Nyilatkozat, amit a Népi Gyógyászatunk Jövőjéért

Alapítvány leköszönt elnökeként adok ki:
Nyilatkozatomat az alábbiak miatt írtam meg, mert eddig is és ezután is tiszta tekintettel
nézek mindenki szemébe. Soha nem támadnék senkit, ahogy őseim sem tették.
Azonban kötelességem megvédeni a tisztesség és becsület útját, amin járok. Ahogy őseink is
megvédték magukat számtalanszor, egy magasabb eszmei világképet követve.
2021 augusztusától méltatlan és valótlan állításokat terjesztett rólam az egyik alapító.
Jogszerűtlen tettekre kívántak rávenni. Felálltam és velem együtt lemondott az egész
kuratórium, és az Önkéntes segítők népes csapata is.
Így született e nyilatkozat.
1. Kijelentem és vallom, hogy a magyar népi gyógyászat a hivatalos magyarországi
természetgyógyászat egyik fontos alapját adta és adja, azt kisajátítani bármely ember
által méltatlan.
2. A több mint 35 éves munkásságom alatt nem éltem vissza senki szellemi tulajdonával.
3. A velem történtek tanulságul szolgálhatnak másoknak is, magasabb célt szem előtt
tartva.
4. A hangzatos közösségépítésnek látszó tevékenységek mögött is lehetnek kicsinyes,
személyes érdekek.
5. Alaptalanul, jogszerűtlenül meggyanúsítottak több dologban, amelyekről sorra
beigazolódott, hogy valótlan állítások. Sajnos sok időmet, energiámat rabolta el az
ügyintézés.
6. Nagyon méltatlan, ugyanakkor tanulságos, hogy két hasonló munkásságú ember nem
tudta megoldani a küldetésnek is szánt Alapítvány működtetését.
7. Több alkalommal, mind írásban, mind szóban felajánlottam tisztázó beszélgetést külsős,
független, közvetítő szakember bevonásával. Ezekre válasz nem érkezett.
8. A Debreceni Törvényszék az általam megindított és 2021.11.03. napján benyújtott
törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatta. Ennek eredményeként, 2022.06.17. napján
az Alapítvány megszüntetését megállapító végzés jogerőre emelkedett.
9. A Népi Gyógyászat iránti elkötelezettségemet továbbra is fenntartom, ezt követően is,
az egyetemes emberi tudás részeként igyekszem azt minél több emberrel megismertetni.
A folyamat:
Családomból hozom a múlt és hagyományaink tiszteletét. Mikor először voltam Erdélyben
1991-ben, egy varázslatos világot ismertem meg, őszinte, vendégszerető emberekkel. Így is
viszonyultam mindenkihez. Több mint 30 évnyi tapasztalattal felvértezve már látom a régi
mondások igazságát: a búza mellé ocsú is jár, nem mind arany, ami fénylik, és lehetne folytatni
a sort.

A Népi Gyógyászatunk Jövőjéért Alapítványnak bejegyzésétől, 2016 áprilisától 2021. október
20. napjáig a rendkívüli kuratóriumi ülésig voltam elnöke. Igyekeztem legjobb tudásom szerint
ellátni e méltó feladatot. Igen, nem bírtuk a terheket, a kitűzött célokból maradtak olyanok,
amelyeket nem sikerült megvalósítani.
2021-ben olyan folyamat csúcsosodott ki, amelynek eredményeként a rendkívüli kuratóriumi
ülésen lemondtam, velem együtt lemondott az egész kuratórium. Ezt megelőzően egy háromfős
operatív csapat és az általuk felépített, több mint 40 fős, önkéntes segítőgárda is kinyilvánította,
hogy az egyik alapítóval nem kívánnak együtt dolgozni.
Utólag szembesültem vele, hogy a személyem ellen már 2017-ben is merültek fel burkolt
támadások.
A 2021 augusztusa és 2022 júniusa között számtalan jogszerűtlen és alaptalan támadásról
szereztem tudomást. Mind Erdélyben, mind itthon kaptam személyem lejáratására irányuló
visszajelzéseket. Feljelentettek különböző hatóságoknál, jogtalan és jogszerűtlen
cselekedetekre szólítottak fel, és igyekeztek lejáratni mind szakmai, oktatói, mind emberi
minőségemben.
Az Alapítvánnyal és az ügymenettel kapcsolatos iratok hiteles másolatai a birtokomban
vannak. Bárki előzetesen egyeztetett időpontban azokba - adatvédelemre és üzleti
titkokra vonatkozó szabályok betartása mellett - beletekinthet.
Vallom a segítőgárdával, akikkel azóta is jó a kapcsolatom, hogy egy jól működő rendszer
került kicsinyes érdekek miatt lebontásra, megszüntetésre.
Vállalom, ha tévedtem. Rosszul ismertem meg az egyik alapítót. Nem voltam elég éber.
Javaslom a tanulságot mindenki számára.
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