42. o. Máj)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.10. http://ujmedicina.hu/icon/2-1-10.html )
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60 - vakbél gyulladás = helyesen: vakbélgyulladás (45. o. Vakbél, féregnyúlvány)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.13.)
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61 - hengerhám vastagodás = helyesen: hengerhám-vastagodás (45. o. Vakbél, féregnyúlvány)
- hengerhám vastagodás = helyesen: hengerhám-vastagodás vagy hengerhám megvastagodása (46. o. Vastagbél)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.13.)
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62 - vastagbél gyulladás = helyesen: vastagbélgyulladás (46. o. Vastagbél)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.14.)
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63 - bélfal vastagodás = helyesen: bélfalvastagodás (46. o. Vastagbél)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.14.)
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64 – hólyag laphám = helyesen: hólyaglaphám (48. o. Hólyagfenék-háromszög)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.16.)
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65 - prosztata daganat = helyesen: prosztatadaganat (48. o. Hólyagfenék-háromszög)
Hivatkozás el van írva, 50. oldal. Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.18.)
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66 - prosztata gyulladás = helyesen: prosztatagyulladás (48. o. Hólyagfenék-háromszög)
Hivatkozás el van írva, 50. oldal. Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.18.)
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67 - hólyag daganat = helyesen: hólyagdaganat (48. o. Hólyagfenék-háromszög)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.16.)
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68 - középfül gyulladás = helyesen: középfülgyulladás (54. o. Középfül)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. Szerv Atlasz 2.1.22.)
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69 - középfül nyomás = helyesen: középfülnyomás (54. o. Középfül)
Hibás az idézet. Az eredetiben szándékosan kötőjellel van írva kihangsúlyozás miatt. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 2.1.22.)
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70 - ijedség = helyesen: ijedtség (66. o. A bőr irha része)
Ismétlődő kifogás. Lásd 314, 331. pont. Helyesbítés helytelen.
Gondolom arról nem nyitunk vitát, hogy az ijedség szó létezik-e a magyarban.
http://www.wikiszotar.hu/corpus/index.php?eztkeresi=Ijeds%E9g&mitcsinal=keres
Az én értelmezésemben az ijedség nem azonos az ijedtség-gel. A különbséget a nyelvtanon keresztül is lehet érzékeltetni.
Az „ijedség” igéből képzett főnév, az „ijedtség” állapothatározóból képzett főnév.
Az ijedség az az egész dolog/téma/ügy/esemény, amikor ijedtség állapotába kerülünk.
Nem azonosak, bár a köznyelvben a kettőt (az összecsengés miatt) néha tényleg összekeverik.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 3.1.1.)
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71 - nagyagy velőállomány = helyesen: nagyagy-velőállomány (76. old. A nagyagy velőállomány)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.B. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-B.html )
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72 - csont sorvadás = helyesen: csontsorvadás vagy a csont sorvadása (80. o. Csontok)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.3.)
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73 - elkeseredettség érzés = helyesen: elkeseredettség-érzés (83. o. Leukémia)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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74 - gyengeség érzések = helyesen: gyengeségérzések (83. o. Leukémia)
Hibás az idézet. A Szerv Atlaszban a „gyengeség érzések” kifejezés nem fordul elő. Olyan van hogy gyengeség érzés, itt a leukémiánál, és a mondat úgy
hangzik: „A lelki jó hangulatot árnyalja a fizikai szinten megjelenő gyengeség, fizikai megfáradtság érzés.” Nincs elég hiba? Kreálunk?
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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75 - önbizalom csökkenés = helyesen: önbizalom-csökkenés (83. o. Leukémia)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )

320

76 - vér összetétel változások = helyesen: mivel ez vélhetőleg nem egy felsorolás, így írandó helyesen: vérösszetétel-változások vagy a vér összetételének változása
(83. o. Leukémia)
Helyesbítés nem megfelelő. Nem kell felesleges kötőjel, és nem kell túlragozni, ott egy felesleges szóköz van.
Helyesen „vérösszetétel változások”. Ez éppen konstruktív észrevétel nem volt, de azért köszönöm,
mert utalt egy javítandó elgépelési hibára.
(Szerv Atlasz 4.1.6. http://ujmedicina.hu/icon/4-1-6.html )
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77 - koszorúér elzáródás = helyesen: koszorúér-elzáródás (85. o. Szívizmok)
Ismétlődő kifogás. Lásd 321, 324. pont. Szándékosan van külön írva (itt azért mert nem betegségnevet, hanem jelenséget jelent.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
A jelenség neve orvosi szaknyelv szerint pedig „koszorúsér-elzáródás”. Bocs.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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78 - szívizom sorvadásos különprogram = helyesen: szívizomsorvadásos különprogram (85. o. Szívizmok)
Szándékosan van külön írva, a sorvadásos kihangsúlyozása miatt.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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79 - szívizom infarktus = helyesen: szívizominfarktus (85. o. Szívizmok)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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80 - koszorúér elzáródás = helyesen: koszorúér-elzáródás (85. o. Szívizmok)
Ismétlődő kifogás. Lásd 321, 324. pont. Hú, ez a duplikát ilyen közel benne maradt. Három kifogással feljebb ugyanez a kifogás található.
Szándékosan van külön írva (itt azért mert nem betegségnevet, hanem jelenséget jelent. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)
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81 - izom sorvadás = izomsorvadás (85. o. Szívizmok)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.8.)

326

82 - érfal-elváltozás = helyesen: érfalelváltozás (86. o. Vérerek fala)
Helyesbítés nem szükséges, szándékosan van kötőjellel írva, a kihangsúlyozás és tagolás miatt.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.9.)
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83 - érfal-simaizom fibrilláció = helyesen: érfalsimaizom-fibrilláció (86. o. Vérerek fala)
Hasonló, mint az előző. Helyesbítés nem szükséges, szándékosan van kötőjellel írva, a kihangsúlyozás és tagolás miatt.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.9.)
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84 - érfal gyulladás = helyesen: érfalgyulladás (86. o. Vérerek fala)
Szándékosan van külön írva. Ez a kifejezés ebben a formában a betegségneveknél van, ahol a jellegzetes tünetek írásmódjára szintaktikai szabályszerűség
van. Szótár szerint érfalgyulladás volna, csak itt köt engem egy fordítások miatti szabályszerűség (követelmény) a két szó különírására.
Nem tudom feltűnt-e, hogy abban a szövegmezőben, ahol ez a kifejezés található, (a két szakasz tünet és betegségnév-leírásainál)
sehol sem írom a „gyulladás”t kötőjellel „-gyulladás”nak, és sehol nem írom egy szóba az előtaggal. Ennek okai az egységesítés,
egyszerűsítés, fordításokra és keresőkre optimalizálás. Mindezek mellett a szerv atlaszban előfordul gyulladás szó egybeírva
az előtaggal (pl. mandulagyulladás), csak nem a Szerv Atlasz szervrész lapjainak alsó részében. Ott külön van írva.
Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 4.1.9.)
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85 - adropausa = andropausa (117. old. A hormonális állapot)
Ismétlődő felvetés egy elgépelési hibáról. Lásd 218, 329. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.A. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-A.html )
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86 - gége izomzat = helyesen: gégeizomzat (119. o.)
Szándékosan van külön írva. Nem helytelen (jelentés és értelme nem változik). Lásd 208. pont.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.1. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-1.html )
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87 - ijedség = helyesen: ijedtség (119. o.)
Ismétlődő kifogás. Lásd 314, 331. pont. Nincs elírás.
Nem hiba. (Szerv Atlasz 5.2.1. http://ujmedicina.hu/icon/5-2-1.html )

9. rész
Egyéb megjegyzések
333

1.) Az eddigi kiadványokon miért nem volt sohasem megjelölve a megjelenési év? Hány hiba volt ezen felül még az eddigi a Szervatlaszokban, melyekből eddig
oktatott?
1. Ez nem megjegyzés, hanem kérdés. Ki a félrevezető? Ha már megkérdezte, válaszolok. Meg volt jelölve.
A digitális Szerv Atlasz lapok mindenkor (rejtett) időbélyegzővel voltak/vannak megjelölve. Az adott Szerv Atlasz
kiadásának, frissítési állapotának dátuma mindig jobb oldalt, a háttér fekete sávjában található sötétszürke színnel.
(Nem a legfontosabb adat, nem is kell feltűnjön. Úgy látszik a T. Kifogásoló ezt eddig nem vette észre.)
Nem hiba.
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2.)

Milyen alapon korszerűsíti Roberto Hamer doktor ábráit? (1) Milyen egészségügyi végzettséget tud felmutatni? (2) Valóban anyagi érdekektől mentes a Szervatlasz
elkészítése? (3) Az egész anyagot Hamer doktortól lopta. (4) Egy Szervatlasz alapszintű verziójának ára 15000 Ft volt még 2010-ben! A haladóhoz juthatott hozzá az
érdeklődő 25000 Ft-ért. Egy alaptanfolyam 25000 Ft-ba került, a haladó tanfolyam úgy szintén 25000 Ft-ba. A konzulensképzés 25000 Ft volt személyenként. Egy
egyszerű rövid előadásért is fizetni kellett 2500-3500 Ft közötti összeget. Aki konzulensnek készült, annak tehát több, mint 70000 Ft-ot kellett áldoznia az értéktelen
képzésért, hiszen semmilyen végzettsége az előadónak nincs, sőt, Hamer doktor támogatását sem élvezi. (2. old.) (5)
1. Ésszerűség és közérthetőség alapon.
2. Semmilyet. Maximum a Szerv Atlaszt. Mivel azt nem Hamer doktor írta, azon fel lehet mérni.
3. „Méltó a munkás az ő bérére.” 7 év intenzív tanulás, kutatás, fejlesztés, értelmezhetővé-tétel.
Mellesleg ki tiltja meg a T. Kifogásolónak, hogy kiálljon a pódiumra, és tanítson, vagy kiadjon saját könyvet? Ki tiltja meg nekem?
4. Valótlan. „Az egész anyagot” túlzás és merész állítás, a „lopás” kifejezésért pedig simán feljelenthetném a T. Kifogásolót.
Igazából ez az állítás körülbelül annyi, hogy „Robertó ellopta Newtontól a fizikát”, vagy „Mengyelejevtől a kémiát”.
Amit doktor Hamer felfedezett, természettudomány. Bárki által leírható (ha az megfelel a valóságnak).
Egy természettudományt nem lehet kisajátítani. Egy természettudományról szóló publikációs jogot nem lehet kisajátítani.
Bárki írhat róla. Úgy ahogy akar, akkor is, ha a T. Kifogásolónak, vagy Hamer doktornak nem tetszik. Sajnálom.
Elég csak megnézni Hamer doktor könyveinek impresszumát. Újmedicinásan már fingani se lehet az ő engedélye nélkül.
5. Szerintem ez a rész az egész kifogáslisták legizgalmasabb része.
Most a négynapos tréningem részvételi díja rendes előregisztrációval 8e/ft/fő, a tréningeken a Szerv Atlasz kedvezményesen
15e Ft-ért beszerezhető. Ez összesen 47e Ft. Költői kérdésem, ha az a képzés tényleg értéktelen volna, vajon végig ülnék
a tanfolyami résztvevők? Vajon jönnének-e rendszeresen ismételni? Vagy őket is olyan hülyének nézzük, hogy nem veszik észre
hogy értéktelen, értelmetlen és haszontalan amit kapnak vagy amit csinálnak? Kik jönnek Roberto tréningjére? Mindenféle korosztály (a
tinédzsertől a nagymamáig), mindenféle szakterületről. A résztvevők 20-30%-a egészségügyi hozzáértő, orvos, természetgyógyász.
Ha a T. Kifogásoló szintjén reagáltam volna, annyit kérdeznék csak, „Mennyibe kerül a Pilhar tanfolyam?” De nem érdekel.
Úgy tűnik a T. Kifogásolónál elpattant a húr, tisztára bevadult.
Csak úgy sziporkázik a beszólásokkal, provokációval. Csak címszavakban…
„Értéktelen képzés”? Miért is vitatkoznék a T. Kifogásolóval. Biztos úgy van, ahogy mondja.
„Semmilyen végzettsége az előadónak nincs” – ez így ebben a formában megint csak valótlan (van egy köteg bizonyítványom).
„Hamer doktor támogatását sem élvezi” És akkor mi van? Megáll az élet, és összedől a világ?
Miért nem fogalmazunk inkább úgy: „Roberto nincsen ráutalva Hamer doktorra.” Ez így legalább igaz. Vagy nem?
Mellesleg Roberto élvezi száz másik aranyos, kedves, őszinte, tisztességes, és jóindulatú ember támogatását. Vagy nem?
Ha már itt járunk, a jelek szerint a T. Kifogásoló sem élvezi már Hamer doktor támogatását.
Máskülönben MIÉRT NEKEM TESZI FEL AZ ÉRTETLENSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉRDÉSEIT? T
Meg se számoltam eddig hány kérdést tett fel, de biztosan túl vagyunk a századikon.
S mint a továbbiakban látjuk, még koránt sincs vége a kifogásnak csomagolt kérdések feltevésének. Nem hiba.
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3.) az egyszerű, hétköznapi ember is megérti a Szervatlaszt? (2. o.) – lásd téboly katerógia!
Látjuk. (Bízom benne, hogy a T. Kifogásoló nem magából indul ki.) Nem hiba.
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4.) Ha idézőjelben megjelenítünk egy szöveget, illik kiírni, hogy kí írta!

Kinek az idézetei ezek? Ez nagyon gyakran előfordul a Szervatlaszban. (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)
És ismét egy kérdés a T. Kifogásoló részéről.
Válasz: Ha nincs odaírva kitől van az idézet, akkor azok az én idézeteim máshol leírt írásaimból, oktatóvideóimból. Nem hiba.
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5.) FKA, VTKA, VEKA - Hamer doktor sokkal egyszerűbben elmagyarázza:
Egyciklusos ÉBK = egy konfliktus után van egy sympathicotoniás és egy vagotoniás fázis, majd ezzel lezárul az ÉBK. Policiklusos ÉBK = a két fázisra bontott folyamat
többször következik egymás után, mert mindig kiújul a konfliktus
Fennakadt konfliktus-aktív fázis = hosszan elnyúló, egyre gyengébb hatású sympathicotoniás fázis, nincs megoldás
Függésben lévő megoldási fázis = egy sympathicotoniás fázis után bekövetkezik a vagotonia, de ebben a megoldási fázisban újra és újra kiújul a konfliktus
Ja-ja. Nem is kellett háromszor elolvasni, szótár sem kellett hozzá, biztos elsőre megértette a Kedves Olvasó.
A T. Kifogásoló, ha a rövidítések jelentését boncolgatja, talán illett volna odaírni, mi minek a rövidítése (hogy legyen összehasonlítási alap).
FKA: függő konfliktus-aktivitás.
VTKA: visszatérő konfliktus-aktivitás,
VEKA: visszaeső konfliktus aktivitás.
Az „egyciklusos ÉBK” és „policiklusos ÉBK” rövidítése nincs is a rövidítések között.
Függő, megoldatlan konfliktus aktivitásra miféle kifejezés az, hogy „fennakadt konfliktus-aktív fázis”?
Visszaeső konfliktus aktivitásra miféle kifejezés az, hogy „függésben lévő megoldási fázis”?
Ha tényleg olyan érthető volna, nem kéne hozzá annyi rizsa.
Mi értelme a kifejezésekbe szinonímaként LATIN kifejezéseket keverni?
Ha érthetetlenül fejezném ki magam, attól vajon hitelesebb volnék?
Nem hiba.
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6.) M.U. szakasz vagy MU szakasz nyelvtanilag is rossz, mert helyesen így írjuk: MU-szakasz. Amúgy ez a MU-szakasz egy szerencsétlen rövidítés!
Ahogy tetszik. Én M.U. szakaszt vagy MU szakaszt írok. Csodálom, hogy a Konfliktus-Aktív és a Megoldás Utáni szakasz kezdőbetűit
nem olvasták össze, és nem kifogásolták meg. Pedig az is érdekes :) Nem hiba.
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7.)

Önértékelés letörés = önbecsülés letörés – akkor mire volt jó a kötekedés a Tud.táblázat fordításában? (Lásd 21. old.)
Miféle kötekedés? Én a T. Kifogásoló helyében nem hoznám azt elő. Nem vet jó fényt a Táblázat fordítójára.
Az valós, alátámasztott, hitelesített, semleges és gúnyos személyeskedéstől mentes, megindokolt hibajelzés volt.
Azok javítása és kommentelése helyett a T. Kifogásoló inkább a Szerv Atlasz és személyem további dehonesztálásában,
többrendbeli becsületsértésben, alaptalan vádaskodásban, mocskolódásban és lejáratásban látja a probléma megoldását.
Gondolja a T. Kifogásoló hogy ez nem átlátszó? Gondolja a T. Kifogásoló, hogy a Kedves Olvasó nem jön rá,
hogy kicsoda a T. Kifogásoló? Nehogy rámfogják, hogy „vissza-dehonesztálok”, én sem mondom meg. Nem hiba.
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8.)

No para. Ilyen kifejezés nem méltó ehhez a tudományhoz! (82. old. Funkcionális vonatkozások)
Köszönöm a tudományos méltatást. A „no para” az én szójárásom. Hát, mégsem írhatom oda,
hogy „ne szarjál be”. Ez mégis csak a Szerv Atlasz, és kiskorúak is használhatják. Nem hiba.
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9.)

Nem tudok szexelni? – Ez a stílus az internetes blogozók között biztosan elfogadott…,
de nem Hamer doktor anyagában! (82. old. Funkcionális vonatkozások)

Hú de szeretné a T. Kifogásoló a Szerv Atlaszban leírtakat Hamer doktornak felírni…
A kiábrándító valóság az, hogy a Szerv Atlasz NEM Hamer doktor anyaga,
hanem Barnai Roberto írása, az ő kiadványa, amiben szabadon fogalmaz. Hol a probléma?
Miért akarja folyton a T. Kifogásoló a Szerv Atlaszt összemosni Hamer doktor anyagaival?
Csak nem a Szerv Atlasszal erősítgeti Hamer doktor imidzsét? :)
Nem hiba.
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10 - Olvasói megtévesztések:
Az, hogy ki téveszti meg az Kedves Olvasót - azok számára, akik eddig elolvasták ezt az összeállítást - gondolom nem kétséges.
Ha kétséges, akkor érdemes továbbolvasni.
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11 - 2. old.

A Tudományos táblázat az alapokat adja, a Germán Gyógytudomány mélységét mutatja be, így téve lehetővé a teljes megértést.
A Szervatlaszban található nyelvújítások, ellentmondások és a véget nem érő érthetetlen körmondatokban tudatlanságból megfogalmazott fogalmak továbbfejtegetései
mind a szakemberek, mind a laikus emberek számára megnehezíti az megértést.
Hát, ha a T. Kifogásoló azt mondja, akkor biztos úgy van. Én ezen sem vitázom. Főleg azért, mert nincsen vitapartner.
Ki is a T. Kifogásoló név szerint? Sehol sincs megadva egyértelműen. (Persze én sem mondom meg.) Vajon miért nem vállalja az illető név szerint
a kijelentéseiért a felelősséget? (Mint én itt most?) Nyilatkozik valaki és még csak a nevét sem adja hozzá? Hogy is van ez?
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12 - 2. old.

Úgy tünteti fel a Szervatlaszt mint a világyon egyedülálló „művet” (1), mintha azokat nem Hamer doktor írta volna le. (2) Roberto azt állítja, hogy: „a leírt kifejezések,
idézetek mindegyike esettörténetek közös tanulságából ered. A megfogalmazások átfedést, egyezést mutattak a Hamer doktor által leírt biológiai konfliktustartalmakkal
és a feltárt eseteknél megtapasztalt elváltozásokkal, ezért kerültek oda kiegészítőleg, az értelmezés támogatásaképpen.” (3) Kérdés, hogy Roberto milyen alapon tudott
saját esettörténeteket szerezni? (4) Milyen végzettsége van ahhoz, hogy koponya-CT kiértékeléseket készítsen betegeken? (5) Hamer doktor egy-egy
konfliktustartalom beigazolásához min. 40000 esetet tud mellékelni. (6) Ezzel szemben idézünk Roberto 2010.10.01-i leveléből: „Mivel nekem negyven ötven komoly
vészhelyzetet sikerült megfigyelni, élesben tapasztaltam meg a realitást, a mentőshordágytól a bíróságon át a krematóriumig.” (7) Azt a sok saját kiegészítést mivel
tudja Roberto alátámasztani? (8) Véletlenül átfedést mutatnak az ő esettörténetei Hamer doktoréval. (9)
1. Az is, bármennyire fáj. Észrevettem, hogy még nincs ilyen, és csináltam.
2. Szívesen megkérdezném, hogy az „azokat” c. általánosítás alatt a T. Kifogásoló mit ért.
Vajon tud mutatni egyetlen olyan művet Hamertől, ami legalább csak hasonlít a Szerv Atlaszhoz? Nem, nincsen.
Vajon a Szerv Atlasz szövege Hamer doktortól származó idézetek, vagy Barnai Roberto saját megfogalmazása? Saját.
A természettudományos tények leírásának jogát, a természettudományos ismeretek kisajátításának
„nem-lehetségességét” pedig már korábban is említettem. Lásd a 33, 126, 344. pontokat.
3. Igen.
4. Hogy milyen alapon tudtam saját esettörténeteket „szerezni”? Mondjuk, hogy megtapasztaltam, és meghallgattam sok
ismerősöm beszámolóját, tapasztalatát. Ki tilthatná meg nekem, hogy beszélgessek az ismerőseimmel? Mi ez, dedó?
5. Ez a beágyazott beszólás összefüggésben lehet az 5. pontban említett gyanúba keveréssel. Szeretnék azt a látszatot kelteni,
hogy én koponya CT kiértékeléseket készítek betegeken, vagyis hogy diagnosztizálok. A különbség, amit próbálnak
itt elsubickolni, hogy én a CT-ből kérdezek, nem pedig állítok. A felvétel végső soron fotók a fejünk belsejéről, a felvétel
megtekintéséhez nincsen szükség hatósági engedélyre, az érintett saját maga is megnézheti vagy megmutathatja bárkinek.
A diagnosztizálást meghagyom azoknak, akiknek ez az illetékessége, és van hozzá végzettsége, jogosultsága, stb.
6. Ez jól hangzik, csak kicsit meredek. Hamer doktor ezt hol írja? Felőlem mellékelhet százezret is, mivel ez természettudomány,
a soron következő eseten ellenőrizhető. Nincs szükség Hamer doktor igazolásaira, nincs szükség közvetítőre, BÁRKI igazolhatja.
7. Igen. És azóta eltelt két év, ezalatt még több tapasztalattal gazdagodtam.
8. Nekem nem célom a bizonyítgatás. Ha nem úgy lenne, ahogy a Szerv Atlaszban le van írva, azzal lejáratnám magamat.
Mondhatnám azt is, hogy nem szükséges alátámasztanom. A soron következő eseten ellenőrizhető.
9. A mondat gúnyosan ki van forgatva, úgyhogy, elnézést, nem foglalkozom vele. Nem hiba.

345

13 - 3. old.

Roberto állítólagos rákos megbetegedéseiről soha senki nem látott diagnózist. (1)
Állítólagos hererákját koponya CT-jének elemzéséből saját maga állapította meg sok évre visszamenőleg. (2)
1. Hú de bátran állítgatunk. Igaz, hogy nem sokan látták. Magánügy. Vagy tévedek? De hogy az illúziókat
leromboljam, elváltozásaim „sebhelyei” kimutathatók úgy agyi, mint szervi szinten. Bármikor.
2. Mondja ezt annak alapján, hogy soha nem láthatta még a herémet. Nem kell koponya CT se hozzá.
Hamer doktor a fitymámat akarta látni, a T. Kifogásoló pedig a heredaganatomra kíváncsi. Hogy van ez?
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Nem hiba.

14.

= eltanácsolták a MÁV-tól…
És a T. Kifogásoló azt várja, hogy erre reagálok valamit? Na jó. Max annyit, hogy szánalmas.
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Nem hiba.

15 - 3. old.

Magyar nyelvre maga Roberto fordíthatta volna le a Tudományos táblázatot, de ezt megtagadta. (1) Helyette kiadta a Szervatlasz legújabb, sokadik javított verzióját. (2)
Ebben félrevezeti az olvasót, amikor azt írja, hogy a mai napig nem jelent meg kiadvány Hamer doktor gondozásában, hisz a Tudományos táblázat akkor már a
nyomdában volt, és erről neki is tudomása volt. (3)
1. Valótlan.
2. Helyette? (lásd legutolsó sor a kivágott idézetben)
3. A miután a T. Kifogásoló „kisajátította” a Tudományos Táblázat fordítását, és dehonesztációs kampányokba kezdett,
és majdnem egy éven át ígérgette, hogy a jövő hónapban várható, úgy döntöttem én arra nem várok, kiadom.
Meg is tettem, 2011. augusztus 27-én publikáltam, hogy kész a 2012-es verzió. Mivel a Tudományos Táblázat
csak időben ezután jelent meg, úgyhogy ebbe belekötni elég silány kifogás. Végképp nem képezi vita tárgyát.
Szerintem csak fáj a T. Kifogásolónak, hogy nem tudja azt mondani, hogy az ő fordításából dolgoztam… Nem hiba.
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16.

„biztos kimentelű” ?? Mitől garantált a biztos kimenetel? (1) Roberto 2010.10.01-i leveléből idézve: „Mivel nekem negyven ötven komoly vészhelyzetet sikerült
megfigyelni, élesben tapasztaltam meg a realitást, a mentőshordágytól a bíróságon át a krematóriumig.” (2)
1. Idézés hibás, provokatív. Nem az van odaírva, hogy „garantált a biztos kimenetel”.
2. Idézés ismétlés. Igen, és? Saját szöveget nem tud írni? Idézget engem, ahelyett, hogy két szót a saját felelősségére leírna… Nem hiba.
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17 - 4. old.

Elsőként Hamer doktor adott ki csíralemez-származáson alapuló kiadványt! Ez Hamer doktor felfedezése,
és mivel a neve fenti szövegben említésre sem kerül, ez félrevezető!
Senki sem vitatja, hogy Hamer doktor adott ki elsőként csíralemez-származáson alapuló kiadványt.
A kifogásoló felvetésével az a probléma, hogy nem az van odaírva, amit kifogásol.
Az van odaírva, hogy „Ez a világon első, csíralemez származáson alapuló anatómia atlasz, mely…
Van Hamer doktornak ilyen? Nincsen. Miről beszélünk? Ki a félrevezető?
Nem hiba.

Válaszokat és kommenteket írta: Barnai Roberto, 2012. május 25.

A Szerv Atlasz hibalisták összegzése:
1. rész

SÚLYOS HIBÁK hibalista

2. rész

SZÁNDÉKOS ELFERDÍTÉSEK hibalista

3. rész

FÉLREVEZETÉS, MEGTÉVESZTÉS, HELYTELEN MEGHATÁROZÁS

43 - 123. pont

32
10
81

124 - 147. pont

24

1 - 32. pont
33 - 42. pont

db kifogás, ebből hiba:

0
0
2 az alábbiak:

db kifogás, ebből hiba:

1 az alábbi:

db kifogás, ebből hiba:
db kifogás, ebből hiba:

104/2 – a felsorolásban kimaradt egy szó a bulbus, csak duodeni volt odaírva.
120/12 – a szövegben elírás volt, üvegtest helyett ideghártyát írtam.
4. rész

TÉBOLY-KATEGÓRIA
146 – a mondatban szerkesztéskor benne maradt egy szó, az „azt”.

5. rész

A RÉGI SZERVATLASZBAN MÉG SZEREPLŐ HIBÁK

148 - 161. pont

6. rész

ORVOSI SZAKSZAVAK HELYTELEN ALKALMAZÁSA, ROSSZ…

163 - 229. pont

13
66

db kifogás, ebből hiba:

0
2 az alábbiak:

231 - 242. pont

12

db kifogás, ebből hiba:

1 az alábbi:

244 - 331. pont

87

db kifogás, ebből hiba:

5 az alábbiak:

db kifogás, ebből hiba:

193 – elgépelés, az oszteoporosis szóban benne maradt egy „z” betű,
218 – elgépelés, az adropauza szóból kimaradt egy „n” betű,
7. rész

FORDÍTÁSI HIBÁK
236 – elgépelés, kimaradt egy vessző, „ősi, archaikus…”

8. rész

HELYESÍRÁSI HIBÁK
249 – elgépelés, az orr-nyálkahártya szóba nem kell a kötőjel.
250 – elgépelés, az étel-allergia szóba sem kell a kötőjel.
251 – elgépelés, a „DHS sínek” kifejezésbe kell a kötőjel.
272 – elgépelés, alap jelenség két szóban van írva, szóköz nem kell.
300 – elgépelés, kehelysejt-adenokarcinomát írtam adenokarcinóma helyett.

9. rész

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

333 - 349. pont

Összesen:
A hibalisták részletezését itt találja:
www.ujmedicina.hu/letoltes/szervatlaszkifogaslista.pdf

17

db kifogás, ebből hiba:

349

0
11

db kifogás, ebből valós hiba:
melyből szinte mindegyik elgépelés,
egyik sem súlyos, és egyik sem az,
aminek a T. Kifogásoló beállította.

