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Célkitőzés

E tanulmány célja, hogy a homeopátiás
terápia hatékonyságát jelentısen növelje
és a pszichés valamint tumoros meg-
betegedések gyógyításának folyamatá-
ban a recidíva lehetıségét kiküszöbölje,
metasztázisok esetében a térfoglalást
megállítsa és az ismétlıdı szükséges
operációk számát lecsökkentse.

Bevezetı

Szükséges röviden megemlítenünk azo-
kat a tudományos kutatási eredmé-
nyeket és megfigyeléseket, melyek a
patogén zónák témakörében eddig
megjelentek. Több száz könyvre tehetı

azon tudományos mővek mennyisége,
melyek komoly fizikai-biológiai méré-
sekkel alátámasztva igazolják azt a
tényt, hogy a környezetünkben lévı
kozmikus, elektromos, mágneses és
egyéb geológiai tényezıkbıl eredı
energiák összessége hat a bioplazmára,
a növényekre, állatokra és az emberre.

Ezt a hatást korábban elég kimerítı

alapossággal Hartmann és Curry tanul-
mányozták. Hartmann nagyon sok olyan
csodálatos gyógyítási eredményrıl
beszámol – a krónikus betegségeket is
beleértve - , melyek pusztán az alvó-
hely, ágy áthelyezésével – a káros
sugárhalmaztól való eltávolításával –
történtek.

Mi azokról a megfigyelésekrıl beszé-
lünk, melyeket munkánk során tapasz-
taltunk és megállapítottuk, hogy teljesen

hasonló tünethalmazok, laborértékek
mutatkoztak meg, mint amelyeket
Hartmann tapasztalt. Ezek részletes
tárgyalása elıtt legyen rövid bevezetı a
világirodalmakból.

Biológiai és pszichológiai hatások

A legtradicionálisabb tünetek, mérések
melyeket mi is állandóan tapasztalunk a
következık: Hartmann következı kísér-
letei igen szemléletes példái annak,
hogyan hatnak a patogén zónák a
fiziológiai és pszichológiai tényezıkre:

,,Helyfüggı jelenségek vizsgálatához
kísérleti célból egy geopatogén keresz-
tezıdési zónában, semleges helyen (0,5
m távolságban a geopatogén keresz-
tezıdéstıl) 4 – 4 egeret(3 nıstényt és
egy hímet) tartottak kísérleti célból. Hat
hónapon belül a 3 nıstény egér a
,,semleges pont” fölött 124 utódot
hozott világra, a ,,kritikus helyen”
ellenben csak 56-ot. A patogén zóna
keresztezıdés fölött élı egerek nagyon
nyugtalanok voltak, haragosan szembe-
szálltak és a kísérleti idı elırehaladtával
egyre inkább felfalták kicsinyeiket.
Egyéb magatartásuk is feltőnıen külön-
bözött a többi kísérleti állatétól.
(Megjegyzés: vizsgálataink szerint
nagyon sok családi veszekedés, harag,
győlölet, válás patogén zóna eredető

behatásra vezethetı vissza!)

A helyfüggı biológiai hatások további
objektív lehetıségének igazolására
ugyanazon helyen patkányokkal is
végzett kísérleteket, ahol a következı

kérdések után kutatott:

Ez a kiadvány a Homeopathic Newsletter (May 13-17, 2000) 2004-es magyar nyelvő
utánnyomása, mely  pószterelıadásként elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián
………………………..
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1. Yoshida-tumorral beoltott patká-
nyoknál különbözı mértékő-e a
tumor-növekedés a geopatogén és a
semleges helyen?

2. A Faraday ketrecben való tartóz-
kodásnak és az ezzel összefüggı

árnyékoló hatásnak van-e hatása a
tumorinjekciózott patkányokra?

A 2. kísérletsorozat eredménye az
1. ábrán látható. Itt 96 patkánnyal
végzett 8 kísérletsorozat középértéke
látható. A Faraday ketrecben élı

patkányok tumornövekedése a legna-
gyobb mértékő (3. görbe). A másik két
görbe magáért beszél. A kísérletsorozat
arra enged következtetni, hogy a tumor-
növekedés intenzitása nyilvánvalóan
eddig ismeretlen helyi és miliıfeltételtıl
függ.

Az ezeknél a kísérleteknél ,,rákpontnak”
nevezett helyeken a Heidelbergi
Egyetem Higiénia Intézet Elektroklíma
Kutatóintézetének segítségével statikus
mágneses-mezı méréseket végeztünk.
A mérésekbıl kiderült, hogy a Föld
mágneses térerejében törés keletkezik,
mely az eredeti érték megközelítıleg
1/5-ére csökken. Ezen csökkent
mágneses térerıben 10-20 %-al maga-
sabb rádióaktivitás (gamma-sugárzás)
mérhetı, így elfogadhatjuk hogy ott – az
oxigénmolekulák diamagnetikus
tulajdonsága miatt – különös tekintettel
a levegı ionizációra és koncentrációra a
mágneses mezı tehetı felelıssé.

Hartmann ezekben a kísérleti eredmé-
nyekben döntı felismerését látja annak,
hogy lakóterületek behatárolt területein
olyan tulajdonságú helyek vannak,
melyek a biológiai történéseket megza-
varják, jóllehet ehhez egy hosszabb
ottartózkodásra van szükség. Ezért a
rákproblémákkal összefüggésben nyil-
vánvalóan számolni kell geofizikális- és
miliı-faktorokkal.”1

                                                          
1 Idézet Prof. Dr. Herbert L. König: Erdstrahlen
und Magnetismus – Ihre Wirkung für Wohl-
befinden und Gesundheit címő tudományos
mővébıl.

Mikor kell patogén zóna hatásra
gyanakodnunk?

A homeopátiás praxisban legelıször a
beteg kikérdezésénél derülhet ki, hogy
patogén zóna játszik közre a betegség
kialakulásában. A repertorizációnál,
amikor a modalitások, illetve etiológiai
tényezık kerülnek szóba – ha alaposan
kikérdezzük a beteget és odafigyelünk –
gyakran értékes információkhoz
juthatunk; a beteg mondja pl.: - Doktor
úr ,,soha nem voltam beteg, de amióta
ebbe az új lakásba költöztünk nagyon
fáj a lábam és a fiam is állandóan
tüsszög azóta, lehet hogy allergiás?"
vagy ,,amióta fınök lettem – 3 hónapja
– és az üzembıl a fınöki irodába
kerültem agresszív és durva vagyok a
beosztottjaimhoz, pedig egykor ık a
barátaim voltak; úgy érzem valami
összeroppantja a fejemet, nem értem mi
lehet az irodában, mert otthon

megnyugszom és máshol sem áll elı

ilyen dolog", vagy még egy utolsó
modalitás eset: ,,kiválóan tanultam a
fıiskolán, apám bérelt egy másik lakást
a fıiskolához közelebb, de azóta
egyszerően képtelen vagyok tanulni" és
még sorolhatnánk.
Ezek elıjelek és irányt mutatnak. Ezen
túlmenıen szükséges és elengedhetetlen
az orvosi leletek és egyéb vizsgálati
eredmények tanulmányozása.

Geopatogén zóna mérı készülék2

Mivel a geopatogén és kozmopatogén
sugárzások száma szinte végtelen és az
emberek különbözı érzékenységgel
                                                          
2 Ezt a tanulmányrészt Prof. Dr. rer. nat. Hugo
Hubacek az Osztrák Állami Szilikáttechnikai
Kutatóintézet vezetıjének tanulmányából, az ı
engedélyével idézzük, hozzátéve saját tapasz-
talatainkat.

1. ábra. Tumornövekedés patkányoknál helyfüggı feltételekkel

1. görbe: Növekedés geopatogén zóna keresztezıdésben (Ca. - pont = rák-pont);
2. görbe: Növekedés semleges helyen (kb. 1 méterrel távolabb a fenti
keresztezıdési ponttól;  3. görbe: Tumornövekedés Faraday ketrecben,
Dr. Hartmann kísérlete szerint
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reagálnak ezekre, célszerőnek látszik a
sugárzások hatását magán az emberen
mérni. Prof. Dr. Hubacek mérési
eredményei pontosan megegyeznek
saját tapasztalatainkkal. A professzor
egy orvosokból, fizikusokból, bioké-
mikusokból és technikusokból álló
csoport vezetésével 985 személyen több
mint 460.000 mérést végzett. A
vizsgálatok bizonyíthatóan kimutatták,
hogy a geopatogén zónák drasztikus
zavart okoznak az emberi szervezet
szabályzórendszereiben. A gyakorlatban
a bırön mért emberi test ellenállásának
mérése bizonyult a legalkalmasabbnak
és legérzékenyebbnek arra, hogy egy
egzakt mérésmódszert dolgozzanak ki a
patogén zóna hatás pontos meghatá-
rozására. Az ilyen méréssel mért
egészséges személyek ellenállása 40 kΩ

körül mozgott. Azonban néhány perces
patogén zónában tartózkodás gyakran
10szeresére(!) növelte ezt az értéket.

Eltérések az orvosi leletekben,
patogén zóna behatásra
visszavezethetı tünetek

Elsısorban a patogén zónák az aurát
érintve, majd a bırön keresztül haladva
az idegrendszert és ezzel a szervek
vezérlését befolyásolják. A laborérté-
keknél különösen az immunglobulinok
és ezek közül is az IgA és IgM jelentıs
megváltozását láthatjuk. (Megj.: a
Pszichoszintézis Tanácsadó kutatásai
szerint 75% gyakoriságú az ún.
pszicho-neuro-immuno-endokrin ten-
gely tünetegyüttes, mely a fent nevezett
immunglobulinok megváltozásával, a
neutrophil granulocyták drasztikus
csökkenésével jár együtt, valamint fıleg
a Prolaktin, TSH, STH, ACTH stb.
hormonok jelentıs megváltozásával jár
együtt. Ezek a beteg által elmondottak
szerint idegesség, stressz, nagyfokú
fáradtság, kideríthetetlen bırtünetek,
nıknél menstruációs zavarok, meddı-
ség, hıhullámok és rosszullétek for-
májában jelentkeznek.)

A patogén zóna behatásoknál meg kell
különböztetnünk átmeneti vagy tartós
behatást. Az átmeneti hatás, pl. geopa-
togén sugárzásokkal tele hotel,

üdülı stb. fejfájás, fáradtság, álmat-
lanság, átmeneti emésztési zavar, vér-
nyomásváltozás formájában jelentkez-
het.

Hosszabb idejő hatás következménye
kezdetben vegetatív disztónia, késıbb
regulációs problémák a vegetatív ideg-
rendszerben, melyhez immungyengeség
és terápiarezisztencia társul.

Az irodalom és a gyakorlati tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a geopatogén
zónák az olyan súlyos és degeneratív
betegségek létrejövetelében vezetı

szerepet játszanak, mint pl.: rossz-
indulatú növekmények (cancer, sarco-
ma, leukaemia), multiplex sclerosis,
asthma, stb. Sok esetben a hirtelen
csecsemıhalál is erre az okra vezethetı

vissza.

A földsugárzások káros
molekulárbiológiai hatása

Ha a földsugárzásokat az elektro-
mágneses hullámok csoportjába sorol-
juk – nagyon sok mérés erre enged
következtetni – akkor a következı tény
igaz:

Az ionok és dipólus rendszerek
mozgási szabadsága korlátozott lesz

Az ilyen befolyás fontosságát nem lehet
eléggé hangsúlyozni, említsük meg pl. a
kalcium-iont. A kalcium-ion potenciálja
különbözı folyamatokat vezérel, pl.
izomösszehúzódás vagy hormonkivá-
lasztás. Így érthetıvé válik, hogy annak
az embernek a vérében, aki geopatogén
zóna hatásnak volt kitéve, megváltozott
kálium és kalcium értékeket lehet
kimutatni. Különösen a vérben a cink
normálértékének megváltozása érde-
kes, mivel az eddig ismert majdnem
száz enzim aktiválását hajtja végre.

A molekulák rezonanciában rezegnek

Ha az elektromágneses mezı saját
frekvenciája megegyezik vagy a rezgı
molekula frekvenciájának közelébe
esik, egy rezonancia-katasztrófa állhat
elı. A molekulák elkezdenek hevesen
rezegni, mechanikus terhelésük egyre
nagyobb lesz. A kritikus frekvenciák a
mikrohullámok 300 MHz és 30 GHz3

                                                          
3 A szerzı megj.: Figyelem! a rádiótelefonok is
ilyen tartományban mőködnek!

2. ábra. Georitmogrammal készített összehasonlító mérés

A kísérleti személy egy ún. ingerzónában (I); egyszer a keresztben futó zónában
(II); és egyszer direkt az ún. rákponton (geopatogén zóna keresztezıdésben)
feküdt (III), Dr. Hartmann mérésérték összehasonlítása
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vagy magasabb frekvenciatartományába
esnek. Az ehhez a frekvenciához tartozó
hullámhosszúságok centiméter és milli-
méter tartományokba esnek. Ez a rezo-
nanciakatasztrófa bizonyos molekulák
széteséséhez is vezethet.

Biológiai információközléshez a
legminimálisabb energia is elegendı

A mikrohullámok emberre gyakorolt
hatását EEG méréssel megállapíthatjuk.
Mérhetı hatás eléréséhez már 1.10-15

W/cm2 elegendı. Ezidı szerint
Németországban 1.10-2 W/cm2 még
törvényesen megengedett! Ez azt jelenti,
hogy a megengedett energiaszint
10.000.000.000.000-szor nagyobb, mint
az az energia, mely az agyáramokban
már bizonyítható elváltozást okoz.4

Az agyáramok abnormális potenciális
csökkenését epilepsziánál, szervi agy-
károsodásnál, tumoroknál, erıs psziché-
re ható gyógyszereknél megfigyelhet-
jük.

A sejtmembránon hibás potenciálok
lépnek fel

A rezonanciahatás mellett a szabad
töltéshordozók, mint pl. a kálium-,
nátrium- vagy kalcium-ionok a rájuk
kényszerített mozgástól elektromos
áramot állítanak elı. Ezáltal a sejt
belseje és külseje közötti feszültség
nagyobb vagy kisebb lesz. Ez a
megváltozott állapot a sejtanyagcserére
gyakorol hatást és ennek következ-
ményeként fogékonyság áll elı a fertızı
betegségekkel szemben, valamint elvál-
tozások keletkeznek az idegrendszer-
ben.

Ezek a kikényszerített elektromos
változások a biológiai történésekben is
változásokat okoznak: egy idegi impul-
zus terjedése elektromos potenciálok
nélkül nem lenne lehetséges; egyetlen
szívverés sem képzelhetı el elektromos

                                                          
4 A szerzı megj.: Ismét gondoljunk a rádió-
telefonokra, melyeknél 5 W körüli 1 GHz frek-
venciájú elektromágneses rezgés keletkezik
néhány milliméterre az agytól!

áram jelenléte nélkül. A sejtmembrán
mindkét oldalán fellépı hibás
potenciálkülönbség a sejt halálához is
vezethet. A pulzus, a hormonháztartás, a
légzés, a sejtanyagcsere, endogén rit-
musok stb. csak adott korlátok között
képesek az eltérések kiegyenlítésére.

Végül megjegyezhetjük, hogy a geo-
patogén zónák potenciáldifferencákra
kifejtett hatása minden életfolyamatot
képes befolyásolni.

A nagyfrekvenciás zónák nem
termikus biológiai hatása

Nagyon sok tanulmány vált ismertté a
mikrohullámok káros biológiai hatásá-
ról. A következıkben több száz iro-
dalomból válogatott nem termikus
hatást sorolunk fel.

Általános panaszok: fejfájás, ingerlé-
kenység, fáradtság, a szem irritációja,
erısen csökkent motorikus aktivitás,
tanulási képesség csökkenése, szédülés.

Immunológiai elváltozások: a csontsej-
tek növekedésének abnormális ritmusai,
a thrombocyták és leukocyták, T-
lymphocyták számának csökkenése kb.
10%-al.

Genetikai, fejlıdésbiológiai effektusok:
fejlıdési rendellenességek, koraszülés,
sterilitásproblémák. Kromoszóma-elvál-
tozások, rendellenes sejtosztódás, a
sejtosztódás megváltozása.

Rák: emelkedett leukémia rizikó,
rosszindulatú bırrák. Az agy és a
hormonrendszer tumoros betegségei, a
meglévı tumorok nagyobbmértékő
növekedése.

Kikre hat legveszélyesebben a
geopatogén zóna?

A geopatogén zóna különösen káros
azokra az emberekre, akik hosszabb idı

óta tartózkodnak geopatogén környezet-
ben vagy hosszú ideje ilyen helyen
alszanak. A legújabb kutatások bebi-
zonyították, hogy alvás közben a
szervezet azon anyagai, melyek jelentıs

szerepet játszanak a védelemben,
leépülnek.

A zavarzónák különösen kedvezıtlenül
hatnak a beteg emberekre vagy az
energetikailag legyengült személyekre,
pl. operáció után vagy közben illetve
gyógyszeres kezelés alatt.

A zavarzónák nem elhanyagolható
mértékben hátráltatják a gyógyszerek
gyógyító hatását, különösen homeopáti-
ás kezelés alatt.

A zavarzónák megakadályozzák a
teljesítményorientált emberek pl.
sportolók maximális teljesítményének
bevethetıségét.

A zavarzónák akadályozzák a gyerme-
kek testi és szellemi fejlıdését, a
tanulóknál a koncentrációképességet és
az iskolai teljesítményt.5 Különösen
veszélyesek csecsemıkre.

Stresszes terhelés alatt élı emberek
kipihenését akadályozzák a zavarzónák.

Különösen veszélyes a terhes anyákra és
a még meg nem született magzatra. Sok
esetben sterilitásproblémák is patogén
zóna behatásra vezethetık vissza.

A
Pszichoszintézis Tanácsadó

tanfolyamon oktatja
a 6. oldalon megemlített

Dr. Roberto Assagioli féle
pszichoszintézis technikát

A tananyagban szerepel
Dr. med. Emil Rehm

sebész-homeopata orvos
ingadiagnosztikai technikája

a tanfolyamon oktatott
Kónya-módszer

az elıbb említett két módszer
és más módszerek továbbfejlesztése,

szintézise

A tanfolyamra jelentkezni a
Tanácsadónál lehet

                                                          
5
 Praxisunkban igen gyakori az általános iskolába

készülı gyermekek szellemi fejletlensége,
melynek oka a hozzánk került esetek 80%-ánál
patogén zóna közvetlen behatása volt.
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GEOPATOGÉN ZÓNÁKGEOPATOGÉN ZÓNÁKGEOPATOGÉN ZÓNÁKGEOPATOGÉN ZÓNÁK

KOMPENZÁCIÓJA ÉS AKOMPENZÁCIÓJA ÉS AKOMPENZÁCIÓJA ÉS AKOMPENZÁCIÓJA ÉS A

HOZZÁ KAPCSOLÓDÓHOZZÁ KAPCSOLÓDÓHOZZÁ KAPCSOLÓDÓHOZZÁ KAPCSOLÓDÓ

HOMEOPÁTIÁS TERÁPIAHOMEOPÁTIÁS TERÁPIAHOMEOPÁTIÁS TERÁPIAHOMEOPÁTIÁS TERÁPIA
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Elméleti alapok

Az alábbi példák megvilágítják, hogy a
geopatogén zónák semlegesítése és a
homeopátiás kezelés reverzibilissé
képes tenni még azokat az eseteket is,
melyeket a hagyományos orvoslás a
legsúlyosabb, csak sebészeti úton
megoldhatónak ítél. Erre két példát
említünk: ❶ 49 éves férfi, ezideig nem
volt semmilyen betegsége; 5 évvel
ezelıtt új lakásba költözik. Már az elsı
évben a bal lábfej, majd lábszár
üszkösödése áll elı, melyet 2 év múlva
a jobb láb követ; sebészet mindkét
lábfej amputálását mérlegeli. A férfi
felkeresi rendelésünket, intenzív
patogén zóna behatást mérünk a
lakásban és a betegen; kompenzáljuk a
lakásban lévı káros sugárzásokat és a
pontos repertorizáció után Graphites
C200, 2 globulit adunk, a gyógyszer-
hatást kivárva megismételjük a home-
opátiás gyógyszert; a sebészet meg-
állapítja, hogy a pusztulási folyamat
megállt és eltekint az amputációtól.
❷ 21 éves férfi glans penis-ében borsó
nagyságú daganat képzıdik; ambuláns
sebészet eltávolítja, az azonban egy
hónapon belül újra nı. Háromszor
kivágják, de ismét újra nı. A beteg
ideges lesz és új utakat keres. Felkeresi
rendelésünket; megállapítjuk a lakás
súlyos patogén zóna terheltségét,
kompenzáljuk és a repertorizáció után
Thuja occidentális C30, 5 globulit
adtunk 1 x 1/nap dózisban. Az egy
hónap múlva következı kontrollnál
kiderül, hogy a daganat nem növekszik
tovább, de mérete nem is csökken. A
munkahely vizsgálatánál kiderül, hogy
szintén patogén zónák sokasága
mérhetı. Ezek kompenzálása után
megismételjük a Thuja C30-at. Egy
hónapig kivárva a gyógyszerhatást a
beteg arról számol be, hogy a daganat
csökkenni kezd. A csökkenés üteme
viszonylag lassú, ezért Thuja C200, 2
globuli adagjával bocsátjuk haza a
beteget. Néhány hét múlva a beteg

teljesen meggyógyult, a daganat eltünt.
A visszaesés elkerülése végett ügyelnie
kell arra, hogy a kihelyezett patogén
zóna kompenzátorok el ne mozduljanak
illetve a jövıt illetıen ne tartózkodjon
patogén zónával terhelt helyen.

A fentiekbıl következıen betegeink jó
része különösen nehezen orvosolható
esetekkel kerül hozzánk. Mi –
különleges pszichológiai rendelés lévén
– szinte mindent figyelembe veszünk.
Klasszikus homeopátiás módszerrel
dolgozunk, a Dr. James Tyler Kent által
megadott repertorizációs módszert
használjuk és Dr. Samuel Hahnemann
»Organon«-ja (6. kiadás) és »Die
Theorie der chronischen Krankheiten«6

címő mőve alapkınek számít gyógymó-
dunkban a megannyi régi és új hasznos
irodalmat megelızve. A kozmobiológiai
tényezık is fontos szerepet játszanak a
betegség gyógyulásának kimenetelét
illetıen, melyre azonban ebben a
tanulmányban nem térünk ki.

Kiemelten hangsúlyozzuk azonban a
magasabb potenciájú (C200, M, XM,
CM ritkábban MM) homeopátiás
gyógyszerek alkalmazását, mert gyakor-
lati tapasztalataink szerint ezek
gyógyító hatása nagyobb és gyógyító
erıt sokkal hosszabb ideig képesek
kifejteni. Vannak olyan betegségek,
                                                          
6
 A krónikus betegségek elmélete.

pszichológiai és tumorbetegségek,
melyeket alacsony potenciákkal nem
lehet meggyógyítani, sıt ezen beteg-
ségek nem is reagálnak az alacsony
potenciájú szerekre. (3. ábra)7

Mindig egyetlen egyfajta gyógyszert
alkalmazzunk, a legkisebb adagban és a
legmegfelelıbb potenciában a simile
elvnek legmegfelelıbben kiválasztva. A
homeopátiás kezelések sikertelensége az
itt említett módszer figyelmen kívül
hagyásából, a túl alacsony potenciák
alkalmazásából és az elmélet nem kellı

ismeretébıl eredhet.

Esetfelvétel

1. Minden betegnél elsıként gondol-
junk arra, hogy geopatogén zóna
hatás alatt áll-e a lakásában, az alvó-
helyén, másodsorban a munkahe-
lyén. Az esetfelvételnél – mi
kizárólag azt a homeopátiás eset-
felvételt tartjuk jónak, melyet J. T.
Kent alkalmazott – a beteget nem

                                                          
7 A magaspotenciájú homeopátiás gyógyszerek
használatát a legsikeresebben és legtökéletesebben
a liechtensteini Barthel & Barthel Intézetnél, Dr.
Michael Barthel és Dr. Horst Barthel alkalmazza.
Ajánlott irodalom: Dr. Horst Barthel:
»Homöopathie – Der Erfolg gibt recht« címő
könyve igazolt klinikai esetekkel részletesen
beszámol a magaspotenciák sikeres alkalma-
zásáról.

tumoros sejtek csökkenése homeopátiás kezelés közbe n
(patogén zóna mentes helyen)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

napok

tu
m

or
na

gy
sá

g 
(m

m
)

C 15

C 200

1 x 1 golobuli / nap

2 glob.

2 glob.

2 glob.

2 glob.

3. ábra. Tumorméret csökkenés különbözı homeopátiás potenciáknál



2000. május 13-17

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

befolyásolva tudakoljuk meg,
hogyan érzi magát otthonában és a
munkahelyén; kérdezzünk meg
álmait is és azt is, hogyan alszik.

2. Ha nem vagyunk biztosak és a
kikérdezés, beszélgetés nem hozott
kellı igazolást geopatogén zóna
befolyásról, akkor küldjük laborba a
beteget és vizsgáltassuk meg az
idegrendszer, az immunrendszer, a
hormonrendszer, a vér és a csont-
szövet állapotát.

A geopatogén zónák befolyását
megmérhetjük a kereskedelmi forga-
lomba hozott finomenergia mérı
készülékekkel, melyek számítógépes
analízis után megbízható eredmé-
nyekkel szolgálnak.

(Megjegyzés: Radiesztéziai mód-
szerekkel is dolgozhatunk, de ezzel a
módszerrel pontos eredményt csak
úgy kapunk, ha a mérés elıtt
Dr. Roberto Assagioli (1888-1974)
neurológus-pszichiáter pszichoszin-
tézis technikáját alkalmazzuk.)

A geopatogén zónák hatásának kom-
pemzációja vagy kiiktatása a homeo-
pátiás terápia megkezdése elıtt

1. Elsısorban a fekhely, az alvóhely
geopatogén zóna mentessége a leg-
fontosabb. Alvás közben vízszintes
helyzetben és tudatalatti állapotban
vagyunk, ilyenkor a geopatogén
zónák érvényesülése erısebb. A fém
spirálrugót és túl sok fémet
tartalmazó fekhelyek rezonancia-
kırökként mőködnek és elhangolják
a környezet normális rezgéseit. Ezért
elıször a fekhely problémáját kell
megoldani. (az ágy áthelyezése
semleges helyre és cseréje természe-
tes alapú fa, gyapjú, szivacs stb.
anyagokra.)

2. Ha az egész lakás geopatogén
zónában van, akkor nagyon sok
kompenzálási mód ismert, melyek
többé-kevésbé valamilyen mérték-
ben csillapítják a káros sugárzáso-
kat. Mi 2 különbözı frekvenciasávot
átfogó kompenzátort használunk.
Tehát a lényeg az, hogy a homeo-

pátiás terápia megkezdése elıtt
kompenzátor használatával vagy a
fent említett módszerekkel semle-
gesíteni kell a beteg tartózkodási
helyét.

A homeopátiás terápia

A homeopátiás terápia igazodik az
eddig elmondottakhoz és szigorúan a
hahnemanni elveknek megfelelıen
történik: mindig egyetlen homeopátiás
gyógyszert adunk, a legkisebb adagban
és a legmegfelelıbb potenciában.

1. A gyógyszer megállapítása a reper-
torizáció után a Kent repertórium-
ból.8

2. A kiválasztott gyógyszer ellenırzése
Clark materia medicajával és Hering
Guiding Symptoms of our materia
medicajával.

3. A potencia kiválasztása: a pszichés
és tumoros megbetegedések gyógyí-
tását, melyeket geopatogén zóna
okozott minimum C30-as, de
legalább C200-as potenciával kell
kezdeni, különben semmilyen ered-
ményt nem érünk el. A folytatás
XM, majd CM potenciás szer legyen
minimális adagolással. (Egyszerre
nem több, mint 2 globuli)

Példaként következzen egy geopatogén
zóna eredető, több kisebb, 3-8 mm
nagyságú tumor keletkezését okozó
betegség teljes gyógyításának menete:

Thuj. C30, 4 globuli (1x1 globuli/nap),
– 1 hónap múlva Thuj. C200, 2 glob. –
2 hónap múlva Calc. XM, 2 glob. –
3 hónap múlva Thuj. C30, 4 glob. –
1 hónap múlva Nit-ac. C200, 2 glob. –
3 hónap múlva Carb-v. C30, 4 glob. –
1 hónap múlva Chin. XM, 1 glob.

                                                          
8
 Mi a Künzli/Barhtel féle Reprtóriumot

használjuk, mert ebbıl a mőbıl kihagyták a
pontatlan szimptómákat és csak a teljesen
beigazolódottak maradtak benne ezért ezzel a
mővel megbízhatóbb eredmények érhetık el.

Összefoglalás:

A geopatogén zónák figyelembe-
vételével, azok kompenzálásával és az
azt követı magaspotenciájú illetve
váltakozó potenciájú homeopátiás
terápia segítségével, chemoterápia
alkalmazása nélkül, sikeresen gyó-
gyíthatók a geopatogén zóna eredető
tumoros, krónikus és pszichés meg-
betegedések és a homeopátiás terápia
teljesítménye így jelentısen megnö-
vekszik és a recidíva is elkerülhetı.
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A Nemzetközi Homeopátiás Orvosi
Líga 55. Kongresszusa

Nyitóbeszéd

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra,
hogy magyar lévén a 2000-es Líga
kongresszus megnyitóján szólásra
emelkedhetem. Az orvos számára
nincsen szebb dolog annál, minthogy
betegét egészen addig a napig
visszavezesse, amikor annak élete meg-
változott, amikor szenvedése elkezdı-
dött. A betegek maguk ismerik
legjobban azokat az okokat és
körülményeket, amelyek betegségüket és
szenvedésüket kiváltották. A bizalmas
beszélgetés során eljutunk a szemé-
lyiségnek ahhoz a rétegéhez, ahol a
betegben tudatosodnak fájdalmai és
szenvedései. Ha megkérdezzük betege-
inktıl, mi a legnagyobb bánatuk,  mi az,
ami a legnagyobb szenvedést okozza
nekik; házasságuk vagy családjuk, netán
a munkahelyük, ekkor tudjuk meg
valójában, mi bántja és mi teszi igazán
beteggé ıket. A félelem a
megszorultságból ered. A félelem
szorongást feltételez. Elbizonytalanodó
fogyasztói társadalmunkban különösen
a gyermekek azok, akiknél ez igen nagy
szerepet játszik. Sok ember szenved az
igazságtalanságok, a jogtalanságok
miatt is. Boldog az a beteg, aki
megtalálta az orvost, ki meghallgatja és
megkísérli kezelésbe venni félelmeit,
szorultságát, kényszerhelyzeteit, de
boldog az az orvos is, akire eme nemes
feladatot rábízzák. Minek kell követ-
keznie, ha egy embert még sohasem
vígasztaltak, sıt a vígasztalást el is
utasítja? Van-e egymásra és gyer-
mekeinkre még idınk? Vannak-e még
barátaink? Mivel tudunk kikapcsolódni
- olvasással, zenével, netán utazással?
Tudunk-e imádkozni és segít-e rajtunk
az imádkozás?

Boldog az a beteg, aki olyan orvost
talált, ki meghallgatja és megkísérli
kezelésbe venni szorongásait, félelmeit,
kényszereit és traumáit.

Prof. Dr. med. Mathias Dorcsi
homeopata, Bécs, Ausztria
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