




I CSAPÓ GYÖRGY 

CSONTKOVÁCSOLÁSTÓL 
AZ ENERGIASPIRÁLIG 

FOTÓ, GRAFIKA: NIKSZ GYULA 



Csontkovácsolástól az energiaspirálig 
Ezt a leírást nem szakkönyvnek szánom. E tájékoztató füzet végén találhatnak egy listát olyan 

könyvekről, melyekben szakmai magyarázat is szerepel. Egy olyan ismertetőt kívántam írni, amit 
bárki könnyen megért. Szeretném kicsit felnyitni az olvasó szemét, bemutatva az általam fontosnak 

tartott okokat és következményeket. Remélem, sikerül arra inspirálnom, hogy más forrásokból is 
tanulmányozza betegsége kialakulását és gyógyítását. 

Alapvetően műszaki beállítottságú ember 
vagyok, 16 éves belsőépítészeti múlttal. A ter
mészetgyógyászat felé akkor fordultam, amikor 
édesanyámnak 74 éves korában a tüdőasztmájára 
kapott gyógyszerektől olyan erős csontritkulása 
lett, hogy 3 csigolyája összeroppant. Azt hiszem 
ismerősen hangzik, mit mondtak neki: „tanuljon 
meg a fájdalommal élni !" (Nem tudott kiegye
nesedni...) Akkor legtöbbet egy csontkovács 
tudott segíteni rajta (a kalcium injekciókon kívül), 
ezért indultam el ezen a pályán. 

Merem állítani, hogy ha mindannak köszön
hetően, amit akkor tanultam, nem változtattam 
volna életmódot, étrendet, ma egy allergiás, ge
rincbeteg (esetleg műtött) és cukorbeteg ember 
lennék, aki orvostól orvosig jár. Kedvencem volt a 
sózott szalonna, és mivel én is építkeztem, bizony 

nem foglalkoztam azzal, hogy gyümölcsöt, zöld
séget is egyek. Igaz, nem is mondta senki! 

Tizenegy évig voltam allergiás náthás. Ez idő 
alatt minden este Novorin orrcseppel kezeltem 
magam, hogy kapjak levegőt, pedig ezt a szert 
csak 2 héten keresztül szabad használni. Közben 
rengeteg más gyógyszert is beszedtem, melyeknek 
egy közös jellemzőjük volt; egyik sem használt. 
Miután tanultam a szervezetben felhalmozódó 
méreganyagokról, rájöttem, hogy én is tele vagyok 
mérgekkel. Ezért tartottam egy kúrát; 8 napig 
csak almát ettem, utána egy évig nem ettem húst. 
Három hónapon belül abbahagyhattam az orr-
cseppek használatát, és többé nem voltam náthás. 
Azóta talán kétszer fáztam meg, de az is az én 
hibámból. Mindazt, ami az alábbiakban szerepel, 
több, mint 10 éves csontkovácsolási tapasztalatom 
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alapján írtam le, igyekezvén felhívni a figyelmet a 
megelőzés fontosságára. Sok betegem kérdezett rá 
betegsége okaira, és én megpróbáltam megma
gyarázni nekik, de pár perc alatt sok mindent nem 
lehet elmondani. Ez adta az ötletet, hogy gondo
lataimat, tapasztalataimat nagyobb közönség elé 
tárjam. Egy időben művelődési házakban tartot
tam előadásokat, és volt alkalmam látni az 
embereken, mennyire meglepődtek az elmondot
takon! Tekintettel arra, hogy az utóbbi három 
évben mozgásszervi és gerincmasszázst végzek, vál
tozatlanul kapcsolatban vagyok a betegekkel, így 
továbbra is figyelemmel tudom kísérni állapotuk 
változását. 

Betegségeinkről 
Miközben kezeltem betegeimet, sokat gondol

koztam azon, vajon mitől alakult ki gerincsérvük, 
vagy más mozgásszervi problémájuk? És miért 
ismétlődik? Miért lesznek idővel rosszabb 
állapotban? Miért van az, hogy először 1-2 
kezelésre rendbe jön egy beteg, de 2-3 év múlva 
ugyanannak a személynek már 4-5, vagy több 
kezelésre van szüksége? Ugyanakkor vannak idős 
emberek, akiknek szinte semmi bajuk, vagy 
olyanok, akik menet közben gyógyultak meg, 
mintha egyszer csak kicserélték volna a 
csigolyájukat. Különféle orvosi előadásokon sok-
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szor hallhattuk, hogy a gerincbetegek között egyre 
gyakrabban találunk fiatalokat is, de hogy miért, 
erre nem kaptam választ, mint arra sem, hogy az 
„időskori kopás" miért fáj az egyik embernek és 
miért nem fáj a másiknak? 

Mikor 23 évesen fájt a nyakam, és megállapí
tották, hogy mészlerakódás van a csigolyáimon, 
a doktornő nem tudta megmondani, hogy mitől 
alakult ki. Megemlítettem neki, hogy 2 éve 
motorozom. Erre rögtön mondta, hogy ez volt a 
kiváltó ok. - Most cserélem le egy kocsira, akkor 
már nem lesz ilyen problémám ugye? - kérdez
tem, mire az volt a válasz, hogy az autóvezetőknek 
meg a derekuk szokott fájni! Viccesen mondtam, 
hogy talán gyalog kellene járnom, mire felvilá
gosított, hogy azoknak is fáj mindenük! 

Több természetgyógyászati szakkönyvben 
olvasható, hogy a hőkezelt tejben lévő kalcium 
nem a csontokba, hanem a csontokra rakódik, 
tehát egyidejűleg kialakulhat csontritkulás és 
meszesedés is. Ráadásul a tej a bélrendszerben 
rothad. (Én magam régebben rengeteg tejet ittam, 
az allergiám egyik oka is - többek közt - ez volt.) 
Ha nyers tejet iszunk, a kalcium a csontokba 
épül, és a nyers tej „csak" erjed. Viszont ennek 
fogyasztása esetén egy másik veszély fenyeget, 
a fertőzés. 



Ha valaki így szeretné a tejet inni, csak teljesen 
steril tehenészetből vásároljon, ahol a higiéniára 
nagyon vigyáznak! Persze még így sem 100%-os a 
biztonság. A kefir vagy a natúr joghurt egészsége
sebb, de pótolhatjuk a kalciumhiányt szezámmag
gal is. A sok tej ráadásul terheli az emésztőrend
szert, ezáltal az allergiás betegségek egyik kiváltó
ja lesz. A pasztörizálás egyetlen előnye az, hogy a 
tejet is hosszabb ideig lehet tárolni és szállítani 
anélkül, hogy megsavanyodna. Ez csak az ipar 
számára előnyös. A fogyasztó viszont károsodik, 
mert a tej tápértékének legjelentősebb részeit 
elvesztette. És mennyi mindent pasztörizálnak? 
(Különféle gyümölcs-, zöldséglé stb.) Ezek táp
értékein is érdemes lenne elgondolkozni! Nagyon 
sok ismerősömről - mikor különféle panaszokkal 
(szédülés, kézzsibbadás, fejfájás) orvoshoz 
mentek, és megröntgenezték őket - megállapítot
ták, hogy egy meszes nyakcsigolyája okozza a 
problémát, ettől vannak a tünetei. Ilyenkor meg 
szoktam kérdezni tőlük, hogy a tünetek állandóak, 
vagy pedig vannak tünetmentes időszakok is? 

Éz utóbbi esetben, amikor tünetmentes, hol 
van a mészlerakódás? Ugyanis abban biztos lehet 
bárki, hogy a meszesedését egész életében viselni 
fogja! A meszesedés okozta tünet csak az utolsó 
csepp a pohárban, előtte már igen sok cseppnek 
kellett benne lennie ahhoz, hogy a pohár ldcsor-
duljon! (Ebben a csigolyák közötti rések beszűkü

lésétől kezdve az ízületi szalagok rugalmatlansá
gáig minden benne van, még vagy nyolc okkal 
együtt, többek közt porckorongok ellapulása, 
netán kiszakadása, izomgörcsök, esetleg időjárás
változás stb.) Elég ezek közül csak egyet megszün
tetni, máris jobban érzi magát a panaszos, lehet 
ez bár az izomgörcs megszüntetése is! Nagyon 
érdekes az is, hogy sok helyen csontkovácsolás 
után közlik a pácienssel, hogy letörték a 
meszesedésüket. Tanulmányaim közben volt 
alkalmam emberi meszes csigolyát kézbe venni, 
ha kezemben lett volna egy kalapács, azzal sem 
sikerült volna a mészlerakódást leverni! Ha vala
hol ilyet hallanak, javasolom, messzire kerüljék el 
azt a helyet, mert vagy nem sokat tanulták az 
anatómiát, vagy szándékosan félrevezetik a 
betegeket! Hasonlóan mosolyognivaló az, amikor 
egy túlsúlyos embernek azt mondják, fogyjon le, 
akkor nem fog fájni a dereka. Erre meg szoktam 
kérdezni, hogy a soványaknak mit tanácsolnak? 
Az, hogy valaki kövér, vagy sovány, nyilván 
számít, de csak annyit, mint a cseppek a pohár
ban. (Az előző hasonlatommal élve; eggyel több 
csepp!) 

Megjegyezném, hogy hozzám fele arányban jár
nak soványak és kövérek, semmiképpen nem 
merném állítani, hogy az egyik vagy másik típus
ból többen. 
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Miért hasonlítunk egy autóra? 
Állításaim, tanácsaim közül sokat talán túl 

erősnek, drasztikusnak érezhetnek, de én csupán 
saját tapasztalataimat, tanulmányaim, olvas
mányaim összegzését írom le, lehetőséget kínálva 
arra, hogy aki akar, változtasson magán, annyit, 
amennyit tud (és amennyire sikerül meg
győznöm). 

A könnyebb érthetőség miatt sok hasonlatot 
fogok használni. 

Az első kedvenc hasonlatom egy kocsiról szól. 
Mindenki tudja, hogy egy autó (benzin üzemű) • 
benzinnel megy. Nincs más dolgunk, mint tankol
ni, és máris tudunk vele haladni, feltéve, hogy 
nincs különösebb meghibásodása. De szükség van 
motorolajra is, ami a kenést biztosítja, és amit 
15-20 ezer kilométerenként cserélni kell. Mi 
történik akkor, ha az olajcsere nem történik meg? 
Az olaj mennyisége elkezd fogyni, majd az alkat
részek elkezdenek súrlódni, kopni, melegedni és 
végül autónk „főtengelyes" lesz, azaz megolvad
nak még a csapágyak is! Ezek után vihetjük a 
szervizbe, ahol elég komoly alkatrészcserék után 
tudják újra üzemképesé tenni. Mi történik akkor, 
ha nem szólnak nekünk a hiba kiváltó okáról 
(olajhiányról), és mi továbbra sem pótoljuk a 
fogyó olajat? Gondolom, egyértelmű, hogy megint 

az autószerelőnél kötünk ki! És ez így megy 
egészen addig, amíg fel nem világosítanak arról, 
hogy az autóba nem csak üzemanyagot, de néha 
olajat is kell tennünk. Illetve ez még nem elég! 

Szót is kell fogadnunk, nem csak ígérgetni! 
Igaz, drága az olaj, de ha spórolni akarunk vele, 

előbb utóbb megint a szerelőnél kötünk ki. Vajon 
melyikkel járunk jobban ? Arról nem is beszélve, 
hogy egy felújított motor már nem olyan, mint a 
gyári! Egyértelmű, hogy két egyforma kocsi nincs, 
még saját típusában sem! Valószínű, hogy egy 
Mercedes tovább bírja ki ugyanazzal az olaj
mennyiséggel, mint egy Skoda S-100, mert az 
utóbbi gyárilag is jobban fogyasztja az olajat! 
Azon is érdemes elgondolkodni, melyik kocsi 
megy hamarabb tönkre; amelyikkel versenyeznek, 
vagy amelyikkel nem? Valószínű, hogy ha a 
Mercedessel versenyeznek, a Skoda S-100-zal 
pedig szép nyugodtan közlekednek, akkor a Skoda 
lesz tovább üzemképes, hiába nagyobb az utóbbi 
olajfogyasztása. Ugyanez mondható el akkor is, ha 
az egyik kocsival rendszeresen komoly teherrel 
utánfutóznak, azaz nagyobb igénybevételnek 
teszik ki, mint a másikat. Mi emberek nyilván 
nem benzint fogyasztunk, hanem táplálékot, és a 
mi kenésünket - ami minden súrlódó alkat
részünknél van (gerinccsigolyák, combcsont, térd 
boka, váll, könyök stb.) - nem olajjal, hanem 
ízületi nedvvel oldjuk meg. 
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Sajnos, ez az embernél nem úgy működik, mint 
a kocsinál, ezt a minden porcos alkatrészünknél 
nélkülözhetetlen anyagot a táplálékunkból vonjuk 
ki, ha van miből! 

Máris elérkeztünk a mozgásszervi problémák 
legfontosabb kiváltó okához; nincs kenés! Ráadásul 
az ízületi nedvek szervezetünkben történő elosz
tása nem úgy működik, hogy a jobb vállnál van 
kenés, a balnál nincs. Vagy a C-5-ös csigolyánál 
van kenés, a C-6-os csigolyánál nincs, és így 
tovább... Bizony, ha nincs megfelelő mennyiségű 
ízületi nedv, hanem csak kb. 50% termelődik, 
akkor mindenki számíthat rá, hogy az összes 
helyre csak 50% kerül. Ha valakinek az L-5-ös 
csigolyánál idegnyomás alakul ki, biztos lehet 
benne, hogy a többi csigolyája sincs sokkal jobb 
állapotban, csak mindenkinél ott kezdődnek a 
fájások amelyik testrészét legjobban használja, 
miután itt történik a legdurvább kopás. Értelem
szerűen a nehéz fizikai munkát végzőnek elsőként 
a lumbális csigolyája fog jelezni, a fogorvosnak, 
kozmetikusnak pedig inkább a nyakcsigolyája. 
Pár év múlva már ott is jelentkeznek a tünetek, 
ahol addig még nem! Az ízületi nedv hiánya idő
vel mindenhol, és mindenkinek benyújtja a szám
lát, csak kinek előbb, kinek később! Ez a magya
rázat arra az esetre, amikor valakit megműtenek 
az L-5-ös csigolyával, majd 2 év múlva az L-4-essel, 
pár év múlva az L-3-assal. Ennek ellenére fáj a 

nyaka, a háta, protézist ültetnek a combjába, mert 
az is elkopott! Az ízületi nedv termeléséért közben 
semmit nem tett - és legyünk őszinték - senki 
nem is mondta, hogy tegyen. Orvosi tanulmányok
ban minden problémára megvan a tanítás; mi a 
neve, hogyan kell kezelni, műteni stb. Csak azt 
nem tanítják hogyan lehet megelőzni, ill. mitől 
alakult ki? Megvallom, én is csak azért jártam 
utána az ok-okozat összefüggéseinek, mert 
érdekelt. Igen sok előadáson vettem részt, még 
több szakkönyvet tanulmányoztam át, és több 
olyan emberrel találkoztam, beszélgettem, akik 
súlyos betegségekből gyógyultak meg, majd leírták 
a tapasztalataikat. Csak el kellett olvasni! 

Egy amerikai író, dr. Henry Bieler szakkönyvé
ben a következőket lehet - többek között - olvasni: 
Dr. Pottenger macskákkal kísérletezett, akik a ter
mészettől fogva eleve húsevők, gyomorsavuk 8-szor 
erősebb, mint az emberé. 109 macskával kísér
letezett. 51 macskát nyers hússal, fehérjével 
táplált, és 5 év múlva az összes macska kiváló 
egészségnek örvendett! A többi 58 macskát,sem 
éheztette, csak „megfőzte" a táplálékukat. Érdekes 
módon ezek mind megbetegedtek, és az 
emberéhez hasonló betegségeik léptek fel 1 év 
múlva: fogínysorvadás, foghullás, csontritkulás, 
szőrhullás, ízületi gyulladás, gyomorhurut, máj
zsugor, májsorvadás, valamint az agy és gerinc 
degenerációja! 
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Gondoljunk arra, hogy van egy macskánk, aki 
gerincbetegséget kap (többek közt) az étrend 
miatt! Elvisszük egy orvoshoz, ahol - ha még nem 
súlyos - kikezeltetjük. Ha ezek után ismét főtt 
állati fehérjét adunk neki, akkor mi lesz? Ismét 
leromlik az egészsége, csak most már súlyosabb 
állapotba fog kerülni. Ha ekkor ismét meggyógyít
tatjuk (ha lehet), majd utána megint 
a főtt húst adjuk neki, nemsokára el 
is temettethetjük! Tetszik vagy nem, 
a macska is csak akkor fog meggyó
gyulni, ha nyers húst is adunk neki! 
Minél nagyobb százalékban kapja, 
annál egészségesebb lesz. 

„A halál a belekben lakozik" 

Érdemes elgondolkozni, azon 
hogy a kutyáknak és macskáknak 
készített tápok mennyi enzimet (55 
fok hevítésnél denaturálódnak, inaktívvá válnak) 
és egyéb anyagot tartalmaznak. Vajon miért 
lesznek háziállataink is egyre több megma
gyarázhatatlan betegség, haláleset áldozatai? 

20 éve volt egy németjuhász kutyám, KI' vizs
gás, kiállítást nyert, nagyon értelmes, és szép kiál 
lású. Nekem akkor azt mondták, hogy nyers húst 
nem szabad adni neki, mert vad lesz. Nem is 
nagyon volt hangulatom véres hússal etetni. 

Lehetett venni főtt préselt húst, így azt kapott. 
Szegény, életében egy nyers csontot sem rágcsál
hatott el! 

3 éves volt, mikor el kellett altatni, hüvely
daganat miatt. Senki nem értette, mitől lett rákos. 
A magyarázatot csak a fent idézett könyv elol
vasása után tudtam meg. Ha a macska, - melynek 
nyolcszor erősebb a gyomorsava (a csontot is 

megemészti) - meg
betegszik a főtt hústól, mit 
várunk mi magunktól? 

Az élelmiszeripari 
cégeknek komoly bevételei 
származnak az általuk gyár
tott hőkezelt ételekből. 
Ezeket ráadásul sok esetben 
nagyon ízletesen készítik el. 
Ez a csapda! Gondoljunk 
csak az egerekre! Nem azért 
mennek az egérfogóba, 

mert ott valami finomat találnak? Csak őket az 
egérfogó (ha rugós) rögtön agyonüti... 

Az étrendünkből származó „mérgezések" 
viszont lassan hatnak, de annál biztosabban! 
Természetesen az ízületi nedv hiánya nem min
denkinél okoz ugyanolyan tüneteket, a betegség 
kialakulásában rengeteg más ok is szerepet ját
szik, többek közt az örökletes hajlam. Az autónál 
sem mindegy, hogy milyen típusú! 

Az élelmiszeripari 
cégeknek komoly 

bevételei származnak az 
általuk gyártott hőkezelt 
ételekből. Ezeket ráadá
sul sok esetben nagyon 

ízletesen készítik el. 
Ez a csapda! 

6 



Betegségek öröklése 

„Ma jó húsban, holnap koporsóban" 
Sokan mondják, hogy valamelyik szülőtől, 

vagy mindkettőtől örökölték a gerincproblémát. 
Erre azt szoktam mondani, hogy persze, a hajla
ma lehet hogy megvolt rá, de a kiváltó ok a 
fazékkal öröklődött! Amilyen a szülők étrendje 
volt, olyan étrendet követ a család minden tagja, 
hiszen ahhoz szokott hozzá. Ha a szülő nagyon 
sósán evett, vagy húst hússal, valószínű, a gyerek 
is ezt szokta meg, és felnőttként hasonlóan 
étkezik. Ugyanígy, ha sok zöldséget, gyümölcsöt 
fogyasztanak a szülők (ez a ritkább), a gyerekek 
is ezt szokják meg. 

Először igen megdöbbentem, mikor egy 14 éves 
gyerektől megkérdeztem, hogy milyen gyümölcsöt 
szokott enni, és azt a választ kaptam, hogy sem-
milyet, mert utálja. Mikor a zöldségfélékről 
kérdeztem, azt válaszolta: - Fúj, meg nem 
enném! - Mondanom sem kell; a gyerek derék-, 
és hátfájással valamint gerincferdüléssel járt 
nálam, és komoly allergiája is volt. Mivel a szülők 
dolgoztak, zsebpénzt kapott, hogy maga oldja meg 
az ebédjét. Kedvenc ételei a hamburger és a hot-dog 
voltak, valamint a chipsek és sült krumpli kólával. 

Sokan mondják, hogy csak a hústól laknak jól, 
csak attól van energiájuk! Gondolkodjunk el! 

Melyik állat az állatok királya? Az oroszlán, aki 
szintén húsevő. Az oroszlánok 100 méternél töb
bet képtelenek futni, talán annyit sem, de ha si
kerül utolérniük egy növendék állatot, és jól be
zabálnak belőle, 1-2 napig csak fekszenek, úgy 
kimerülnek az emésztés fáradalmaiban! 

Az emésztés ugyanis szervezetük, és 
szervezetünk energiájának 80%-át is elveszi, nem 
csoda, hogy egy kiadós vasárnapi „ ebéd" után 
mindenki legszívesebben lefekszik, ha teheti. 

„Aki teli gyomorral eszik, 
fogával ássa meg a sírját" 

„Csak egy mirigy van, amely elhízást okoz, 
a nyálmirigy" 

A legnagyobb növényevő állat az elefánt. 
Egész nap csak leveleket eszik, nem is pihen, de 
ha feldühítik, képes 30 km távolságot lefutni 
több tonna súlya ellenére. A több száz kilós goril
la könnyűszerrel mászik, ugrál a fán, iszonyú 
erős, pedig „csak" bogyókat és növényeket eszik. 
Ezek szerint mégsem csak a húsban van az erő? 

Az étrendünkben is megnyilvánuló jólét, az 
élelmiszeripar termékeinek bármely áruházban 
megtalálható bőséges választéka vezettek e rossz 
étkezési szokások kialakulásához. Nem mintha 
visszakívánnám a 40 évvel ezelőtti időket, de 
akkor pl. a felvágottak közül párizsit, egy-két féle 
kolbászt, szalámit lehetett kapni. 
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Most minimum 100 féle felvágottból válogatha
tunk, a többi termékfajtáról nem is beszélve! A mai 
ember ezeket már ki sem tudja hagyni az étkezés
ből, annyira rá van szoktatva (reggelitől a vacso
ráig). A mai fiatalok a lekváros, diós tésztát, a 
főzelékeket legfeljebb desszertnek tudják elkép
zelni, így szokták meg! 

Az ételeink hőkezeléséről 
A legnagyobb problémát ott látom, hogy szinte 

minden ételt megfőzünk, vagy megsütünk. 
Minden növényt, zöldséget, gyümölcsöt élő anyag
nak tekinthetünk, amíg nem hőkezeljük! A hő
mérséklet emelkedésekor, 55 foknál az enzimek 
megszűnnek az ételben, és innentől kezdve 
hiányzik az az enzim (bio-katalizázor), ami a 
táplálék felbontásához szükséges. 100 foknál a 
hőérzékeny vitaminok, sőt egyes ásványi anyagok 
is nagyrészt elvesznek, az étel tápértéke rendkívüli 
mértékben csökken. A különféle „csodaedények" 
sem jelentenek megoldást, ezek méltatásakor azt 
általában elfelejtik közölni, hogy a tápanyag 
hasznosításához szükséges enzim az ezekben 
párolt ételben sincs már benne. Tehát hiába nem 
sótlan a krumpli, a benne maradt ásványi só 
miatt, mert az annak hasznosításához szükséges 
enzim már nincs meg. Igaz, az enzimek egy részét 
hasnyálmirigyünk elő tudja állítani, de miután 
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mást sem csinálunk, mint enzimhiányos (hőkezelt) 
étrendünk miatt folyamatosan dolgoztatjuk, túl
terheljük, könnyen begyullad. Ezzel már meg is 
rendeltük bizonyos típusú cukorbetegség 
kialakulását. Nézzünk körbe, mennyi cukorbeteg 
ismerősünk van! Egyes tanulmányok szerint a 
kezdődő cukorbetegséget nyers kosztolással meg 
lehet szüntetni. 

Arra, hogy milyen nagy különbség van a nyers 
és főtt között, íme egy példa: biztos sokan ettek 
már zöldborsólevest. Vegyük azt, hogy negyven 
szem borsó van benne megfőzve. Ezek összes 
tápértéke annyi, mintha egy szem borsót nyersen 
ennénk meg! A nyers étel tápértéke ugyanis t 

hőkezelés után negyvened részére csökken! Óriási 
különbség! 

Soha nem kívántam drasztikusan megváltoztat
ni valakinek az étkezési szokásait. Azt szoktam 
mondani; mindenki annyit változtat az étrendjén, 
amennyit javulni szeretne. Ha valaki az iménti 
leves előtt ezentúl megeszik 15 szem borsót 
nyersen, már jelentős pluszt adott szervezetének 
a korábbiakhoz képest. Utána akár meg is eheti 
a tápanyagban szegény levest. De ugyanezt tegye 
meg minden zöldséggel (nyersanyaggal), a kar
fioltól kezdve a zellerig! 

Sok beteg jön hozzám azzal a panasszal, hogy 
már 2 éve nem eszik húst, mégis fáj a dereka. 



Elmondják étrendjüket: borsófőzelék, rántott 
sajt, rántott gomba stb., egy közös van bennük; 
sütve, főzve esznek mindent. Aki így táplálkozik, 
a lehető legrosszabbat teszi magának, hiszen 
előbb-utóbb még komoly hiánybetegségekkel is 
szembe kell néznie! Meg szoktam kérdezni tőlük, 
hogy szerintük melyik egészségesebb; egy nyers 
tatár bifsztek, alig fűszerezve, vagy egy rántott 
gomba, rántott sajt? (Arra most nem térnék ki 
részletesen, hogy a marhák nagy járványos meg
betegedéseinek mi lehet az oka. Gondolom, nem 
szerencsés, hogy a növényevő állatokat állati 
fehérjékkel etették.) Véleményem szerint a tatár 
bifsztek az egészségesebb - ha a marha nem volt 
fertőzött - ugyanis a többiben 160 fokon való 
hevítés után nem sok tápanyag marad. Valójában 
egy nagy adag denaturálódott, zsíros, emészt
hetetlen olajos tömeg kerül az emésztőrendszerbe. 
Erre mondják azt, hogy az éhenhaláshoz sok, de 
az egészséghez kevés! Sokan mondják, hogy 
bezzeg a nagyapjuk régen szalonnázott, pálinká-
zott, pipázott és mégis szép kort élt meg! Csak azt 
felejtik el, hogy ha felébredne, és élné a mai 
ember életét, lehet, hogy 3 héten belül meghalna, 
annyi ártalom van azóta! 

„A kövér ember olyan, mint a Mercedes 
személygépkocsi Trabant motorral" 

A jelenlegi környezeti ártalmak 
1. Az ózonréteg elvékonyodása miatti UV-su-

gárzás káros hatását mindenki ismeri (bőrrák, 
vakság stb.). 

2. Az elektro-szmog káros hatását nem kell 
bemutatni (TV, számítógép, mobil telefon, 
mikrohullámú melegítés). 

3. A levegő szennyezettsége, kipufogógáz, 
erőművek hatása stb. 

4. A vizek szennyezettsége. 
5. A biológiai óránk felborulása, éjfélkor fek

szünk, míg régen naplementekor. 
6. A pontos időkhöz való alkalmazkodás állandó 

feszültséget (distressz) okoz. 
7. Az élelmiszerek adalékanyagokkal történő 

kezelése. 
8. Növényeink vegyszerezése, az állatok 

hormonkezelése stb. 
9. Az autók hatására történő elkényelmese

désünk, fizikai munkák csökkenése. 
10. A vallási alapon történő böjtök elmaradása. 
11. A munkahelyi, tanulási és egyéb feszültségek, 

stresszek, zajártalom. 
12. Étkezési szokásaink megváltozása. 

9 



A mai „fejlett" országokat a húsipari termékek 
túlzott fogyasztása jellemzi. Nem véletlenül volt 
azonban régen a gazdagok betegsége a köszvény és 
más ízületi megbetegedések. Csak a gazdagok 
éltek olyan jól, hogy megengedhették maguknak 
az állandó húsevést, ellentétben a parasztokkal, 
akiknek - a tévhit ellenére - igen sok növényi 
ételük volt (pl. kukoricamálé, gabonafélék). Igaz, 
kaszálás előtt megették a szalonnát hagymával, 
paprikával, de lényegesen jobb kondícióban 
voltak, mint a mai hamburgeren stb. felnőtt fiatal
jaink. 

A fent felsorolt ártalmakat ők még nem 
ismerték, így nem is szenvedtek miattuk. 

Ha megpróbálnánk összehasonlítani egy 50-70 
évvel ezelőtt született ember 20 éves (kifejlett) 
állapotát egy mai 20 éves állapotával, megdöbbentő 
eredményre jutnánk. Az idősebb korosztály - ha 
nem is mindig jószántából - lényegesen több zöld
séget, gyümölcsöt evett. Közülük biztosan sokan 
ismerik a kerítésre felfutott sóska ízét is... mert 
olyan korban éltünk... A túltápláltság sem volt 
jellemző, inkább a böjt. A fent felsorolt 12 ártalom 
sem rombolta szervezetüket, így azt lehet mon
dani, hogy kb. 20 éves korban az állapotuk elérte 
a 90-95%-ot, ha az optimálist 100%-nak vesszük. 
(Természetesen egészséges emberekről van szó, 
hiszen azt is tudjuk, hogy ha valaki akkoriban 
megbetegedett - az egészségügy kevésbé fejlett 
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volta miatt -, sokkal kevesebb esélye volt 
a gyógyulásra, esetleg a túlélésre.) Ez a százalék 
életük során folyamatosan csökkent. Ha ezt egy 
grafikonon ábrázolnánk, a görbe folyamatosan 
lejtene, nyílván a halál időpontjában - az átlag 
életkort véve alapul, a 70. életévnél - metszené a 
nullát. Mi a helyzet a mai fiatalokkal? A korai 
cigaretta, alkohol, valamint az édességek, gyógy
szerek, drogok fogyasztása, és a fenti, 12 pontban 
összefoglalt ártalmak eredményeként állapotukat 
60-65%-ra becsülném 20 éves korban. Innen indul 
lefelé a görbe, ami a halálhoz közelít! Úgy gondo
lom, lesz dolga az orvostudománynak és a 
természetgyógyászoknak, hogy 50 évesen ne egy 
tolókocsiba kényszerült, allergiás, túlhízott több
ség legyen az átlag. Mindenesetre figyelmeztető 
jel, hogy a fiatalok közül is szinte mindenki 
küszködik már gerincfájdalmakkal, gerincfer
düléssel, allergiával. Nagyon sok fiatalt verseny
szerűen sportoltatnak, ami igen jó dolog, ha ter
melődik elég ízületi nedv! Tekintettel arra, hogy 
ezzel senki sem foglalkozik, az játszódik le, amit 
fentebb már kifejtettem, az olaj nélkül versenyez
tetett autó kapcsán. 

Ha lenne elég ízületi nedv, akkor bizony 40-50 
évesen nem félig rokkant emberekkel találkoznék, 
akiknek komoly kopásaik vannak! Rengeteg 
ízületi szakadás is kialakul, ez szintén ennek 
a következménye. 



Jelenleg egyre több étrend-kiegészítőt lehet 
kapni, melyekről azt hirdetik, hogy ízületi ned
veket termelnek, és visszahizlalják a porcos részt. 
Ha ez igaz lenne, akkor nem lenne több 
mozgásszervi beteg! Hiába szed be valaki 1 
dobozzal, vagy 5 dobozzal, de tartok tőle, hogy ha 
tízzel is, legfeljebb a zsebe lesz könnyebb, de 
nem a dereka! Kérdezzék meg Benke Etkát, vagy 
a húgát, Máriát, mennyi étrend-kiegészítőt vettek 
be, mégis milyen kitűnő állapotban vannak! 
Régebben történt, hogy egy kb. 70 évesnek 
kinéző életvidám úr keresett meg, aki elesett, és 
fájt a válla. Mikor kérdeztem, hány éves, leg
nagyobb meglepetésemre 92 évet mondott! Mint 
kiderült, náluk családi hagyomány volt az, hogy 
minden reggel egy kanál mézet mákkal megevett, 
akármilyen éhínség volt (háborúk stb.), akkor is 
tartalékoltak erre. Gondolják el! Akármennyire 
éhezett is, de reggel egy vitaminbomba (ásványi 
anyagok) már a szervezetében volt. Ilyen egy
szerű! Nem úgy, mint most, amikor nagy adag 
ételeket eszünk, viszont nincs bennük vitamin! 

A karatés filmekben gyakran lehet látni idős 
mestereket, akik tanítják a fiatalokat, és igen 
aktívak. Ez sokakat megtéveszt. De ne felejtsék 
el, hogy akik tényleg mesterek voltak, azoknak az 
étrendje nem a mai ételekből állt, hanem 
rengeteg gyümölcsből, zöldségből, magokból stb., 

valamint rengeteget böjtöltek és meditáltak. 
A mostani Saolin-papok is (akik mutatványaikról 
híresek) nagyon figyelnek a táplálkozásra, a me-
ditálásról nem is beszélve! 

Ne felejtsük el azt sem, hogy két egyforma 
ember nincs, mindenkire másképpen hat úgy az 
ártalom, mint a gyógyító hatás! Kedvenc példám 
erre, hogy az egyik embernek 1 korsó sör megárt, 
míg a másik 10 korsó után még konyakozik, hogy 
„érezze" a hatását. Ezért van az, hogy az egyik 
ember ugyanattól a kezeléstől meggyógyul, a 
másik meg nem, vagy csak sokkal lassabban. 

Komoly mozgásszervi problémák okozója 
lehet a konyhasó is! Bizonyára láttak már 
befőttes gumit, mely öreg és repedezett volt, és 
ahelyett, hogy rugalmasan tágult volna, könnyen 
elszakadt. Ehhez hasonló az a hatás, amit a só 
tesz velünk. Sokat lehet hallani arról, hogy a só 
megköti a vizet, emeli a vérnyomást, nyilván ez 
is igaz! (Bár az én alacsony vérnyomásomat soha 
nem emelte meg!) De amit az ízületi szalag
jainkkal, valamint az összes porcos alkat
részünkkel tesz, az maga az időzített bomba! 
Miután nem vagyunk egyformák, mindenkinél 
más időben robban, de robban, abban biztosak 
lehetnek. Merem állítani, hogy hozzám 90%-ban 
a „nagy sóevők" járnak (bár közülük többen 
állítják, hogy nem esznek sok sót...). 
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Ennek tisztázására a következőket szoktam 
kérdezni; esznek-e nyersen paprikát, paradi
csomot? Ha nem, eleve probléma van az étrend
del. Ha szoktak, azt kérdezem tőlük, hogy meg
sózzák-e? Itt derül ki, hogy nagyon sokan sózzák! 

Vajon, miért szakad el szinte minden sportoló
nak a térdízületi szalagja teniszezés vagy futás 
közben? Normál esetben nem történhetne meg, 
hogy egy fordulásnál balesetet szenvedjünk, annál 
sokkal erősebbnek kellene lennie. Az egyik ok a 
nyers étel hiánya, vagy kevés mennyisége, a másik 
a só, amivel sikerült rugalmatlanná tenni! A kettő 
együtt biztosítja, ¡11. gyorsítja a mozgás 
beszűkülést, kopásokat, gerincsérveket, ízületi 
szalagszakadásokat, és fájdalmakat. Ha valaki 
ezeken nem változtat, hogyan várhatja el, hogy 
műtéttel, orvossággal segíteni tudnak rajta? 
Hiszen ezek csak tüneti kezelések, a kiváltó ok 
megmarad! 

Volt olyan páciensem, aki - miután mindezt 
elmondtam neki - azt válaszolta, hogy sajnálja, 
de az étrendjén nem tud változtatni, a gasztronómiai 
élvezetekről nem tud lemondani. - Semmi gond! -
biztattam - Akkor gyakrabban találkozunk! 

25 évvel ezelőtt volt egy lakatos kisiparos 
ismerősöm, aki akkor kb. 40 éves volt, és 120 kg 
súlyú. A szívével és a tüdejével komoly gondok 

voltak. Egyszer, miközben beszélgettünk, igen 
erős asztmatikus roham jött rá, majdnem meg
fulladt. Közben a zsebében kezdett kotorászni, 
néztük, biztosan a gyógyszerét keresi. Legnagyobb 
megdöbbenésünkre egy doboz cigarettát és gyufát 
húzott elő, és fulladozva rágyújtott. Mikor végre 
tudott beszélni, megkérdeztük tőle, hogy miért 
dohányzik, ha így fullad? A következő elképesztő 
választ adta: Az orvosa is mondta, hogy ne 
dohányozzon, ne egyen sokat, hanem fogyjon, és 
ne igyon annyi tömény szeszt, a szíve miatt. De ő 
azt válaszolta, hogy könnyű úgy meggyógyítania, 
ha leszokik ezekről. Őt úgy gyógyítsa meg, hogy 
cigarettázni, enni és inni akar ezután is! Egy évre 
rá eltemettük... A példa talán kicsit erős, de 
tegyük a szívünkre a kezünket, nem mindannyian 
úgy szeretnénk meggyógyulni, hogy közben az 
evés örömeiről és egyebekről ne kelljen lemon
dani? Azt hiszem, ide illik a következő mondás: 

„Nem vagyunk mi egyebek, mint a gyomrunk 
rabszolgái!" 
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Egy hozzánk közel álló fiatal férfi ismerő
sünknek az a szokása, hogy addig nem hagyja abba 
az evést, míg szinte le nem esik az asztal mellől. 
„Érdekes" módon, komoly allergiás hörghurutja 
van, köhögési rohamokkal. Képtelen azonban 
megérteni, hogy a szervezete annyira tele van az 
állati fehérjék okozta mérgezésekkel, hogy esélye 
sincs így a gyógyulásra. Addig, amíg az emésztő
rendszerét a végső határokig megterheli minden
féle nehezen emészthető anyagokkal, hogyan 
várhatja el, hogy szervezete öngyógyító mechaniz
musa működésbe jöjjön? Ebben az esetben merő 
ábránd azt várni, hogy a gyógyszerektől meggyó
gyuljon ! Előbb ki kellene tisztítani az emésztő
rendszerét, hogy az a bizonyos 80 százalék energia 
a saját gyógyítását segítse elő. Ez az amit olyan 
sokan képtelenek megérteni! 

„Legjobb diéta: mindig kissé éhesen 
felkelni az asztaltól!" 

Egyik híres élsportoló birkózónknak nyaki porc
korongsérve keletkezett. Vajon mitől? Az átlagnál 
sokkal erősebb a nyakizma, rendszeresen sportol, lát
szólag minden feltétele megvan annak, hogy a nyaká
val semmi baja ne legyen! Lehetséges, hogy ugyanúgy 
járt, mint az a kocsi, mellyel versenyeztek, csak éppen 
nem raktak bele elég olajat? Szívesen elbeszélgetnék 
vele, vajon mennyi nyers ételt eszik, a sózásról 
nem is beszélve! A legnagyobb gond az, hogy 

ezekről valószínűleg senkitől sem hallott! Vajon 
mit változtat rajta, ha megműtik ? Valószínűleg 
átmenetileg javul az állapota, aztán jön a 
következő sérv. 

Egy hölgy ismerősü?iknek protézist kellett beültetni 
az egyik combcsontja helyére. Meg volt győződve róla, 
hogy a hegyoldalban történő építkezésűk miatt került 
ebbe az állapotba, mert az építkezés után jelentkeztek 
a fájdalmak. Nála az ízületfelszínek kopása már több 
évtizedes folyamat volt, az építkezés csak az a bizonyos 
utolsó csepp volt a pohárban. Valószínűleg ha nem 
építkezik, pár év múlva akkor is meg kellett volna 
műteni. Ebben az esetben mivel magyarázta volna 
problémáját? 

„Amilyen a háziasszony főztje, 
olyan a család egészsége!" 

Ha csak a túlzott igénybevétellel magyaráznánk 
a problémákat, érthetetlen lenne, hogy annak 
miért nincs baja, aki napi 15 km-t gyalogol, több 
évtizede? Nyílván a hajlam is számít, de a kiváltó 
ok az ízületi nedv hiánya, azaz a rossz étrend! 
Nagyon sokan, akik daganatos vagy mozgásszervi 
betegségükből „csodás" módon felgyógyultak, arról 
számolnak be, hogy elsőként étrendjüket változtat
ták meg. Szinte nyers kosztra tértek át, böjtöltek 
stb. és ezek segítségével sikerült a szervezetük 
méregtelenítésre fordított energiáit saját öngyógyí
tásukra felhasználni. 

13 



Ennek az öngyógyításnak a gyorsasága attól 
függ, mennyire hajlandó a beteg életmódján 
változtatni. Ha sokat változtat - betegségétől füg
gően -, akár 1 év alatt is rendbe jöhet valaki. De 
ha csak kicsit változtat, hosszú távon már az is szá
mít! Egyet ne tegyünk - ha gyógyulni vágyunk -, 
hogy változatlanul úgy élünk, mint eddig! Mert 
gondoljunk vissza, milyen volt az egészségünk 10 
évvel ezelőtt? Milyen volt az egészségünk 5 évvel 
ezelőtt? Milyen most? Nagy valószínűséggel 5 év 
múlva további romlásra számíthatunk! Es 10 év 
múlva? Nyilván mindenki bizakodik, hogy ő lesz a 
kivétel, neki biztosan nem fog romlani az állapota. 

De mitől lenne ez így? Mikor valaki hozzám 
jön, és panaszkodik, hogy ilyen erős fájdalmat még 
nem érzett a derekában, most miért fáj, megkérde
zem, hány éves. És amikor a beteg válaszol, hogy 
38 éves, viccesen azt mondom neki; eddig azért 
nem fájt, mert 37 éves volt, most viszont már 38. 
Sajnos, egyre gyakrabban kell viccelődnöm 16-17 
éves gyerekekkel is! 

Persze mindennek az ellenkezőjére is van példa: 
Benke Mária (54 évesen volt a mélyponton!) most jobb 
állapotban van, mint 30 évesen! Akkor, álló helyzetben 
derekát előrehajlítva, a keze fél méterre sem közelítette 
meg a földet. Most viszont a könyöke ér le, ha lehajol! 
Nem csodálatos? 

Hogyan lehetséges? Étrend, étrend, étrend!!! 
A jóga mint mozgás biztosítja a vér oxigénellátott

ságát és a hajlékonyságot! De csupán a mozgás 
nem elég, gondoljunk a balett-táncosokra, 
artistákra stb., akik igen mozgékonyak, de szinte 
az összes ízületük, csigolyájuk fáj egy bizonyos kor 
után. Kivéve, ha az étrendre nagyon figyelnek! 

„Kivételek erősítik a szabályt" 
Azt, hogy nem vagyunk egyformák, Winhston 

Churchill példája is igazolja, aki 91 évesen halt 
meg, igen jó szellemi állapotban. 

A hosszú élet titkának 3 dolgot említett; 
whisky, szivar és semmi sport! (Kivételek erősítik 
a szabályt). Lehetséges, hogy ha egészségesebben 
él, akkor 120 évig is elélt volna! De az is lehet, 
hogy már korábban meghalt volna, ha ezekről 
leszokik. Azért maradjunk annyiban, hogy 
valószínűleg egészségesebbek maradunk, ha nem 
próbáljuk utánozni! 

Nagyon sokan gondolják, hogy attól fájdult meg 
a gerincük, mert építkeztek és „megemelték" 
magukat. Érre megint csak azt mondom; azzal a 
kocsival lehet utánfutózni, amelyikben elég olaj 
van. Ha ezeknek a betegeknek korábban semmi 
baj nem lett volna a csigolyájukkal, akkor az 
építkezéstől legfeljebb elfáradtak volna, de nem 
kellett volna gerincsérvet kapniuk. Ha valaki 
nehezet emel, még nem törvényszerű, hogy 
megroppanjon a dereka! (Kivéve, ha baleset 
történik.) 
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Gondoljunk egy kisgyerekre, akinek még biz
tosan jó a gerince. Ha megkérjük, hogy emeljen 
meg egy számára felemelhetetlen súlyt, elkezd 
erőlködni, kipirosodik, és végül közli, hogy nem 
tudja, mert nehéz. De biztosan nem lesz a dereká
val semmi baj, mert a csontozata, gerincoszlopa 
erősebb, mint az izomzata. Tehát az izomzata már 
nem bírja, a csontozata viszont igen. De mi a 
helyzet az apukájával? Nála ez úgy működik, hogy 
a (kar) izomzata még bírja az emelést, gerinc
csigolyája viszont az évek során alattomosan 
beszűkült, rugalmatlanná vált. Erről persze gazdá
ja mit sem tud! Megemeli ugyanazt a terhet, amit 
15 éve is simán megemelt, a karjával nincs is 
gond! De a csigolya megadja magát! A probléma 
építkezés nélkül is előjött volna, csak valószínű 
kicsit később. Mert a csigolya már nem volt rend
ben. 

Mi a helyzet a testépítőkkel? Ugyanúgy, ha 
nem figyelnek az étrendjükre, a csigolyájuk egyre 
rosszabb lesz, az ízületi szalagjuk pedig egyre 
rugalmatlanabb. Hiába erősítik az izomzatukat! 
Az izomzat erősítése közben csak egyre jobban 
megterhelik gerincüket! Náluk is a gerincfájdalom 
vagy a vállsérülés figyelmeztet a vázszerkezet 
gyengeségére, mely már nem bírja a megerőltetést! 
Innen már csak egy lépés egy komolyabb baj. 
A televízióban láttam egy szkanderversenyt. 
Versenyzés, erőlködés közben a kamera előtt tört 

el a versenyző alkarcsontja. Pedig igen nagy 
izomzattal rendelkezett. 

Az ő esetében is erősebb volt az izom a cson
tozatnál. Sikerült kiiktatnia a természet ama 
nagyszerű védekezését, hogy a csontozat legyen 
erősebb az izomzatunknál! 

A természet egyébként nagyon jól megtervezte, 
sőt túl is biztosította az emberi testet. Gondoljunk 
csak egy szumóversenyzőre, aki 300 kg-os test
súlyát, igaz, csak pár másodpercre, még aktivizál
ni is tudja. Ez elárulja, hogy szervezetünk olyan 
tartalékokkal rendelkezik, mely még ezt a nagy 
súlyt is képes fenntartani! Milyen nagy munkájá
ba kerülhet ez a szívnek, vérrendszernek, tüdőnek, 
izomzatnak stb., mégis bírja! 

Ezt a csodálatos szervezetet kell nekünk 
legalább úgy segítenünk, hogy nem rongáljuk! 
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A parapszichológiáról... 
Annak köszönhetően, hogy több éven keresztül 

tanulmányoztam a parapszichológiát, sok min
denre rájöttem, sok mindent megtapasztaltam. 
Őszintén meg kell vallanom, hogy alapvetően 
materialista, műszaki beállítottságú ember 
vagyok. Minden előadásra úgy mentem el, hogy 
közben azon gondolkoztam vajon hol csalnak, hol 
tudom lebuktatni a sok hókusz-pókuszt? Ennek 
ellenére kénytelen voltam ráébredni és elismerni, 
hogy létezik belső energia. Ezzel az energiával 
lehet gyógyítani, és léteznek olyan emberek, akik 
különleges képességeik folytán ránézésre vagy 
kézzel érzékelnek és gyógyítanak betegségeket. 
Nagyon sok olyan hihetetlen jelenség működik, 
amire nincs magyarázat. Hiszek abban, hogy 
léteznek olyanok is, akik a testbe kézzel behatolva 
tudnak gyógyítani. A probléma ott van, hogy erre 
csupán egy-két embernek van meg a képessége, 
ugyanakkor több százan próbálják leutánozni, 
bűvészkedve. Közülük ráadásul sokan lebuknak 
(ezáltal rontva a valódi gyógyítók hitelességét). 

Ez a „könnyű pénzszerzési lehetőség" rengeteg 
ember fantáziáját megmozgatja, és ezeknek sik
erül az igazi gyógyítók munkáját erkölcsileg is 
tönkretenni! Mindig felháborít, ha valaki egy 
gyorstalpaló radiesztéziás tanfolyam elvégzése 
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után 2 hónappal már tévedhetetlennek kiálltja ki 
magát. Vajon hányan vannak ilyenek? Nemrégen 
egy televízióműsorban szembeállították a ter
mészetgyógyászokat a fizikusokkal. Az egyébként 
korrekt műsorban csak egy dolog nem tetszett; az, 
amikor az egyik természetgyógyász saját 
találmányát mutatta be, felmutatva egy halom 
köszönőlevelet azoktól akik ennek hatására gyó
gyultak meg, a műsorvezető pedig ezt teljesen 
mellékesnek vette. Holott szerintem pont ez a 
lényeg; valami olyat talált fel, amitől emberek 
százai gyógyulnak meg! Miért kell mindent gyógy
szerrel vagy szikével gyógyítani? Csak azért, mert 
fizikai magyarázat nincs rá, azaz nem tudják 
fizikai laboratóriumban bebizonyítani? Amit nem 
tudunk bizonyítani, az nincs? 

Ha már itt tartunk, mit lehet laboratóriumi 
körülmények között mérni? Tudjuk-e az illatokat 
analizálni? Nem a harci gázokra gondolok (mert 
az vegyszer), hanem bonyolult összetételű par
fümökre. Gondoljunk csak a leves ízeire! Elő lehet 
ezt állítani kémiailag? Két egyformát? Vajon a 
borkóstolókat mikor tudják felváltani egy labo
ratóriummal, ahol megállapítják az évjáratot, vagy 
azt, hogy hol termett a szőlő, miben érlelték a 
bort? Ezek szerint ők is csak szélhámoskodnak? 



Arra sincs fizikai magyarázat, hogy súlyok miért 
maradnak meg egyes emberek mellkasán (kanalak, 
vasaló, sőt malomkő stb.)! A legnagyobb súly, ami 
ily módon „odaragadt" valakihez, 80 kg volt, ezt a 
televízióban is lehetett látni. Vajon ilyenkor egy 
fizikus hogy számolja ki, kinél mennyi súly marad fent? 

A tűzön járásra sincs elfogadható magyarázat. 
Miért nem ég meg azoknak a talpa, akik 700-800 
fok hőmérsékletű parázsszőnyegen mennek át? 
Vajon ha elnyomnék azon egy csikket, aki a bőrünk 
párolgásával próbálja ezt megmagyarázni, hogyan 
reagálna? Hiszen ahhoz képest, hogy a tűzön járó 
teljes testsúlyával, többször is rálép a parázsra, 
mely több száz cigarettának felel meg, meg se 
érezhetné! 

Hogyan magyarázzák meg a levitációt? A tár
gyak lebegtetését? 

Szeretnék idézni Balogh Béla könyvéből: Gondol
junk egy elszigetelt törzsre Új-Guineából, amely dobok 
és futárok segítségével kommunikál a szomszéd 
törzsekkel. Ha azt kérdeznénk tőlük, hogyan képzelik el 
egy jóval fejlettebb civilizáció kommunikációs 
lehetőségeit, nagy valószínűséggel még nagyobb dobokra 
és még gyorsabb futárokra gondolnának! Az ő tudá
sukkalfel sem tudják fogni, hogy a rádiótelefonok hullá
mai jelenleg is körülöttük, felettük és rajtuk is áthalad
nak! De attól, hogy ők ezt nem tudják elképzelni, még létezik 
rádiótelefon! 

Nyilván ezeknek a törzseknek a tudatlanságát 
az a fizikus is megmosolyogja, aki teljes bizton
sággal mer nyilatkozni olyan dolgokról, amit ő 
nem tanult, ill. nem tud bebizonyítani és elkép
zelni. 

Elképzelésem szerint az energia olyan, mint 
egy nagy, vízzel teli zsák, melyben a víz állandóan 
termelődik. Ha valaki kicsit beteg, az olyan, 
mintha egy kis lyuk keletkezne a zsákon, folya
matosan csordogál ki belőle a víz. Addig nincs baj, 
míg a termelődő víz mennyisége több, mint a 
kifolyó vízé. De ha nagy lyuk van a zsákon, bizony 
a víz hamarabb kifolyik! Nyilván az a cél, hogy 
minél több energiánk legyen (azaz a zsák tele 
legyen vízzel), mert akkor az öngyógyításunk is 
jobban működik. Egy gyenge energiájú, gyenge 
életkedvű ember sokkal lassabban gyógyul (ha 
gyógyul), mint aki telve van energiával, 
életkedvvel. Biztos sokan hallottak olyanokról, 
akik egyszer csak „feladják", és innentől kezdve 
napjaik meg vannak számlálva... 

Az energia átadásának én itt látom értelmét, 
a beteg ember energiáját is feltölteni, minél maga
sabbra. Mert az alatt az idő alatt, amíg magasan 
van, saját magát sokkal jobban tudja gyógyítani. 
Az energiaadásnak köszönhetően, miután az 
öngyógyító folyamat jobban beindul, kisebb lesz 
a lyuk (energiaelszívás) azon a bizonyos zsákon. 
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A zsák feltöltődik, ismét működik az öngyó
gyítás, megint kisebb lesz a lyuk (energiaelszívás)! 
Értelemszerűen minél betegebb valaki, annál 
gyakrabban kell feltölteni, és ahogy javul az 
állapota, már lehet ritkábban is. 

Mikor valamelyik testrészünk nagyon fáj, biz
tosak lehetünk abban, hogy az adott területen 
energiahiány lépett fel. Ezért energiapótlással 
bizony komoly fájdalomcsillapítást is el tudunk 
érni. Ha kevesebb a bevitt energia, akkor a fáj
dalom csökkenését alig érezzük, kell egy idő, mire 
a „zsák" megtelik vízzel! Feltéve, ha nem óriási a 
lyuk! Persze sok esetben az is előny, ha nem folyik 
ki teljesen, mert van utánpótlás! Nyilván itt csak 
mérsékelni lehet a fájdalmat, nem meggyógyítani! 

Érdekességként említem meg, hogy Édes
anyámnak (aki most 88 éves) 9 éve elkezdett rom
lani a látása. Megállapították, hogy szürke hályog 
van kialakulóban a szemén. Javasolták, hogy fél év 
múlva menjen kontrollra, és akkor majd kitűzik a 
műtét idejét. Közben tanulmányoztam - többek 
közt - Meir Schneider könyvét, és megtanítottam 
a tenyerezés használatára (a nyakizom-ellazítási 
tornán kívül). Ennél a módszernél a gyógyulás 
azért következik be, mert saját tenyerünkből 
energiát adunk a szemünknek, naponta minimum 
1 órán keresztül. Fél év múlva az orvos meglepet
ten közölte, hogy édesanyám - aki azóta is sokszor 
szemüveg nélkül olvas - látása tökéletes! 
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(Természetesen a tenyerezést fáradhatatlanul foly
tatja.) 

Sokan láthatták a TV-ben egyik híres magyar 
parafenoménunkat, aki kanalakat, vasalót stb. 
megtart a testén. Ami igazán érdekes, az, hogy ha 
valakinek energiát ad, rajta is megmaradnak ezek 
a tárgyak. De csak aznap, másnap már leesnek a 
súlyok. Valószínűleg az óriási energia (amit ugye 
nem tudunk bizonyítani), másnapra lecsökken egy 
átlagos szintre,,ami a súlymegtartáshoz már kevés
nek bizonyul. Úgy gondolom, mindenkinek más 
az energiaszintje, előbbi hasonlatunkkal élve; 
mindenkinél más a zsák mérete. Bárki tud 
energiát adni, de nem mindegy, hogy az imént 
említett parafenomén adja, vagy egy anya a gyer
mekének, vagy egy olyan ember, aki saját magát 
kiáltotta ki gyógyítónak. Ez utóbbiakat sajnos 
nehéz felismerni, ezért gondolkodtam olyan ener
giaforráson, ami nem szubjektív, mindig kéznél 
van, és mindig működik! 



A piramisokról 
Hazánkban is építettek olyan piramisokat, 

melyekbe betegeket fektetve azok meggyógyul
tak. Többet felkerestem, tanulmányoztam, és 
ezekután én is építettem kertemben egy 375 cm 
oldalhosszúságú, fenyőfából készült piramist, 
a Kheopsz piramis kicsinyített mását. Én nem 
gyógyítani akartam benne, hanem azt tanul
mányozni, hogy milyen változásokat tapasz
talok. 

A benne tárolt víz feszültsége, ellenállása 
jelentősen megváltozott a kontroll vízhez 
képest. Akik ültek benne, és komoly parafeno
mén képességekkel rendelkeztek, 95-98%-os 
energiát érzékeltek. Volt viszont egy nagy prob
léma, nyáron elviselhetetlenül meleg, télen 
pedig hideg volt. Nem sok idő maradt, hogy 
kellemesen lehessen használni. 

A piramisok 3 típusát ismertem meg; a 
Kheopsz piramist és két jóval meredekebb 
dőlésszögű változatát, amelyeket az aranymet
szés szabályai szerint kellett megszerkeszteni. 

A legmagasabb dőlésszögű Szibériában talál
ható, érdekessége, hogy mínusz 40 fokban a víz 

nem fagy meg benne. (Egyiptomban mind 
a három alakzat megtalálható) A szakkönyvek 
tanulmányozása során egyértelművé vált szá
momra, hogy az energia spirál alakban halad. 

A világban igen sok példát lehet erre találni, 
gondoljunk, az örvénylőgalaxisokra,tornádókra, 
csigára stb. A kínai gyógyászatban még azt is 
megkülönböztetik, hogy jobbra forgó (női, JIN), 
vagy balra forgó (férfi, JANG) energiáról 
beszélünk. A spirál törvényszerűségét egy 
Fibonacci nevű tudós felfedezte fel több száz 
évvel ezelőtt, így Fibonacci-spirálnak hívják. 
A spirális forgást a természet találta ki, ezt 
utánoztam én is, amikor ebben az alakzatban 
raktam ki 220-240 kis piramist. 

Mint tudjuk, a Kheopsz piramist több ezer 
éve építették, beavatási helyként. Kis méretű 
hasonmásaival szerte a világon gyógyítanak, 
elég csak a szabadalmi hivatalok dokumentá
cióiba betekinteni. Japán, német, ausztrál stb. 
védett szabadalmak bizonyítják, hogy a 
piramisok gyógyító ereje működik, bár ezek 
elhelyezése, nagysága, darabszáma eltérő. 



Véleményem - és sok parafenomén véleménye -
szerint a piramisok spirál alakzatba helyezve több
szörösére növelik hatásukat. Ez találmányom 
lényege, és egyedi vonása az egész világon. 

Csak érdekességként hadd meséljem el, hogy 
amikor először a szabadalmi hivatalhoz bementem, 
megkérdezték, milyen elven működik a találmá
nyom. Mikor azt válaszoltam, hogy erre nincs is
mert fizikai törvényszerűség, viszont tapasztaltam, 
hogy működik, mert gyógyulnak tőle az emberek, 
közölték, hogy ha Budapest egész lakosságát meg
gyógyítom is vele, de nincs rá magyarázat, akkor 
erre bizony nem kapom meg a védettséget. Fél év 
múlva mégis sikerült levédetnem! Úgy látszik, 
nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy az éppen 
akkor ügyeletes ügyintéző. Ezt a „gáncsoskodást" 
egyébként sok helyről tapasztaltam. Úgy tűnt, több 
TV-csatorna is „felkarolja" ezt a magyar talál
mányt, az utolsó pillanatban azonban vissza
mondták, mintha valami láthatatlan erő leállítaná 
őket. Ismereteim szerint Rubik Ernőnek is meg 
kellett küzdenie találmányáért, aztán az egész 
világ rajta, ill. az ötletén gazdagodott meg! (Kivéve 
őt és a magyar államot.) Mikor valaki hazugsá
gokkal próbált ártani a találmányomnak, egy álta
lam nagyra becsült professzor azt mondta, ne is 
foglalkozzak vele, mert ha valaki sárral dobálózik, 
maga is saras lesz! 

Hiszek a karmában, úgy gondolom mindenki 
elnyeri büntetését, ha nem is azonnal, de előbb-
utóbb biztosan!Találmányomat energiaspirálnak 
neveztem el, mely két variációban létezik. Az 
egyik fajta kék színű, jobbra forgó, JIN típusú, 
pluszos energiát adó piramisok spirális halmaza. 
Található benne 3 db mágnes is, melyek 3 cm 
távolságra 300 Gauss erőt biztosítanak, valamint 
6 db réz energiafokozó (parafenomén ismerőseim 
javaslatai alapján). 

A másik piros színű, balra forgó, JANG típusú 
és mínuszos energiát ad, mely harmonizál, illetve 
rendelkezik stresszoldó, tisztító hatással is. Ebben 
szintén 6 db energiafokozót helyeztem el. 

Sok-sok kísérlet eredményeként lett a pira
misok nagysága és elhelyezkedése a korongon 
kialakítva. A kék színű energiaspirálon a pirami
sok magassága belülről kifelé csökken, a piros 
színű spirálon éppen ellenkezőleg, belülről kifelé 
növekszik. Érdekességként megemlítem, hogy egy 
ausztrál természetgyógyász kísérletezett az álta
lam küldött mintákkal, és megállapította, hogy ott 
az irányok pont fordítva működnek. A spirálok ott 
is kifejtik jótékony hatásukat, de az egyenlítőtől 
délre a forgásirány megváltozik! 

A déli féltekén más irányba örvénylik a le
folyóba eresztett víz is, de ezt már régen meg
állapították. 
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A kísérleteknél kiváló képességű, elismert 
parafenoménokkal dolgoztam együtt, akik képe
sek voltak felismerni melyik típusú spirál van a 
lepedővel letakart asztalokon. Egyikük azt is meg 
tudta mondani, hogy két egyforma pohár víz 
közül melyiket helyeztem éjszakára az energia
spirálra és melyik színűre. 

A kísérletek során igen sok formában raktam ki 
a piramisokat. Minden piramis bocsát ki energiát, 
de én igyekeztem különböző alakzatokba ren
dezésükkel ezt az energiát megtöbbszörözni. 
Próbáltam folyamatosan növekvő csiga és 
négyzethálós alakzatban, vagy csak egyszerűen 
rendszer nélkül rakosgatni őket, de az energia 
megsokszorozódása csak a Fibonacci alakzat 
szerinti elhelyezésnél jelentkezett. Mint ahogy 
a zseblámpa-izzók fényét koncentrálja a parabola
tükör (így működik az elemlámpa), úgy erősíti fel 
8-10-szeresére a spirális alakzat a piramisok 
energiáját. Nem kell betájolni észak-dél irányba, 
amit egyébként minden gyógyító piramisnál meg 
kell tenni. (Gondoljunk csak a borotvaélező 
piramisra, vagy a Kheopsz piramisra stb.) 

Kísérleteim szerint a piramisok csúcsukkal 
felfelé fejtik ki gyógyító hatásukat, ezért kell 
mindig úgy elhelyeznünk, hogy a csúcsok a 
testünk felé nézzenek. 

A mágnesek is így kerültek bele, a test felől van 
az északi pólus. 

Dr. Philpott szerint a mágnes északi oldalának 
élettani hatásai a következők: pH normalizáló, 
oxigénesítő, savas hatást közömbösítő, mikro
organizmust gátló, alvást segítő, nyugalmat keltő, 
visszaállítja a test körül legyengült biomágneses 
energiát, serkenti az anabolitikus hormonter
melést, szabad gyökök hatásait ellensúlyozza. 
A déli oldal ezen hatásoknak éppen az 
ellenkezőjét fejti ki. 

Érdekességként említem meg, hogy a Kheopsz 
piramis melletti két kisebb piramis (Kefren, 
Mycerinusz) szintén egy spirális vonal mentén lett 
felépítve! Valószínűleg nem véletlenül! 
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Az energiaspirálról 
Az energiaspirálnak 7 féle felhasználási módja, 

illetve hatása van: 
1. Talpmasszírozás (reggelente javasolt 100-200-

szor taposni ülő helyzetben) 
2. Piramisok energiájának hasznosítása (JIN, 

JANG) 
3. Mágneses hatás 
4. Folyadékok energetizálása emberi fogyasztásra, 

virágok locsolására 
5. Felfekvéses sebesedések, szövetelhalások 

megakadályozása 
6. Kristálygyógyászat (közepébe betegségünknek 

megfelelő követ rakni, gyurmaragasztóval 
rögzíteni) 

7. Állatok gyógyítása (szőnyeggel letakart kék 
spirálon szívesen alszanak ill. az azon tárolt 
vízzel egészségesebbé tehetjük őket). 

Betegeimtől, ismerőseimtől az alább felsorolt 
betegségek gyógyulásáról és javulásáról kaptam 
visszajelzést: 

Derékfájdalmak, gerincproblémák 
Méhen belüli ciszta 
20 éve tartó alvászavar 
aranyér, prosztata megnagyobbodás 

tüdőasztma 
menstruációs görcsök 
emésztési gondok 
hasnyálmirigy gyulladás 
arcüreggyulladás, szájsebészeti műtét 
nehéz légzés, köhögés 
térdfájás 
fülzúgás 
visszeres láb 
lábszárfekély 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, 
akik bíztak találmányomban, és azt kipróbálva 
betegségeik gyógyulásáról, annak lefolyásáról és 
időtartamáról rendszeresen tájékoztattak; 

H. Katalin, T. Margit, B. Adrienn, Cs. Ilona, 
B. Csaba, B. Sándor, B. Zsuzsanna, D. Ferenc, 
H. Ildikó, T. Szilárd, T. Panni, T. Imre, M. Vali, 
Sz. Tamás, Cs József, V Tibor, T. István és még 
sokan mások. 

Nagy dolognak tartom, hogy a spirálok több 
évtizede tartó, krónikus betegségeket is jelentősen 
csökkentettek, vagy megszüntettek. 

Külön örülök annak, hogy a javulás minden 
esetben tartósnak bizonyult rendszeres vagy 
időnkénti használat mellett. 
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R. Attila Spanyolországban 2003 nyarán 
800 km-es zarándokutat tett meg, a spiráloknak is 
köszönhetően az egyik legaktívabb menetelő volt végig! 
Többen kölcsönkérték, hogy tudják folytatni a 
gyaloglási! 

Ezt csak ízelítőnek szántam, ahogy írtam, két 
egyforma ember nincs, két egyforma betegség sincs! 
Vannak olyanok, akiknél a színek sem úgy működ
nek, mint az átlag, például a kék színűvel tudnak 
jobban aludni. Bátran kísérletezzünk, cserélgessük 
őket, ártani nem tudunk velük. Ártani csak akkor 
tudunk magunknak, ha nem használjuk! Szinte 
minden nap hallok újabb és újabb esetekről, 
olyanokról is, melyekről álmodni sem mertem 
volna! Ezzel beigazolódik állításom, hogy az ener
giaspirál nem betegségekre lett kitalálva, hanem 
energiapótlásra, melyre a betegségeknél törvény
szerűen fellépő energiahiány miatt elengedhetet
lenül szükség van. 

Visszatérve a zsákos hasonlatra; ne feledjük, 
állapotunk javulása attól is függ kinél mekkora az 
a bizonyos lyuk? Ha valakinél nagyon nagy, akkor 
a folyamatos utántöltést nem érzékeli annyira. Mi 
lenne azonban, ha azt sem kapná? Még rosszabb 
lenne! 

Sokan talán nem értik, hogy energiaadással 
hogyan szűnhet meg az a gerincfájdalom, aminek 
gyógyítására étrendváltozást javasolok. De a dolog 

végtelenül egyszerű! Ha valaki egészségesebben él, 
és méregteleníti az emésztőrendszert (böjttel, 
valamint olyan élelmiszerekkel, melyek nem terhe
lik le a szervezetünket), akkor annak munkája 
jelentősen csökken, és 50-80% energia felszabadul. 
Szervezetünk öngyógyító képessége ezt a feles
legessé vált energiát tudja felhasználni, és fel is 
használja! Az étrend változása, a méregtelenítés, 
a beöntés, a törzsfürdő, mind ezeket a célokat szol
gálja! Gondoljunk arra, hogy van egy autószerelő 
ismerősünk, aki megvágta a kezét! Tekintettel arra, 
hogy mindig olajos kosz éri a sebet, az nem tud 
begyógyulni, gyulladásban marad. Mit kell tenni? 
Ki kell tisztítani a sebet, bekötni, hogy ne érje az a 
sok méreg, és az pár nap alatt begyógyul. Csodála
tos, hogy később hiába éri ismét a kezét olaj, mivel 
már nincs seb, nem tud ártani! Ugyanez vonatkozik 
az emésztőrendszerünkre. Ki kell tisztítani, ezáltal 
az egészségünkben jelentős javulás fog beindulni 
az öngyógyító folyamatnak köszönhetően. Később 
aztán megint lehet kicsit bűnözni is! 

Ha valaki egészséges, időnkénti méregtelenítést 
ajánlok, és azt, hogy sokkal több nyers ételt 
fogyasszon, pl. gyümölcsöket, zöldségekét, olajos, 
ill. csíráztatott magvakat (legegyszerűbb a búzát 
csíráztatni), teljes őrlésű kenyeret stb. Minél 
betegebb valaki, annál komolyabb étrendi változást 
szoktam javasolni. Manapság igen divatos szó lett 
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a méregtelenítés, és nagyon sok készítményt úgy 
árulnak, hogy csak be kell szedni és a „tabletta" 
mindent megold! Ráadásul továbbra is ugyanúgy 
ehet, mint eddig! Véleményem szerint egy napon 
nem lehet említeni az iménti módszer hatásosságát, 
a következőkkel: 

1. 3-8 napig csak gyümölcsöt enni, alma a 
legjobb (hugykősavlerakódások megszüntetésére is 
javasolt), vagy frissen kicentrifugált gyümölcslét, 
másik nap zöldséglét inni 2-3 óránként. 

2. Ez idő alatt beöntési végezni minden nap, 
olyan anyagok kiszedésére, melyek „bélgöbökbe" 
betapadva, bekövesedve folyamatosan mérgeznek 
(akár több éven át), ezek hashajtóval sem 
távolíthatók el. 

3. Törzsfürdő vagy életfürdő alkalmazása, 
naponta egyszer, mellyel vérbőséget okozunk a 
hideg víz segítségével a hasnál (25 percig kell 
beleülni!) Ezáltal sokkal nagyobb munkára 
késztetjük a bélrendszerünket, nemi szerveinket, 
valamint a nyirokmirigyeinket. Ebben az esetben 
azért nem fázunk, és nem fázunk fel, mert a lábunk 
folyamatosan meleg vízben van!! (Részletesebben 
Bokor Katalin könyvében olvasható.) 

Úgy gondolom, hogy e három módszert egy 
tablettával helyettesíteni igen nagy naivitásra vall, 
bár sokkal kényelmesebb lenne! Ezekkel a mód
szerekkel az emésztőrendszerünk teljesen kitisztul, 
és igen nagy energia marad meg az öngyógyítás! 

folyamat segítségére! Ha valaki csak ezeket meg
csinálja, már igen sokat javított az egészségén! 

Véleményem szerint, ha valaki beteg, semmikép
pen ne egyféle gyógymódban keresse a gyógyulást. 
Természetesen a méregtelenítés és az étrend az 
első, második, és a harmadik. Betegsége 
súlyosságától függően nagyon sokféle terápiát 
igénybe vehet, talpmasszírozástól kezdve az 
akupunktúráig, a köpölyözéstől a fülgyertyázásig, 
homeopátiától a gyógyteákig, masszírozástól az 
energiaadásig stb. 

Ha meg akar gyógyulni, egy valamit nem tehet, 
ugyanúgy élni mint eddig! 

Remélem sikerült mindenkit meggyőznöm, hogy 
az időnkénti méregtelenítésekre - melynek az ener
gianövelés a célja - miért van szükség! Ebben rejlik 
az energiaspirál előnye is, energiát ad. Mint írtam, 
sokkal hatásosabb lehet egy nagy energiájú 
embertől energiát kapni, de erre nem biztos, hogy 
van lehetőségünk. 
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A méregtelenítéshez pedig nagyon nagy 
akaraterő szükséges. (Én mindig elsőként, és 
őszintén gratulálok annak, aki bármilyen kúrát 
elvégez, akár almanapokat tart, akár hosszabb, 
komolyabb böjtöt!) Az energiaspirál viszont 
mindig kéznél van, és semmiféle akaraterőt nem 
igényel használata! 

„A betegség nem több és nem kevesebb, mint a 
szervezet rettenetes erőfeszítése, hogy megsz
abaduljon a kórokozó (mérgező) anyagoktól!" 

Egy ismerősöm - bár energiaadással foglalkozott -
kért tőlem egy pár spirált, mert édesanyját a lakásuk 
közti nagy távolság miatt hetente csak kétszer tudta 
energetizálni. A spirállal viszont anyukája mindennap 
tudja tölteni magát. 

Érdekességként említem meg, hogy egy ismerős 
fiatal lány azzal keresett meg, tudok-e valamit 
javasolni a szemében növekedő árpa eltüntetésére. 
Mint elmondta, egyszer már volt ugyanígy, akkor 
egy bioenergetikus adott neki energiát, és a 
betegség másnapra megszűnt. Mondtam, fél óra 

múlva jöjjön vissza, addig a kék spirálra raktam 
a lábamat. Éreztem, ahogy az energia áramlik 
a vádlimon keresztül a testembe (koncentráltam is 
rá) és utána energiát adtam én is a kis hölgynek. 
Mint kiderült, közben úgy érezte, hogy elzsibbadt 
az arca. Magam is meglepődtem, de másnapra 
megszűntek a panaszai. Természetesen senkit sem 
akarok az energiaadásra rábeszélni, én sem alkal
maztam azóta, de akkor működött! 

A kék spirálon kezelt vizet növények locsolá
sára is használhatják, viszont cserepes virágot 
ráhelyezni nem javasolt, túl erős az energiája. 
Az ezzel locsolt növények viszont jobban tűrik 
a szárazságot, azaz a ritkább locsolást is jól viselik. 

Adjanak gyenge, beteg, öreg állataiknak is kék 
energiaspirálon kezelt vizet. 
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Energiaspirál használati útmutatója 
Szeretném kihangsúlyozni, hogy az energiaspirál nem kimondottan szervek gyógyítására 

lett kitalálva, hanem szervezetünk öngyógyító képességét segíti azzal, hogy feltölti az 
energiánkat. Az energiaspirál ott kezd el működni, ahol a legnagyobb az energia

hiányunk. Tudjuk, hogy egy pohár frissen kifacsart zöldséglé milyen egészséges, de ha 
egyetlen pohárral iszunk meg, annak még nincs komoly egészségjavító hatása. 

Mindennapos, főként kúraszerű fogyasztása viszont csodálatos hatást tud kifejteni! 
így van ez az energiaspirállal is. Senki ne várjon csodát egy alkalom után ! 

Általános energiatöltéshez kényelmesen üljünk 
le, és cipő nélkül rakjuk a kék színű spirálra 
lábunkat (1. ábra). 

Normál esetben szinte azonnal érezhető, hogy 
egyfajta melegség, bizsergés keletkezik talpunknál, 
ami lassan halad felfelé a vádliban. Ez az érzés 
persze szinte mindenkinél másképpen jelentkezik. 

Naponta legalább egy órát használjuk, de sem
miképpen se egy kezeléstől várjuk a csodát! 

Hatását jelentősen növeli, ha ülő testhelyzet
ben, lábunkkal felváltva lépegetünk a spirálon, 
legalább 100-200-szor. 

T. M-né az állását készült elhagyni állandó térdfáj
dalma miatt (villanyóra leolvasó, napi 15 km 
gyaloglás és lépcsőzés). Miután elkezdte használni a 
spirált, napi 1 órán át, 2 hét múlva javulást vett észre 
(2-3. ábra). Kb. 1 hónap után szinte tünetmentes lett. 

Ha valakinek fájdalmas testrésze van, vagy 
szervi problémája (tüdő, máj, hasnyálmirigy stb.) 
azt javasoljuk, hogy 2 db-ot használjon egyszerre, 
de különbözőeket, csúcsukkal a test felé fordítva! 
(4-5. ábra) 

A fájdalmas testrész felől használjuk a kék 
színűt, az ellenkező oldalon pedig a pirosat. Ha 
például valakinek a dereka fáj, a kéket rakja a 
csigolyájára, szembe vele a pirosat. Ha a hasa fáj, 
pont fordítva, előre a kéket, hátra a pirosat. 
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Volt egy illető, aki igen komoly gerincfájdalommal 
keresett fel. Próbaképpen adtam neki egy pár energia
spirált. 3 nap múlva, mintha kicserélték volna, olyan 
jó állapotban jött vissza hozzám. Mint kiderült, egész 
nap magára kötötte egy sállal a spirálokat, így szinte 
folyamatosan rajta volt. 

H. Katalin buszsofőrként dolgozik a BKV-nál, 
gerincsérve miatt meg akarták műteni, olyan erős fáj
dalmai voltak. Az állandó rezgés okozta „zömökölés" 
a gerincoszlopát még jobban igénybe vette, súlyosbította 
az állapotát. Az energiaspirálok használata óta gyako
rlatilag tünetmentes, de sokszor úgy vezet, hogy a háta 
mögött van a kék színű spirál. Az ő példáját látva 
azóta sok kollégája használja. 

Tüdőasztmás Édesanyám (88 éves) hátára kék 
spirált, mellére pirosat raktam, amikor elkez
dődött nála egy fulladási roham. Kértem, hogy 
rakja ki a gyógyszereit, amit ilyenkor okvetlenül 
be kell venni, de csak akkor vegye be, ha feltét
lenül muszáj. Kb. 10 perccel a roham kezdete 
után tudta elmondani, hogy eddig a befulladást 
csak gyógyszerekkel sikerült megszüntetni, 
magától még sohasem múlt el! A spirálok azóta is 
sokat segítettek rajta. 

Jellemző az emberi hozzáállásra, hogy volt, aki az 
első eredmény után azt kérdezte tőle, hogy akkor már 
meg is gyógyult az asztmájából, örökre? 

Szerintem már az is nagy dolog, ha valaki a ful
ladásra szedett gyógyszereit jelentősen csökkenti. 

De azóta az allergiás fulladástól kezdve a 
tüdőasztmáig terjedő különbféle betegségek 
kezelésére vonatkozóan igen sok pozitív vissza
jelzést kaptam azoktól, akik használják az ener
giaspirált. 

Senki ne felejtse el, az energiaspirál nem cso
daszer! Mindenki folytassa orvosi kezelését, 
kivizsgálását! A spirál hatása abban áll, hogy belső 
energiánkat növeli, és ezáltal szinte minden 
betegségnél segítségünkre lehet (pl. a betegségek 
idejét lerövidíti). Egyik nagy előnye, hogy kön
nyen szállítható, mindig kéznél van, utazásnál, 
munkahelyen stb. 

Megelőzésre is használható, gondoljuk csak el, 
hogy egy gyenge energiájú ember mennyivel kön
nyebben megbetegszik. Különösen az idősebb 
korosztály számára fontos, hogy a kezelés 
kíméletes, otthon végezhető legyen. 

Amikor nem használjuk, tegyünk rá műanyag 
vagy üveg edényben vizet! A spirál megváltoztatja 
a folyadék struktúráját, energiáját, s ezáltal sokkal 
egészségesebb ivóvizet nyerünk, amit virág
locsolástól kezdve a főzésig bármire tudunk 
használni. A kék színű spirálra helyezett bármi
lyen folyadék az energiát növeli bennünk, fris
sebbek leszünk. 
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Érdekes megfigyelés, hogy az ilyen vízzel 
locsolt virágok sokkal szárazságtűrőbbek, ritkáb
ban kell öntözni őket! 

A piros spirál stresszoldó, nyugtató hatású is, 
ezért ezt éjjelre a párnához javasoljuk elhelyezni, 
függőlegesen, úgy, hogy a fejtető felé nézzen (a 
korona csakra felől) (6. ábra). 

Ugyanígy elhelyezhetjük a kék színűt is, ebben 
az esetben a fejfájást is gyógyítja (7. ábra). A piros 
spirálra helyezett víz (folyadék) fogyasztását azok
nak javasoljuk, akik nem tudnak jól aludni, ill. 
ajánljuk a „hiperaktív" gyerekek nyugtatására. 

Egy ismerősöm, aki 20 éve csak gyógyszerek segít
ségével tudott elaludni, pár hét használat után elérte, 
hogy gyógyszer nélkül is tudjon aludni. 

Bármilyen emésztési vagy menstruációs 
panasznál javasolt éjjel a kék színűt a hasra tenni, 
vagy oldalfekvésben nekitámasztani a hasnak 
(8-9. ábra). 

Fülzúgásnál javasolt éjjel egy lapos párna alá 
helyezni (10. ábra). 

Gerincfájdalmaknál, ha keményebb a fekhely 
és nem károsodik a spirál, célszerű ráfeküdni, 

esetleg vastagabb törülköző közbeiktatásával, vagy 
oldalfekvésben hátulról nekitámasztani a hátnak. 

Prosztata, aranyérbetegségeknék célszerű 
türülköző közbeiktatásával a kék színűre ráülni, 
naponta min 1 órát. 

Felfekvéses sebek, szövetelhalások kialakulását 
megakadályozza, ill. csökkenti. A piramisok 
csúcsa felől ráadásul energiát is kap a beteg! 

Mindkét spirál közepe üres, ide javasolt a 
csakráknak ill. betegségeknek megfelelő kristá
lyokat beragasztani, lehetőleg nem véglegesen, pl. 
gyurmaragasztóval. Ezek egymás hatásait erősítik, 
valamint egy kezeléssel többféle hatást érünk el! 
Néhány tanács a teljesség igénye nélkül: vérzés
csillapításra, szembetegségre hematit, 
vérszegénységre gránát, gyomorpanaszokra 
kaolinit stb. javasolt. Csakráknál: Koronacsakra: 
ametiszt, hegyikristály; Harmadikszem-csakra: 
ametiszt, lápisz; Torok-csakra: akvamarin, türkiz; 
Szívcsakra: rózsakvarc, jade, köldökcsakra: mala
chit, füstkvarc; Lép csakra: holdkő, karneol; 
Gyökércsakra: achát, hematit stb. 



Figyelem 

A mágneses energiaspirált ne rakják TV, 
monitor, és mágneses térerőre érzékeny mű
szerek közelébe, a távolság min. 50 cm legyen 
(Pl. rádiótelefon stb.). 

A kék színűt szívritmusszabályzóval 
ellátott és lázas betegek, valamint 

terhes nők nem használhatják! 

60 fok feletti hőhatás a spirálok veteme-
déséhez vezethet, pl. lezárt kocsiban a napon! 
A korongot téli hidegben ne hajlítgassuk, ugyan
is hidegben törékennyé válik, várjuk meg, míg 
szobahőmérsékletűre felmelegszik. A spirálok jól 
bírják az egyirányú hajlítgatásokat (pl. hasra 
kicsit ráhajlítva) de ha két irányból éri ez a 
hatás, pl. beletérdelnek vagy puha helyen ráül
nek, ráfekszenek, könnyen megrepedhet, ezért 
érdemes ilyenkor egy keményebb lapot alárakni. 
Igaz, a gyógyító hatását nem veszíti el, de bal
esetveszélyes, könnyen megvághatja magát! 

Tisztítása maximum 40 fokos mosószeres 
vízzel, szivacs, esetleg puha szőrű kefe igény
bevételével. Vízbe ne áztassuk! 
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Javasolt szakirodalom 

Prof. Dr. Török Szilveszter: 
A szervezet-méregtelenítés komplex rendszere 

' Bokor Katalin: 
Táplálékod legyen gyógyítód 

Ferencsik István: 
Természetes életmód ételei 
Betegség és fájdalom nélküli élet 

Császárné Benke Mária: 
Ami rajtunk múlik... 

i Balogh Béla: 
A végső valóság 

Meir Schneider: 
Gyógyulj, hogy gyógyíthass! 

Max Toth-Greg Nielsen : 
Gyógyító piramis 

Drunvalo Melchizedek: 
Az élet virágának ősi titkai 



Mi a betegség? 

Idegekre ható nyomás, amely a csigolyák vagy a közöt
tük lévő porckorongok elmozdulásából adódik. Sok esetben 
nem is gondoljuk, hogy az emésztési-, vese-, szív-, és egyéb 
problémáink csigolyából adódnak! Sok esetben jóval később 
jelennek meg a tünetek, amikor az adott szerv már régóta 
nem működik megfelelően, általában úgy, hogy a csigolyák
nál nem is okoz fájdalmat. Ezért is érdemes már gyerekek
nél a megelőző kezelést évente elvégezni, hogy ne alakul
hasson ki komolyabb betegség. A következő betegségek 
alakulhatnak ki idegek nyomásából, persze nem mindegyik 
csigolya eredetű: 

Nyakcsigolyák: 

C-l. Fejfájás, ideges panaszok, álmatlanság, 
magasvérnyomás, krónikus fáradtság, 
szédülés 

C-2. allergia, szem-, fülfájás, ájulási zavarok 
C-3. arc-, bőrbetegségek, ekcéma 
C-4. szénanátha, légcsőhurut, hallászavar 
C-5. torokgyulladás, rekedtség, torokfájdalom 
C-6. nyakmerevség, felsőkar fájdalom, 

köhögésrohamok 
C-7. pajzsmirigy betegség, megfázások 

Hátcsigolyák: 

T-l. asztma, köhögés, nehéz légzés, 
kar- és kézfádalom 

t-t szív, szívizom, billentyű, érrendszer 

T-3. tüdőgyulladás, vérpangás, influenza, 
hörghurut 

T-4. epebetegségek, sárgaság 
T-5. máj betegségek, alacsony vérnyomás, 

vérszegénység, láz 
T-6. gyomorbántalmak, gyomorideg, nyombél, 

gyomorégés, 
T-7. cukorbaj, gyomorfekély, gyomorhurut 
T-8. lép, csuklás, csökkent ellenállóképesség 
T-9. vese, bőrkiütés, allergiás betegségek 
T-10. vesemedence-gyulladás, érkeményedés, 

bélbetegségek 
T-l 1. bőrgyulladások, bőrhólyagok, ekcéma, 
T-l2. reuma, némely típusú meddőség, 

petevezeték, bélgázpanaszok 

Ágyéki csigolyák: 

L-l. székrekedés, hasmenés, sérv, 
vakbélgyulladás 

L-2. vakbélgyulladás, savtúltengés, 
visszérgyulladás, izomgörcs 

L-3. húgyhólyag-, menstruációs, térdpanaszok 
L-4. lumbágó, prosztata, vizelési panaszok 
L-5. lábak vérkeringési zavara, duzzadt boka, 

lúdtalp,lábgörcsök 

Keresztcsont 5 csigolya: csípőficamok, gerincgörbületek 

Farki csigolya: végbél, viszketés, farkcsont-fájdalom 
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Tájékoztató 
„Nem az orvosok gyógyítanak, hanem a szervezet saját maga gyógyít." 

A betegség az idegekre ható nyomásból alakul ki, ha a csigolyák közötti porckorong nyomást 
fejt ki rájuk. Minden csigolyának megvan a rendeltetése, mely nem megfelelő működés esetén 

komoly problémákat okoz úgy, hogy a csigolyák még nem is érzékenyek. 
Ki gondolná, hogy a nyaki C-l csigolya fejfájást, krónikus fáradtságot, szédülést, a C-2-es fül-, 

szembetegségeket és allergiát, a háti T-l-es kar-, kézfájdalmakat és zsibbadást idézhet elő. 
Csigolyabetegségek többek közt szívbetegségeket, gyomor-, epe-, vese-, bokapanaszokat, menstruációs 

problémákat, sőt bizonyos esetekben meddőséget is okozhatnak! 
A csigolyákból kilépő idegek gyakran izomgörcsöt és feszültséget is előidézhetnek (sokszor egész más 
területen), melyek oxigénhiányos állapota fájdalmakkal, zsibbadásokkal jár együtt, görcsös állapota 
pedig nagyon lassan engedi kilazulni az izomzatot, így szinte tartósítja a fájdalmakat és a tüneteket. 

Több mint tízéves csontkovácsolási tevékenységem bebizonyította, hogy a fájdalmak és tünetek 
enyhítésére egy alapos és célirányos masszázs nagyon sokat jelent. 

Csapó György 



E N E R G I A S P I R Á L 

Bioenergetikusként kért fel Csapó György az 
„energiaspirálok" hatásának tanulmányozására, ener
getikai bemérésére. 

A végleges változat kialakítását követően jelenleg is 
használom, s ajánlom mindenkinek, akik szükségét 
érzik belső energiaszintjük rendszeres otthoni 
kiegyenlítésének, karbantartásának. 

A belső egyensúly megtartásán kívül kiválóan alkal
mas fájdalmak enyhítésére, valamint kristályok haszná
latával kiegészítve, azok hatását felerősítve egyes élet
tani funkciók javítására. 

Használatát a családon belül mindenki számára 
javaslom, mely a belső harmónia megteremtésén 
keresztül jelentős segítséget nyújt a prevencióban, 
a fertőzésekkel szembeni védekezés kialakításában. 

Az eszköz használatát életkortól és nemtől függet
lenül ajánlom mindenki számára. 

Budapest, 2003. május 3. 

Árendás László 
az Országos Szakértői 

Névjegyzék tagja 
Bioenergetikus, 

életmód-tanácsadó 
és terapeuta 

Energiaspirál 

A Csapó György által szabadalmaztatott „energia
spirállal" - a Kheopsz piramis pontos, kicsinyített 
méretű másolataiból létrehozott spirálissal - több mint 
egy éve foglalkozom. 

Ez az eszköz a spirális (jobb vagy bal forgásirányú) 
energetikáját kapcsolja a „gyógyító" piramis forma
rezonanciájával és a spektrum színterápiás lehető
ségeivel. 

Tapasztalataim alapján használata azoknak javasol
ható, akiknél a testi-lelki-szellemi egyensúly (harmónia) 
megbomlott. Az ember „holisztikus" egyensúlyának 
tartós megbomlása betegségekhez vezet. Betegség 
esetén az orvosi, természetgyógyászati kezelések 
kiegészítésére - a használati utasításnak megfelelően -
az energiaspirál általánosan használható. 

Az eszköznek egészségkárosító mellékhatása nincs. 

Budapest, 2003. április 29. 

prof. dr. Török Szilveszter 
Magyar Természetgyógyászok 

Egyesületének Elnöke 



Elérhetőség: 

Telefon: 222-8553 vagy 06-20-327-6725 
E-mail: energiaspiral@axelero.hu 

Web: www.energiaspiral.hu 

mailto:energiaspiral@axelero.hu
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