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Miért én?

• A „Klinikai Biokémia” diszciplina kimunkálása,
magyarországi bevezetése?

• Az élő sejtek kutatása? Eredeti felismerések a
„főárammal” szemben?

• Harc a magyar egyetemekért, az orvostudományi
egyetemek önállóságáért?

• Az országhatárt átívelő összefogást képviselő 25
éves Magyar Egészségügyi Társaság vezetése?
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Az előadás címében szereplő nevek, fogalmak:

• Statisztika
• Orvoslás
• Élőlény
• Személy
• 2017
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A statisztika fogalma:
(Dr. Ertsey Imre előadása)

1. Gyakorlati számbavételi tevékenység

2. Elméleti, módszertani ismeretek rendszere
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A statisztika fogalma:
(saját)

A világmindenséget átfogó, tőlünk, emberi
személyektől független, tökéletes, ésszerű és
célszerű törvényi rendnek alávetett élettelen és
élő létezők időbeni történéseinek matematikai
kifejezése, amelyből a „várható” valamilyen
valószínűséggel megjósolható.
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Orvoslás

1. Az élővilág tagjai, mivel alávetettek a
tökéletes, ésszerű és célszerű törvényi
rendnek „önorvoslók”, önmagukban
meggyógyulnak. A természeti törvényi
automatizmus miatt a statisztika fontos
tudományos módszer itt.

2. Az emberi személyek, mivel titokzatosan
felszabadítottak a törvényi automatizmus
alól, gyógyítani, orvosolni, de ártani is
tudnak! Keveredik itt a törvényfüggő
esemény és a beavatkozás, így a statisztika a
megtévesztés eszközévé válhat!



Az élővilágra érvényes 2 legfontosabb igazság, tény:

1./ Minden élőlény törvényfüggő élő létező!

2./ Minden emberi személy istenfüggő élő létező!
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JÓZSEF ATTILA: ISTEN

„Hogyha golyóznak a gyerekek,
az Isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja. 

Ő sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben.”

1928/1934



Minden emberi személy istenfüggő élő létező!
Ez fakad a kapott személyes szabadságunkból!

Dönteni kell! Mindig!

I. A Szentháromság Egy Istentől függünk! Az „Örök
alkotmány”, az Isten által alkotott törvényi rend szerint
élünk, vele harmonizáló törvényeket alkotunk, s
parancsait betartjuk.

II. Bálvány isteneket gyártunk magunknak! Önmagunkat
istenítjük, az örök törvényekkel ellentétes saját
törvényeket alkotunk. Az ateizmus és a közömbösség is
bálványimádás!
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Az orvoslás, a gyógyítás három pillérű emberi tevékenység:

1. Tudni, ismerni kell az igaságot!
(„evidence” or „truth”)

2. Hinni kell!

3. Szeretetbe ágyazottan késedelem nélkül tenni, segíteni kell!
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Az orvoslás, a gyógyítás motivációja:

1. Pénzkeresés, jövedelmező foglalkozás?

2. Félelem az „orvosperektől”?
(„malpractice lawsuits”)

3. Embertársi szeretet?
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2017

Az „Evidence-Based Medicine” és az új „Translational
Medicine” a gyógyítási protokollokkal ma a medicina
„főárama”, ahol a „statisztika tudománya” fontos szerepet
játszik! Ennek oka, hogy a testünket felépítő 1014 élő sejt
benne létezik a tökéletes, ésszerű és célszerű törvényi
rendben, tehát a „statisztika tudománya” érvényes eszköz
rá! Mivel minden gyógyítás, minden orvoslás az IGAZSÁG
ismerete és követése, ez határozza meg a statisztika
hasznosíthatóságát. Ez az, ami „evident”!
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Az emberiség életének, az orvoslásnak néhány igazsága 
2017-ben, ahol a statisztika nem alkalmazható:

1. Evidence of medicine: a gyógyítás ipar a gyógyszeriparral, a hadiipar után
a második a gazdagodást gyorsan és biztosan eredményező ágazatok közt.

2. A Föld népei közt az igazságtalanság az életkilátásukban és az
életminőségükben minden korábbinál nagyobb.

3. Iszonyatos mértékű az erdőirtás, a talajerózió, a vizek elszennyezése.
4. A „civilizált” nyugat életellenessége, erkölcsi züllése, a férfiak

nemzőképességének csökkenése, a nők gyermekellenessége tragikus
mértékű lett.

5. A „fécesz transzplantáció” a halálos bélgyulladások terápiája – FDA
tanácstalansága – mikrobiomika”.

6. A gazdag civilizált országok nem termelik ki a saját orvosaikat, ápolóikat! A
valószínű ok, hogy se a Szentháromság Egy Isten szeretete, se az
embertársak szeretete nincs fiatal életkorban beitatva.

7. Az élettudomány az új bálványimádás világa lett elméletek igazságnak
hazudása által!


