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Az ígéret 

 

Lépjen be egy új világba. 

Egy olyan világba, ahol nincsenek krónikus 
betegségek. 

Lépjen ki régi világából. 

Egy olyan világból, ahol eddig rabként élt. 

Próbáljon ki valami újat. 

Ennek a börtönnek igazából nincsenek falai. Csak       
vonalak vannak, amelyek körülhatárolják Önt. A      
vonalakon belül vannak a régi elképzelései, kívül       
pedig az új ötletek, amelyek hívják, hogy lépje át a          
határokat, és szökjön meg börtönéből. Szedje össze       
bátorságát, próbálja ki ezeket az új ötleteket, és        
ígérem, hogy betegségei rögtön enyhülni kezdenek, és       
pár hét alatt teljesen el is tűnnek. 

 

Dr. Hulda Clark könyvidézet 

 

 
 



 
Előszó  

Jött egy merész lépés, hogy ebben a kis        
ismertető könyvecskében leírjam és tájékoztassam az      
embereket arról, hogy a modern tudomány hol tart,        
amiről oly sokan nem tudnak. Talán azért, mert nem         
akarják, hogy tudjuk. Hívjuk őket úgy, hogy       
„HATALMASOK”. A „Hatalmasok” vagyis a világi      
rendszer a médián és egyéb csatornákon keresztül       
olyan információkkal látnak el minket, embereket,      
amivel ők akarnak. Ezek az információk többségében       
negatív, félelmet keltő és az élet számára sokszor        
értéktelen. Közben a világunkban fantasztikus     
gondolkodók és kutatók, orvosok és terapeuták      
léteznek és léteztek. Mint például Nikola Tesla       
feltaláló, Dr. Royal Raymond Rife mikrobiológus      
orvos feltaláló, Dr. Hulda Clark orvos és kutató és         
főként kiemelve a tradíciót képviselő ayurvédikus      
orvosokat, tibeti és kínai gyógyítókat, és nem       
elfelejtve a magyar ősi népi gyógyászat képviselőit.  

Ezek a tradicionális gyógyítók arról írnak és       
tanítanak, hogy az emberi test egy hármasság: test,        
lélek, szellem és ezt hogyan tartsuk egyensúlyban,       
vagyis egészségesen. Jómagam voltam életemben     

 
 



komoly beteg (nőgyógyászati daganat 28 évesen) és       
tizenöt év alternatív tanulmányok és terápiás      
munkámból tudom, hogy minden síkon segíteni kell a        
beteg embert a gyógyulásban. Elsődlegesen a testi       
tisztulási folyamatokban, majd a testi regenerációban.  

A Dr. Rife rádiófrekvenciás technológia, mint      
eszköz már 70 éve létezik és segíti a testi gyógyulást.          
Amióta megismertem Dr. Rife munkáját és kutatásait,       
megtapasztaltam a Rife rádiófrekvencia hatását a      
testemben. Tudom, hogy a gyógyulásnak és a       
gyógyításnak itt kellene kezdődnie. A Rife terápia és        
annak mélysége kihat és hatással van az energetikai és         
spirituális szintekre is.  

A mikrobiológia nagyon összetett és sokszor      
nehezen érthető orvosi tudomány a laikus emberek       
számára. A tömör lényeg, vagyis az esszencia, amiről        
beszámolok ebben a kis könyvben minden ember       
számára érthető és befogadható információ. Nem kell       
orvosi diplomával rendelkeznünk ahhoz, hogy     
megértsük a testünk alapvető működési rendszereit,      
mint pl. emésztőrendszer, kiválasztó-rendszer és a      
többi. Ezen kívül a szellemi ok-okozat törvényeit és        
az ősi bölcsességeket alkalmazzuk magunkra és      
embertársaink megsegítésére. Van egy érdekes kérdés      
bennem: miért van az, hogy a világunk fejlődik        

 
 



technológiailag, fantasztikus orvosaink vannak,    
gyógyszerek, műtéti eljárások és ennek ellenére a       
beteg emberek száma csak nő és nő évről évre. És          
miért nem tudják, többek között a magas vérnyomást,        
cukorbetegséget, meddőséget, allergiát, rákot, stb.     
gyógyítani napjainkban?  

Ma már tudom és le is írom, azért mert az          
orvosaink nem kapnak holisztikus, vagyis egész      
ismeretet, tudást magáról az emberről és az emberi        
hármasság felépítéséről. Bár itt megjegyzem, hogy      
Paracelsus, Hippokrátész a többi ősi tudó erről tudott        
és le is írták műveikben. A Dr. Rife orvos által          
kifejlesztett és megalkotott, publikált technológia az      
emberi testről szól, amiben itt a Földön élünk és         
létezünk. Ha az ember egy kicsit is tiszteli és ismeri          
önmagát, akkor tudja, hogy a testi minősége kihat a         
lelkére, érzéseire és viselkedésére. Ősi mondás: ép       
testben, ép lélek.  

Ennek a műnek nem célja választ adni orvosi        
témaköröket érintő szakmai kérdésekre és nem      
feladata az orvosokat és a „Hatalmasokat”, magát a        
rendszert bírálni. Viszont célja ennek a kis könyvnek,        
hogy amit tizenöt év alatt megtanultam, megértettem,       
megtapasztaltam azt átadjam azoknak, akik akarnak      
tenni önmaguk egészségéért. Erre mindig motiváltnak      

 
 



éreztem magam és a mai napig is ez a vágyam, hogy           
az ősi holisztikus tudást egyesíteni a modern orvosi        
tudományokkal és technológiákkal.  

Személy szerint ebben látom a mai      
katasztrofális és globális egészségügyi problémáknak     
a megoldását világunkban. 
 
Ősi mondás: „Segíts magadon, Isten is megsegít!” 
És aki nem hiszi, járjon utána. 
 
  

 
 



A három zseni, aki az egész életét annak        
szentelte, hogy adjon e világnak tudást és eszközöket. 

 
Nikola Tesla (1856-1943) horvát-szerb-amerikai    

fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök,    
filozófus. 

Életében 146 szabadalmat (ebből 112-t az      
USA-ban) jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el         
a mágneses indukció SI-mértékegységét. 

A világ egyik legjelentősebb és leghíresebb      
tudósa és feltalálója, tevékenységét elsősorban az      
elektromosság, mágnesség és gépészet területén     
fejtette ki. Több fontos elméleti és gyakorlati       
részecskefizikai és gravitációs kutatáson kívül a      
nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a       
váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli       
továbbítása, az energiatakarékos világítás, a     
távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás    
készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló      
energiaforrással működő berendezések, valamint a     
rádió feltalálása is. Munkássága jelentősen hozzájárult      
a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben       
meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi     
életünket. 

(Forrás: wikipedia) 
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Teslával életében több riportot készítettek ahol ő       

nagyon sokat hangoztatta az egészség megőrzésének      
fontosságát és lehetőségeit. Előszeretettel preferálta a      
vegetáriánus étkezést, a tudatos táplálkozást és      
böjtölés tudományát. Köztudott volt róla, hogy      
nagyon megválogatta a táplálékot, amit magához      
vett, és voltak böjtidőszakai, amikor csak friss       
kecsketejet és mézet fogyasztott. Tesla a saját       
szellemi frissességét és alkotó erejét a tudatos       
táplálkozásnak is köszönhette, hogy még idős      
korában is találmányokon dolgozott és kísérletezett.  

Tesla nyilatkozataiból azt is megtudhatjuk, hogy      
foglalkozott természet-tudományokkal, természet   
feletti világgal és érdekelte a lélektan és maga Isten         
létezése. Olvasható, hogy Teslának volt halál közeli       
élményben része, ami természetesen meghatározta     
életét és gondolkodásmódját.  

 
Royal Raymond Rife (1888-1971)  

Egy tudós, biokémikus, mechanikai és     
elektrotechnikai kutató, felfedező volt. A Heidelbergi      
Egyetem díszdoktorrá fogadta korai munkáiért.     
Legismertebb találmányai a „frekvencia-készülék”,    
valamint az „univerzális vírus-mikroszkóp”. 

 
 



A speciális mikroszkópjainak köszönhetően    
felfedezte, hogy minden, betegségeket keltő     
organizmusok sebezhetőek egy speciális    
frekvencia-besugárzással, ami más sejtre egyáltalán     
nincs hatással. Évekig kísérletezve feltérképezte     
minden általa veszélyesnek tartott baktérium, vírus és       
más kórokozók saját frekvenciáját. A frekvencia      
kezelés lényegében a sejt saját kibocsájtott rezgését       
rezonáltatja a készülék, és ez jut vissza a sejthez.         
Ennek következtében a mikroorganizmus sejtfala     
meggyengül, majd felhasad és elpusztul. Az emberi       
sejtek sejtfala jóval erősebb, ezért a kezelés teljesen        
ártalmatlan. 

Rife többféle ilyen rezonáns frekvenciákon     
működő készüléket alkotott különféle betegségek,     
többek között a rák-betegség gyógyítására. 

Rife-nak 1920-tól sikerült elérnie azt, amit a mai        
elektron-mikroszkópokkal még ma sem lehet     
kimutatni: élőben, színesben és nagy felbontás      
mellett tudta vizsgálni a mikrobákat. Ezt      
rés-spektroszkópiával, precízen állítható és    
forgatható kvartz-prizmákkal, túlnyomórészt   
ibolyántúli fény-sugárzások két ilyen, a minta által       
kiválasztott, egymástól kissé eltérő hullámhosszával     
tudta elérni. Ezek a kiválasztott, többnyire a látható        

 
 



fény spektrumán kívül álló frekvenciák voltak azok,       
amik rezonálva láthatóvá tették a mikrobákat. Ez a        
két fényhullámhossz interferenciát okozott, ami így      
nagyobbá vált, és már a látható fény spektrumába        
esett. Ezzel Rife volt az első kutató, aki élő         
mikrobákat tudott vizsgálni. 

Mivel az organizmusok 75%-a a látható fény       
spektrumán kívül álló hullámhosszakkal volt csak      
gerjeszthető, ezért a mai kutatók jelenleg is a        
sötétben tapogatóznak és csak fekete-fehérben, az      
elpusztított minták látható tetemeit tudják vizsgálni.      
Rife jóval megelőzte korát! 

Hosszú, évekig tartó tanulmányai során     
észrevette, hogy minden egyes vírusnak, vagy      
baktériumnak van egy saját rezonáns frekvenciája,      
ami sebezhetővé is teszi azokat. Például azt mondta,        
hogy a rákos daganatban levő organizmusok arról       
voltak felismerhetők, hogy egy jellegzetes lilás-vörös      
kisugárzást adtak. Ezeket a rendkívül kisméretű,      
lilás-vörösen fénylő, élő alakzatokat BX vírusnak      
nevezte. Erről a speciálisan fénylő mivoltukról voltak       
felismerhetőek más közegekben is. Rife precizitására      
utal az is, hogy több mint 400-szor megismételte        
kísérleteit, és minden egyes alkalommal a BX típusú        
vírus mindig rákos daganatot keltett. Akárcsak ahogy       

 
 



azt Béchamp francia kutató-tudós, korábban     
feltételezte, azt észlelte, hogy az alaptípusú élő       
mikroalakzatok, amik anatómiailag minden    
organikus közegben jelen vannak, csak bizonyos      
betegséget kiváltó feltételek esetén alakulnak át      
betegséget okozó formává. A betegség nem azért lett,        
mert valami mikroorganizmus bekerült a szervezetbe.      
Az mindig is ott volt, csak valami átalakította egy         
betegséget okozó formává. Az eredeti kiváltó ok       
tehát nem a vírus, hanem például egy sokk, vagy         
toxinok, vagy sugárzás, vagy negatív     
gondolkodás-mód, stb. - azaz mindig a legyengült       
test kémiai traumája, ami oxigénhiányos szöveteket      
eredményez, savas kémhatással, ami a mikrobák      
elszaporodásának kedvez. 

(Forrás: internetháló) 
 
Megjegyezném Rife életéről, hogy nem minden      

igazság található meg az internethálón, illetve létezik       
Rife életéről szóló dokumentumfilm, ami angol      
nyelven van csak forgalomban, az ő kutatásait       
mutatja be, és dokumentálja. Ezek hiteles eredeti       
archív felvételek. Rife életéhez hozzátartozik, hogy      
miután korát megelőző és forradalmi technológiát      
alkotott meg nagyon sok irigye volt.  

 
 



Maga az akkori „Hatalmasok” tettek arról, hogy       
Rife életét megnehezítsék, mint pl. az egyedi       
tervezésű mikroszkópjának alkatrészét   
laboratóriu-mában véletlenül eltűntették, illetve a     
kutatólabor és kutatási eredmények tűz martalékává      
váltak. Természetesen a tűz oka ismeretlen, ezáltal       
nem volt elkövető, lezárták a rendőrségi nyomozást.       
Az orvos-kutatói csoportban dolgozó orvosok közül      
többet lefizettek, hogy a kutatási eredményeket      
meghamisítsák, vagy nevetség tárgyává tegyék. Volt      
olyan orvos, akinek váratlan és hirtelen halála nagy        
valószínűséggel nem volt természetes. Volt olyan      
orvos, akit anyagilag ellehetetlenítettek különböző     
koholt vádak alapján. A lista hosszú lenne, hogy        
ennek az orvosnak miket kellett megélnie az       
alaptalan vádak és rágalmak miatt. Rife-ot saját élete        
és a körülötte élők tragédiája megviselte és sokszor        
alkoholba menekült. Nemcsak a múltban, hanem      
napjainkban is meghurcolják azon tudósokat,     
orvosokat, másképp gondolkodókat, akik mernek a      
„Hatalmasok” ellen fellépni.  

 
 

Dr. Hulda Clark Regehr (1928-2009) 

 
 



Kanadában élt, doktori fokozatait ott szerzett      
kutató, orvos, másképp gondolkodó író,     
természet-tudományokkal foglalkozó doktornő. Dr.    
Clark szerint minden emberi betegséghez     
hozzákapcsolható a parazita fertőzés. Azt is állítja       
könyveiben, hogy képes gyógyítani az összes      
betegséget, közöttük a rák, HIV kórokozókat Zapping       
elektromos készülékkel, amit ő kereskedelmi     
forgalomba hozott. Dr. Clark több könyvet is írt,        
leírja, ahogy a módszere működött. A Zapping       
elektromos készüléket a doktornő Amerikában     
próbálta hivatalos formában bevezetni az     
egészségügyben, de egy sor jogi nehézségbe és       
szövetségi kereskedelmi falakba ütközött. Az     
Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi    
Bizottsága elutasította Clark újításait. Nemcsak, hogy      
elutasították, mindezek mellett még megalapozott     
tudományos tiszteletlenséggel is megvádolták. Az     
igaz, hogy a doktornőnek kiváló orvosi diplomái       
voltak és elismert kutatásai orvosi körökben, de sajnos        
ez sem volt elég, hogy egyáltalán fontolóra vegyék        
hosszú évek kutatói munkáját amit Dr. Rife, mint        
kutatóorvos szintén már bizonyított. 1979-ben Dr.      
Clark elhagyta a kormány által támogatott kutatást, és        

 
 



Mexikóban magántanácsadó és kutató egészségügyi     
klinikát működtetett, egészen haláláig. 

(forrás: internetháló) 
  

 
 



Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet 
Nem új keletű a feltételezés, hogy a rák        

kialakulásáért paraziták a felelősek. Az utolsó      
évszázadban Koch professzor Németországban,    
Newjadomskij Oroszországban és Hulda Clark     
Amerikában azok, akiket eredményeik visszavezettek     
a parazitaelmélethez. 

Az orosz tudós, Tamara Lebedowa több éve       
állítja, hogy az, amit a patológusok a mikroszkóp alatt         
ráksejtnek nyilvánítanak, igazából trichomonadok. 

A trichomonadok apró ostoros egysejtűek,     
három különböző stádiumban léteznek: ostoros     
stádiumban, amőbaként és sejtes formában. Mivel ez a        
parazita ivartalanul szaporodik, minden alkalommal     
különböző organizmus keletkezik. A hyaluronidáz     
enzim segítségével tudnak az egész szervezetben      
vándorolni. Figyelemreméltó képességük, hogy a test      
sejtjeit imitálni tudják, és olyan antigéneket      
termelnek, melyek az emberi eredetű antigénekkel      
teljesen megegyeznek. Ez megmagyarázza, miért     
olyan tehetetlen az immunrendszerünk a tumorokkal      
szemben. 

Lebedewa elmélete szerint a tumorsejt a parazita       
egysejtűnek egy ostortalan állapota. A tumor nem       
más, mint ostortalan trichomonadok csoportosulása,     
 
 



amikor az utódsejtek nem válnak le az elődökről. Ezt         
ott tehetik meg leginkább, ahol a szervezet belső        
miliője zavart. 

Dr. Budwig már 1959-ben írt a vérben élő        
„féregszerű” élőlényekről, 1970-ben a bajor Max von       
Petenkofer Intézet publikálta felfedezését különös,     
testes elemekről a vérben. Dr. Alfons Weber       
filmfelvételeket is készített ezekről. Szükséges a      
szöveti miliő megváltoztatása megfelelő    
táplálkozással, mert így békés szimbiózisban élhetünk      
újra a parazitákkal, hiszen teljesen kiirtani nem lehet        
őket, és amúgy is jelen vannak mindenütt a        
környezetünkben. 

Kezelési elvek: méregtelenítés,   
táplálkozás-terápia. Antiparazita szerek – ha annyira      
elszaporodtak, és már tüneteket okoznak. A paraziták       
elpusztíthatók, ha saját rezgéseikkel kezelik őket.      
Márpedig a Clark-terápia lényegében az emberi      
szervezetben élősködő parazitákat (vírusokat,    
gombákat, férgeket, baktériumokat) veszi célba. A      
biológusnő szerint ugyanis a paraziták hatása,      
valamint a környezeti ártalmak és a szervezet       
elsavasodása okozzák a krónikus betegségeket. Dr.      
Clark Kanadában biológia szakon végezte az      
egyetemet, méghozzá kitüntetéssel. Ezután biofizikát     

 
 



és sejtfiziológiát tanult. 1958-ban doktorált, majd      
intenzív kutatásait követően saját    
természet-gyógyászati praxist nyitott. Sokan zseniként     
ünnepelték, míg mások sarlatánnak titulálták, és tanait       
hókuszpókusznak minősítették. 

A paraziták sokkal elterjedtebbek, mint     
gondolnánk. 1976-ban az amerikai Centre for Disease       
Control széles körű felmérést végzett az Egyesült       
Államok lakosai körében, és arra az eredményre       
jutott, hogy a vizsgált személyek közül minden       
hatodik parazitafertőzésben szenvedett, noha nem     
tudott róla. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a       
WHO felmérései szerint világszerte több mint      
egymilliárd ember hordoz szervezetében valamilyen     
parazitát. 

A Németországban létrehozott Clark-terápiás    
egyesület tagjai felfigyeltek rá, hogy az asztmás       
betegek állapota a parazitaellenes kúra elvégzése után       
látványosan javultak. Dr. Clark szerint a tüdőben       
megtalálható ascaris lárvák (orsóféreglárvák) jelentős     
mértékben hozzájárulnak az asztma kialakulásához,     
amit a világ minden táján élő és dolgozó        
Clark-terapeuták igazoltak. 

Érdemes tudni, hogy vérünkben az eozinofil      
granulociták (egy fehérvérsejt típus) száma nem csak       

 
 



allergiák és asztma esetén nő meg, hanem       
bélférgesség esetén is. Sok betegnél megfigyelhető,      
hogy a parazitaellenes kúra után megszűnik az évek        
óta fennálló és szinte kezelhetetlen poratka-allergia      
(amit házipor-allergiaként ismernek a legtöbben). 

(forrás: internet) 
 
Megjegyezném, hogy Dr. Clark élete hasonló,      

mint Dr. Rife élete. Igaz, hogy más traumák érték, de          
mégis csak traumák. Dr. Clark alapul vette Dr. Rife         
kutatásait és publikációit, és Clark is hasonló       
álláspontokra jutott, amit a doktornő könyveiben      
publikált. Mint pl. a Meggyógyulhatsz című művében,       
amelyben a doktornő hangsúlyozza, hogy igaz hogy a        
testünket vírusok, baktériumok, paraziták és gombák      
betegítik meg és ezek toxinjai.  

Viszont a doktornő azt is felismerte, hogy a testi         
egészségünkre nagy hatással vannak a megváltozott      
környezeti hatások, (mint pl. repülőgépek,     
kipufogógázok, vegyszerek, permetszerek,   
kozmetikumok, élelmiszeripar adalékanyagai, mint pl.     
tartósítószer, nátrium-glutamát). Dr. Clarknak    
forradalmi gondolatai és tanácsai voltak, amit már       
életében felvállalt, nyilatkozatok, interjúk és könyvek      
formájában. Az egészséges életmóddal kapcsolatos     

 
 



meglátásait hangsúlyozta, a környezettudatos élet és      
tudatos táplálkozás. 

Nagy hangsúlyt fektetett a belső tisztítókúrákra,      
máj-, vese-, béltisztításra, az egészség     
helyre-állításának céljából és az egészség megőrzése      
érdekében. A doktornő könyveiben oly mértékben      
számol be kutatásainak igazságáról és a testi       
gyógyulás lehetőségeiről, ami korának    
„Hatalmasainak” szemét bántotta. Mindent megtettek,     
hogy a doktornőt ellehetetlenítsék és nevetségessé      
tegyék forradalmi, de egyben ősi egészségmegőrző      
publikációért.  

A doktornő is hangsúlyozta a test, lélek, szellem        
hármasságát és azt, hogy az egészségért      
nézőpont-változásra van szükség az eredményesség     
érdekében. Fiával Új Mexikóba költözött, ahol      
remélte, hogy kutatásait nyugodtabb körülmények     
között tudja végezni. Az interneten sok mindent       
olvashatunk főként munkájáról, magánéletéről nagyon     
keveset. A munkája miatt életében nagyon sok       
vádaskodással kellett szembenéznie, de ez nem törte       
meg a kutatási vágyát és lendületét, hogy tegyen a         
betegekért és a szenvedőkért. Kutatásai és mérései, és        
az egész élete arra irányult, hogy hogyan győzheti le         

 
 



az ember a betegségeket, és ezen belül korunk        
legelterjedtebb betegségét, magát a rákot. 

Világhálón haláláról olyan hírek keringenek,     
hogy rákban hunyt el, ami megmosolyogtató azok       
számára, akik mernek a dolgok mögé nézni, és        
mernek logikusan gondolkodni. Hiszen Dr. Hulda      
Clark daganatos embereket gyógyított sikeresen a      
Zapper eszköz segítségével és tudatos     
egészség-megőrző tanácsaival. A doktornő egy     
mexikói kórházban hunyt el, nőgyógyászati műtétet      
követően fertőzésben. Talán ez betegség a sors       
iróniája, biztosra nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy a         
földi léte mindenkinek véges, és egyszer távoznunk       
kell. Dr. Clark úgy távozott földi létéből, hogy a         
legnagyobb kincset adta az emberiségnek, a tiszta       
tudást. Köszönjük! 
  

 
 



Holisztikus világkép és napjaink 
 

Az egészség az egyetlen valós kincsünk itt a        
földi létben. Mégis oly sokan pazarlóan bánnak vele,        
és rombolják tudattalanul önmagukat és     
környezetüket. Igen, a környezetüket és szeretteiket,      
mert ha a családban vagy baráti körben valaki komoly         
beteg, akkor ez mindenkire hatással van, és sajnos        
negatív irányban. A világunkban minden mindennel      
összefügg. Aki a testét nem tiszteli és nem támogatja         
a mindennapokban, az előbb vagy utóbb tüneteket fog        
produkálni. Először a test csak finoman jelez érzés        
vagy sugallat formájában, de ha erre nem figyelünk,        
akkor kénytelen a testünk egyre inkább erősebb és        
durvább jeleket küldeni a figyelmünk felkeltése      
érdekében.  

Az tény, hogy a betegség hirtelen és persze a         
legrosszabb időpontokban érkezik az életünkbe. Pedig      
az előjelek következők voltak: inni kéne több vizet és         
kevesebb kávét, alkoholt, üdítőnek nevezett valamit.      
Lustaság helyett jó lenne már csinálni valamit,       
táncolni, futni, kirándulni. Talán az ételek, amiket nap        
mint nap a saját szánkba és gyermekeink szájába        
teszünk táplálék gyanánt, ideje lenne megvizsgálni      
tényleg miből is van? Mennyi benne az életet adó         

 
 



tartalom? És a bűvös cigi, drog, alkohol,       
antidepresszánsok altatók, … majd holnap teszem le.       
De a holnap csak holnap marad. Ezek a gondolatok         
mindenkiben ott vannak, kiben erősebben, kiben      
gyengébben.  

Tudom, hogy fejben mindenki érti, hogy igaz az        
előbbi felsorolás, de mégis a tehetetlenség és a        
gyengeség győz az ember felett. Ha a világunkba        
nézünk, mindenki láthatja, fölényben a betegség van.       
Rosszul állunk, szinte vesztésre! 

 
Miért van ez így? 

Ha nem a fejlett országokat nézem, hanem a        
szegény, éhező nemzeteket, akik segítség nélkül nem       
képesek kitörni a nyomorból, és a betegségekből, azt        
mondhatnám, igen azoknak az embereknek nincs      
tiszta víz, az étel is olyan amilyen, ha van egyáltalán.          
A higiénia és az egészségmegőrző tájékoztatás, pedig       
sok helyen szinte nulla. Orvosi segítség és       
gyógyszerek hiányában valóban tombol a testi      
betegség és a halál.  

De mi a helyzet a fejlett országokban? Itt van         
orvos, kórház, gyógyszerek, étel, ital, bőség. Minden       
adott, hogy az ember betegségek nélkül éljen a        

 
 



mindennapokban. Mégis a betegség létezik. A      
rendelők, kórházak rogyásig tele betegekkel, a      
patikák, mint a gomba úgy szaporodnak. Mert van rá         
igény. A gyógyszeripar pedig boldog, mert a világ        
még világ, nekik lesz profitjuk.  

 

De hol az ember és az egészség? 

Így tizenöt év távlatából elmondhatom, igen sok       
beteg emberrel találkoztam és találkozom nap mint       
nap. Sok ember úgy gondolkodik, akik már megjárták        
a kórházakat, és ettek elég gyógyszert, hogy nincs kiút         
a szenvedésből. Miért gondoljuk azt, hogy nincs       
lehetőségünk a gyógyulásra?  

Ma már tudom, hogy az igaz információk hiánya        
és a beszűkült emberi elme gondolja, hogy nincs        
megoldás. Pedig van! A megoldás nem más, mint        
hogy a „beteg” nézőpont változtatást hajt végre       
önmagán gyökeresen. A magyar nyelv csodája      
annyira kifejező és érthető: gyökeresen annyit jelent,       
hogy alapjaiban.  

Ahogyan beteggé tetted a saját testedet, mert te        
voltál, te is tudod megváltoztatni a testedet és egyben         
az életedet. Persze, ez idő és munka, sok kitartást         
igényel, mert legyünk őszinték, az összes többi       

 
 



illúzió. Aki mást ígér, gyógyulás terén, az hazudik, de         
nagyot. A gyengék és a tudattalanok elhiszik és        
beállnak a sorba. Milyen sorba? A várótermek, a        
kivizsgálások soraiba, a gyógyszertárak soraiba. Ez is       
csak egy út a sok közül. Én is álltam, míg el nem            
kezdtem érdeklődni, olvasni, tanulni és persze      
változtatni az életemen gyökeresen, vagyis alapjaiban. 

Az élet egy lehetőség arra, hogy fejlődjünk       
megértésekben és bölcsebbé váljunk földi életünkben.  

„Ki hogy vet, úgy arat” (magyar mondás) 
 
Minden tradicionális irányzat gyógyítói és     

képviselői leírták és ránk hagyták a tudásukat,       
titkaikat, több ezer éve. Az ayurvédikus orvosok,       
tibeti, kínai és a többi irányzat, lépésről lépésre végig         
vezetik az érdeklődőt a gyógyulás útján. A holisztikus        
világképet nem most találták ki, hanem már igen        
régen. Ami önmagában is teljes tudást rejt és        
megtapasztaláson alapuló. Ha régen működött az      
embereknek, akkor a mai korban élőknek is tud        
működni.  

Azt mondják a bölcsek, a tudás hatalom, és ez a          
mai napig érvényben van.  

 

 
 



Mi is a betegség valódi oka? 

A valódi ok, amit már oly sokan felismertek,        
leírták és tanították, az nem más, mint a lélek üzenete:          
letértél a szeretet, igazság útjáról. A betegségek,       
balesetek megállítanak és korrigálnak. Ha hajlandó az       
ember változtatni negatív gondolatain, érzésein,     
szavain, tettein, akkor a test is változik, hiszen az         
ember megértette a lelke üzenetét. Miután sok beteg        
ember van, ebből látszik, hogy az emberi       
tudattalanság hol tart napjainkban. 

 
„Minden betegség gyógyítható, de nem minden beteg”  
 

A szabad akarat törvénye, merthogy vannak      
szellemi törvények, lehetőséget ad a választásra. Az       
ember dönti el, milyen minőségben kívánja élni az        
életét, rombol, vagy épít? Rombolni mindenki tud,       
ehhez nem kell tehetség. De építeni? 

 

A holisztikus jelentése, egész, teljes 

A világ olyan, amilyen, van benne jó és rossz. Ez          
maga a dualitás, itt az ember megélheti a poklot és a           
mennyországot. Az emberi élet értelme, az maga a        
megtapasztalás általi fejlődés, a legmagasabb     
 
 



tudatállapot eléréséig. Ezt a szellemi értéket,      
minőséget, mind az ősi és a mai vallások kultúrája         
őrzi. Ezeket nevezik: nirvána, teljesség, bölccsé válás,       
felébredés, visszatérni Istenbe, a forráshoz, az      
egységbe, szeretetbe.  

Az olvasó kérdezheti, jó, de hogy jön a szellemi         
tanítás össze Dr. Rife technológiájával? Nagyon is! A        
holisztikus gondolkodás az egészet vizsgálja,     
egészében látja. Az egészség szóban benne van, az        
egész, vagyis a holisztikus. Az egész ember felépítése,        
test, lélek szellem. Az emberi személyiség üzenete a        
testnek a kórokozókon keresztül. Minden kórokozó      
megfelel egy negatív lelki megnyilvánulásnak. Pár      
példát felsorolok, hogy milyen összefüggés van a       
fizikai kórokozók és az emberi hitrendszerek,      
hiedelmek, traumák között. 

A testbe a vírus, vírustörzsek ezeknek az       
energetikai lenyomata, mint gondolat, érzés a      
következő: veszélyben vagyok, testileg, lelkileg,     
anyagilag, veszélyt jelent rám a főnököm, kolléga,       
családtagok, hivatalos szervek, megbüntetnek,    
elfognak, elítélnek, és ilyen jellegű félelmek. Mikor       
ezektől tartunk, szorongunk és félünk. Anyáknál      
veszélyben a gyermekem, a házasságom. Apáknál      
család és egzisztenciális félelmek. Munkahelyen     

 
 



kollégák rosszindulatú megnyilvánulásai,   
feljelentések. Veszély a betegség, veszély a halál.  

Baktériumoknál, ezek energetikai lenyomata,    
mint gondolat, érzés és kommunikáció a következők:       
értéktelenség érzés, nem vagyok elég jó, mások       
jobbak, nem viszem semmire, nem vagyok elég jó nő,         
férfi, anya, apa, vezető, és az összes többi. Nem         
hiszem el, hogy jár nekem a jobb, szebb, siker,         
boldogság.  

Gombáknál, ezek energetikai lenyomata,    
gondolat, érzés és kommunikáció a következők:      
neheztelés, harag, mint például, utálom az apámat,       
otthagyott, nem szeretett, elhagyott a férjem,      
feleségem, neheztelek, haragszom, gyerekeknél    
testvérháborúk, neheztelek az öcsémre, mert miatta      
nem figyelnek rám a szüleim. És az ehhez hasonlók.  

Parazitáknál, ezek energetikai lenyomata,    
gondolat, érzés és kommunikáció a következők:      
élősködnek és kihasználnak érzése, parazita     
kollégákkal vagyok körülvéve, milyen féreg a      
szomszédom, hogy mindig vasárnap reggel hétkor      
nyírja a füvet, az anyósom kiszívja a véremet, a         
főnököm teljesen kizsigerel, a feleségem teljesen      
kihasznál anyagilag és még sorolhatnám. Az előbbi       
példákkal érzékeltetni szeretném, hogy a mindennapi      

 
 



gondolataink, érzéseink és szavaink igenis tükrözik a       
testünkben élő kórokozókat. Ezeket a kórokozókat mi       
engedjük be az életünkbe fizikai síkon, mert már        
ezeket megteremtettük önmagunkon belül, mint     
ítéletek önmagunkról és embertársainkról és maga a       
világról. És itt megérthetjük azt a bölcsességet, hogy a         
változás csakis belülről indulhat el. Változz meg és az         
egész világod megváltozik. Csak a játék kedvéért       
gyakoroljuk a megbocsátást és a múlt, jövő       
elengedését és figyeljük a jelenben önmagunk      
megnyilvánulásait. Harminc nap gyakorlat után     
energetikai szinten tisztulunk és ez természetesen le       
fog képződni a fizikai megnyilvánulásunkra.  

A Rife technológia és Dr. Clark könyvei a testi         
gyógyulás folyamatait mutatják be és segítik. De ha        
lélek és szellem egyensúlya hiányzik, akkor a testi        
gyógyulás átmeneti és részleges lehet csak. Ez már        
önmagában nézve is nagy eredménynek számít, de az        
egészség, teljesség, az más. Teljes egészség, a testi        
egyensúly, lelki egyensúly, és szellemi tudatos      
egyensúlyi állapot az itt és mostban. Jézus mester        
szavaira emlékezve: „vagyok aki vagyok”. Erre a       
hármasságra törekedni földi létben mindenek felett.  

 
Amit tehet az ember önmagáért 

 
 



A testi minőségért 

Kornak megfelelő mozgás. A rendszeres     
mozgással a testünkben lévő nyirokrendszerünk     
működését tudjuk egyensúlyban tartani. 

Tudatos táplálkozás, a bevitt ételek minősége,      
tisztasága a testen belül az emberi vérre hat, ettől függ          
milyen alkotóelemek jutnak el minden egyes      
sejtünkhöz. Egy napra lebontva két liter, minél       
tisztább víz és táplálékaink összességében 60%-ban      
nyers zöldségekből és gyümölcsökből álljon össze. 

A testnek szüksége van a megfelelő pihenésre,       
alvási időre. 
(Dr. Masaru Emoto: A víz üzenete, Prof. Edmund        
Székely: Kozmoterápia) 

 
Lélek minőségéért 

Önismeret gyakorlása, különböző eszközök    
segítségével, mint pl. reiki, kineziológia, Theta      
Healing, családállítás, grafológia. Mindenki    
megtalálhatja számára megfelelő eszközt. A cél a       
belső békére törekedni, elfogadni ami van, mert úgyis        
az van, ami van. A belső harcba az ember belefárad,          
és beteggé teszi önmagát.  

 
 



A lelki higiénia azt jelenti, olyan helyek,       
emberek, közösségek, információk jelenléte az     
életünkben, ami számunkra pozitív értéket képvisel,      
és örömet adó.  

 
Szellemi minőségéért 

„Ki keres, az talál”, olyan könyvek és mesterek        
tiszta és igaz információin elmélkedni és napi szinten        
gyakorolni. Ez az élet művészete és egyben a bölccsé         
válás útja. Pucéran születünk, semmit nem hozunk,       
sem férjet, gyereket, házat, vagyont, hírnevet, és így is         
távozunk. Amit viszünk, ebből a világból a       
tapasztalatok általi fejlődésből leszűrődő felismerések     
és bölcsességek. Mindegy mi van most az életedben        
anyagilag, érzelmileg, testileg, a lényeg, tudsz e élni        
és szeretni igazán. Ezek a gondolatok, amit itt papírra         
vetettem, egyetemes igazságok minden ember szívébe      
bele van írva a Teremtő kegyelme által. 

 
„Aki ma elvet egy gondolatot, az holnap       

cselekedetet arat. Holnapután szokást, általa pedig a       
jellemet, végül pedig a sorsát, végzetét. Ám a szabad         
választás a miénk, mi határozzuk meg mit akarunk        
teremteni.” Kurt Tepperwein 

 
 

 



  

 
 



Esettanulmányok 

Ezeket a klienseket magam kezeltem és      
figyelemmel követtem a gyógyulásuk folyamatait.     
Neveket nem említhetek a személyi jogok védelme       
miatt. A Rife RPZ14 plazmagenerátor segítségével és       
a kliens közreműködésével közösen értük el az igen        
pozitív eredményeket. Az RPZ14 plazmagenerátor és      
F-Scan speciális bemérő eszköz és az alternatív       
terápiák nem helyettesítik az orvosi és kórházi       
kezeléseket. A terápián mindenki saját döntése alapján       
vett részt, amiről írásban nyilatkozott. Az      
esettanulmányok bemutató jellegűek, ebben az     
ismertető könyvben pár esetet van módom bemutatni.  

Egy következő terjedelmesebb műben,    
részleteiben kívánom a Lyme kór és a női, férfi         
meddősséggel kapcsolatos 15 éves terápiás sikereket      
és eseteket bemutatni. 

 
1. eset: 58 éves férfi 

Tünetek: 20 éve voltak vesegyulladásai, melynek      
következtében az egyik veséjét orvosi műtéttel      
eltávolították. Ezen kívül vizelési problémák, lábon      
bőrgombák és testi fáradékonyság. Visszatérő     
krónikus fülgyulladás, amivel rendszeresen járt orvosi      

 
 



kezelésekre és többszöri fülfelszúrással és     
antibiotikumokkal kezelték. 

Kiegészítő alternatív terápia ajánlása következő     
volt a számára: gyógynövényekkel és     
fűszer-növényekkel parazitaölés, ezután   
nehézfém-kivezetés, szintén gyógynövényekkel.   
Joalis biorezonanciás technológiával állapotfelmérés.    
Pótoltuk a testből a hiányzó sókat, ásványi anyagokat,        
és vitaminokat. Az ajánlás irányult még a rendszeres        
testmozgásra és a testtudatos táplálkozásra. A stressz       
csökkentésére, légzőgyakorlatok és jóga    
pszichológiából merített technikák elsajátítására.    
Rendszeres orvosi és alternatív szűrő és      
kontrollvizsgálatok elvégzése. 

A terápia 9 mérésből és az RPZ14       
rádiófrekvenciás technológiával történő kivezetésből    
állt. A terápiára hetente érkezett, a harmadik       
terápiánál a kliens nagy örömmel mesélt tünetei       
csökkenéséről, és a testében elinduló pozitív      
változásokról. A terápia végére a tünetek amikkel a        
kliens megkeresett, nagy része megszűnt. 

A mért frekvenciák, ami Dr. Hulda Clark       
Meggyógyulhatsz c. könyvének 2. kötete végén      
található. Frekvenciatáblázatban (kHz): (421, 290,     
274, 250, 230, 202, 210, 255, 228, 190, 309, 292, 391,           

 
 



357, 465, 460, 177, 380, 423, 345, 355, 404, 368, 330)           
ezek a számok egy-egy kórokozót jelölnek, ami az        
emberi testbe már magzati korban, anya által jutottak        
be illetve gyermekkori betegségekből. 

A kórokozók bejutásáról bővebben Dr. Hulda      
Clark könyvéből lehet tájékozódni és informálódni, az       
interneten nagyon sok orvosi információ áll      
rendelkezésünkre.  

 
2. eset: 52 éves nő.  

Tünetek: nagyfokú fáradékonyság,   
alvás-zavarok, erős hajhullás, nőgyógyászati    
panaszok, alhasi fájdalmak, orvosilag diagnosztizált     
kisebb ciszták.  

Terápia 10 kezelésből állt, heti egy alkalommal.       
Frekvenciák:(393, 382, 255, 191, 137, 288, 363, 404,        
435, 312, 212, 177, 420, 430, 460, 465, 375, 346, 355,           
387, 475, 423) 

A terápia kiegészítő ajánlása szintén hasonló,      
mint az előbbiekben felsorolt, gyógynövényekkel,     
fűszernövényekkel parazita és nehézfém-kivezetés.    
Aviva női hormontorna elsajátítása és gyakorlása,      
Theta Healing terápia alkalmazása, mely a nőiesség és        
párkapcsolati blokkok feloldására irányult. A kliens      
elmondása szerint az ötödik terápiánál érezte a test        

 
 



öntisztító folyamatainak beindulását, amelyek    
általában ezekből állnak: erősebb szagú vizelet,      
éjszakai izzadás, erős testkipárolgással, elviselhető     
fejfájás, torokérzékenység, náthaszerű tünetek. Ezek     
két-három hét alatt természetes módon elmúlnak. A       
tisztulási tünetek erőssége és időtartama függ az       
egyén életmódjától, mint pl. cigaretta, alkohol, drog,       
túlzott gyógyszerfogyasztás, ezen belül altatók,     
antidepresszánsok, túlsúly, életkörülményekből adódó    
erős stressz, traumák, és munkahelyi ártalmakból      
adódó veszélyes anyagok.  

Terápia végén visszament kezelőorvosához    
kontroll vizsgálatokra ahol visszaigazolást nyert a      
Rife technológia hatékonysága. 

 
3. eset: 48 éves nő. 

Tünetek: idegi feszültség, depresszió,    
pánik-rohamok, alvászavar, súlygyarapodás.   
Rendszeres orvosi kezelés alatt állt, ahol altatót és        
antidepresszáns gyógyszerrel kezelték.  

Négy terápián vett részt.  
Frekvenciák: (428, 423, 274, 314, 175, 177, 460,        

393, 475, 198, 356, 465, 289, 345).  
A hölgy rendszeresen sportol és jógázik,      

vegetáriánus étkezést folytat, valószínűleg ennek volt      
 
 



köszönhető a terápia hatékonysága. Mint minden      
esetben parazitaölés és nehézfém-kivezetés történt,     
ezek után tünetei rohamosan csökkentek, Theta      
Healing terápiával pedig a lelki hátteret tártuk fel és         
segítettük a klienst a szemléletmód-váltás     
elsajátítására.  

Kezelőorvosa látva a pozitív változásokat a      
gyógyszerek csökkentését és fokozatos elhagyását     
javasolta orvosi kontroll mellett kliensüknek. 

Az ajánlás számára az éves parazitaölés és       
nehézfém-kivezetés és kéthavi F-Scan kontrollmérés. 

 
4. eset: 55 éves férfi. 

Tünetek: erős gyomorpanaszok, hányinger,    
hányás, gyomorégés, különböző ételekre a tünetek      
erősödtek, mint pl. kávé, alkohol, fehérkenyér, erős       
fűszeres ételek.  

Terápia 12 alkalom volt.  
Frekvenciák: (355, 392, 177, 188, 435, 430, 312,        

212, 362, 320, 267, 288, 346, 423, 404, 460, 465, 393,           
386, 368, 251) 

Harmadik terápiánál testi tisztulási folyamatok     
beindultak, minden esetben a terápia részét képezi az        
ajánlott parazita, nehézfém-kivezetés, illetve    
személyre szabott táplálkozási tanácsadás. A     

 
 



gyomorhoz kapcsolódó lelki traumák, szorongások     
oldását reflexológia és energetikai kezeléssel     
segítettük. A terápia végeztével panaszok megszűntek,      
a kliens jól érezte magát.  

Ajánlás volt még hetente egy reflexológiai      
kezelés, és a táplálkozás tudatos alkalmazása.  

 
5. eset: 44 éves férfi.  

Tünetek: erős fejfájás, izületi fájdalmak, főleg      
térd, fáradékonyság és szemérzékenység. F-Scan     
bemérés alapján találtunk olyan frekvenciát, ami a       
Borellia Lyme kórra utaltak, aminek a frekvenciája       
377-384. Ezen felüli frekvenciák: (368, 345, 392, 363,        
212, 460, 462, 404, 177, 270, 293)  

Húsz terápián vett részt, nyolcadik terápián      
jelezte a kliens, hogy tünetei enyhülnek. Terápia       
részét képezte, mint minden esetben a parazita és        
nehézfém-kivezetés, és vitamin és sók pótlása, aloe       
gél, gyömbér, kurkuma fogyasztása és teljes      
húsmentesség a tisztulási időszak alatt. Kliens nagyon       
precízen tartotta az ajánlásokat és az eredmény       
önmagáért beszélt.  

 
Tizenhét Lyme kóros klienst kezeltem Rife      

technológiával ez idáig. A kliensek egy része orvosi        
 
 



szerológiai vizsgálatból tudta a betegsége vélt okát. A        
többiek a Lyme kór klasszikus tüneteivel érkeztek,       
melyek általában a következők: fejfájás,     
fáradékony-ság, izületi érzékenység, kóborló    
fájdalmak, rossz közérzet, koncentrációs zavarok.     
Persze ezek a tünetek nemcsak Borelliára jellemzők,       
nagyon hasonlók a tünetek Epstein-Barre vírus      
tüneteihez, vagy akár más, gennykeltő     
baktériumokhoz.  

A bemérés alapján a frekvenciatartományokból     
látjuk, hogy a tünetek mögött milyen kórokozó áll.        
Ezek a kórokozók mind a Lyme, mind az        
Epstein-Barre az idő múlásával a testben nagyon       
komoly szöveti gyulladásokat és szöveti elhalásokat      
okozhatnak és okoznak. Ide sorolhatjuk Herpes      
simplex vírust, ami az idegrendszert támadja meg és        
az idegtörzsek gyulladását okozhatják. Nagyon súlyos      
esetekben bénulást, agyhártyagyulladást idéznek elő.     
Ha valaki már sajnos tolószékbe kényszerült és       
nagyon nagy a testben a kórokozók általi roncsolás,        
ott sajnos a Rife technológiás kezelés nagyon hosszú        
ideig tarthat. Maga a terápia nagyon sok időt, energiát,         
kitartást igényel mind a klienstől és környezetétől.       
Egyszerre kell alkalmazni mind az orvosi és alternatív        
eszközöket a vágyott siker érdekében. A terápia       

 
 



éveket vehet igénybe, garantálni ilyen esetben sajnos       
semmit nem lehet, de a reményt sosem szabad feladni.  

 
6. eset: 68 éves nő.  

Tünetek: mellkasi és alhasi fájdalmak, állandó      
náthás és allergiás tünetek, bőrkiütések, emésztési      
zavarok, epegörcsök, és nagyobb műtéten esett át tíz        
évvel ezelőtt. A műtét oka nőgyógyászati daganat, a        
női belső szerveket eltávolították. A tünetek nagy       
része a műtétek után állandósultak.  

Tizenhat terápián vett részt.  
Frekvenciák: (465, 460, 194, 404, 188, 177, 423,        

345, 384, 475, 392, 363, 382, 387, 397, 427, 434, 212)  
Terápia mellett javasoltuk parazita és     

nehézfém-kivezetést, étrend megváltoztatását, a    
tanácsadás a táplálkozásra vonatkozóan minden     
esetben Prof. Edmund Székely kozmoterápia alapján      
történik. A professzor könyvei beszerezhetőek az      
interneten keresztül a Nemzetközi Biogenikus     
Társaságnál. Bárki tanulmányozhatja és    
alkalmazhatja.  

A kliens beszámolt a tisztulási tünetekről, ami       
számunkra jelzi az emberi test csodálatos profizmusát.       
Ha a test kap segítséget a tisztulásban, akkor képes         
arra, hogy regenerálódjon és visszaállítsa a saját       
 
 



egyensúlyi állapotát. Ezt a tudást többezer éve leírták        
már a keleti gyógymódok. Bárki tanulmányozhatja, és       
ha úgy érzi, alkalmazhatja. Ezekben az esetekben is        
mindig ajánlottak az orvosi szűrővizsgálatok és      
szaktanácsadókkal való konzultációk.  

Fontos megértenünk, hogy a testi betegségek      
tükrözik az érzelmeink és gondolataink minőségét,      
nagyon sok terapeuta a világunkban könyvek,      
előadások formájában hívják fel a figyelmünket a       
saját felelősség-vállalásunkra, az   
egészség-tudatosságra. És itt arra célzok, hogy      
holisztikus világképben gondolkodni és élni. Az      
orvosok, gyógyszerek, terapeuták, és különböző     
technológiák segítik a gyógyulásunkat, de az életéért       
mindenki maga teheti meg a legtöbbet. 

 
7. eset: 46 éves nő 

Tünetek: végbélviszketés, női folyás, csalánszerű     
kiütések, arcon májfoltok, hajhullás, enyhe     
kopaszodás, állandó kényszeres mozgás. 

Tizenhárom terápián vett részt a hölgy. 
Frekvenciák: (300, 270, 236, 209, 363, 335, 465,        

460, 375, 346, 438, 423, 420, 177, 392)  
A frekvenciákból és a tünetekből egyértelmű volt       

a paraziták jelenléte a testben. Terápia mellett       
 

 



javasoltuk a parazitaölést és a rendszerinti      
nehézfém-kivetetést. Fürdéskor törülköző váltása,    
magas hőfokon való kezelése, ágynemű, pizsama és       
fehérnemű rendszeres cseréje és fertőtlenítése.     
Terápiát követő két hétben készültek az első fotók,        
amit a kliens fotózott le a székletről. Látható és         
felismerhető székletben fonalasféreg és annak petéi.      
Az erős viszketéseknek a végbélnél és végbél       
környékén egy hónap kellett, hogy enyhüljenek és       
megszűnjenek. Ilyen esetben, mikor ilyen erős a       
parazitafertőzés, mindig megkérdezem az embereket,     
hogy tartanak e háziállatot. A kliens beszámolt, hogy        
gyermekkora óta imádja a macskákat, vele alszik, és        
igen volt olyan, hogy a macskája gyomorrontást       
szenvedett és hányt. Amikor ezt takarította fel az        
előszoba kövéről látott benne hosszúkás vastag      
hajszálakra emlékeztető formákat, de nem volt      
tudatában, hogy ezek igazából mik lehetnek.  

A hölgy nemcsak ezekkel a tünetekkel keresett       
fel, a másik, amire terápiát kért, az meddőségi és korai          
vetélési problémák. Két ízben vetélt el, az első és         
második hónapban. Természetesen ez az ő életében       
nagyon nagy trauma volt és mai napig gyermektelen.        
A testi problémáinak és vetélésének nagyon nagy       
valószínűséggel a gyökérproblémája, a paraziták     

 
 



voltak. Joalis bemérés alapján pótoltuk szervezetében      
a hiányzó ásványokat, sókat, vitaminokat. Három      
hónap elteltével a haj szerkezete erősödött és dúsult.        
Az arcán lévő májfoltok halványodtak és fél év alatt         
arcbőre és maga a test bőre megújult, élettel telivé         
vált. 

 
8. eset: 53 éves nő 

Tünetek: igen egyediek voltak, alkarjában és      
lábszáraiban a bőre alatt égető érzést tapasztalt,       
elmondása alapján, mintha belül viszketne a bőre, és        
úgy érzi, hogy zsiborog a húsában valami.       
Hajhullásra, fáradékonyságra, hason túlsúlyra    
panaszkodott, illetve rendszeres székrekedésre és     
puffadásra.  

Tizenhárom terápián vett rész a kliens, belsőleg       
nagy dózisú parazitaölést és nehézfém-kivezetést     
végeztünk, és mérések alapján pótoltuk szervezetéből      
a hiányzó alkotóelemeket.  

Frekvenciák: (475, 435, 434, 430, 212, 177, 312,        
355, 423, 460, 465, 404, 420, 363, 345) 

Többször volt fogászaton, mert lehelete     
kellemetlen. Eleinte rossz fogra gyanakodott, de a       
fogászaton megállapították, hogy fogai rendben     
vannak, korához képest. Részemről allergiát sejtettem      

 
 



az ügy hátterében, de a terápia harmadik hetében        
elküldött fotók a vécéből, az önmagukért beszéltek,       
15-20 centis paraziták ürültek a kliens testéből.  

Ez számomra is meglepő volt, hisz első ízben        
találkoztam élőben ilyen esettel. Ez idáig, csak,       
könyvekben olvastam róluk. Amikor a harmadik      
sorozat fotót küldte a vécéből, felfoghatatlannak tűnt,       
hogy ezek az igen nagyméretű és mennyiségű       
paraziták, hogy létezhetnek a testben, és tovább       
gondolva, milyen belső szervi roncsolásokat     
okozhattak kliensemnek. 

Itt is megkérdeztem, hogy van e háziállat a        
közvetlen közelében, és ahogy számítottam, a válasz       
igen, két kutyával él együtt. További terápiás javaslat,        
a rendszeres orvosi szűrővizsgálatok, reflexológia,     
energetikai kezelés, ami segíti a testi méregtelenítést       
és regenerációt. 

 
9. eset: 47 éves férfi 

Tünetek: 15 éve fennálló allergia, ezekre      
gyógyszereket szedett, de sajnos már ezek sem       
segítettek, egy intenzív berobbant időszakban. Sűrűn      
előforduló migrénes fejfájás, ami szinte     
elviselhetetlen volt számára, ilyenkor nem tudott      
koncentrálni és dolgozni menni.  
 
 



Tizenöt terápián vett részt. 
Frekvenciák: (355, 295, 392, 386, 368, 312, 423,        

346, 345, 404, 460, 465, 177, 188, 212) 
Terápia melletti ajánlások, a parazita,     

nehézfém-kivezetés, folyadékbevitel növelése. Napló    
vezetése a migrénes fejfájás előtti 3-4 napban fellépő        
eseményekről, mint stressz, táplálkozás és időjárási      
változások feljegyzése. A kliens nem nagyon értette       
az allergiáját, az orvosok nem tudták biztosan       
megmondani, hogy mire allergiás, ami kliensünket      
nagyon zavarta és bántotta. Elmondása alapján      
nagyon tudatosan táplálkozik, jógázik, sportol,     
mindent megtesz az egészségéért, és hogy lehet, hogy        
tizenöt év alatt nem tudott meggyógyulni. A válasz        
egyszerű, a kliens testében lévő kórokozók és az élő         
és élettelen toxinok, és az évek alatt felgyűlt        
nehézfémek, melyekről tudjuk, hogy elsődlegesen az      
agyban raktározódnak el, és okoznak komoly      
problémákat. Későbbiekben kiderült, hogy az     
illetőnek van házi kedvence, macska. Az első       
méréseknél már láttam a parazita frekvenciákat és a        
herpes vírust.  

Jelenlegi tapasztalatom, hogy az összes allergiás      
problémákkal küszködő emberben megtalálható a     
herpes simplex vírus.  

 
 



 
 

10. eset: 57 éves nő 

Tünetek: autoimmun betegség, orvosilag    
diagnosztizált. Kliens panaszai: emésztőrendszeri és     
felszívódási zavarok, vastagbélgyulladás. 

A terápia húsz kezelésből állt. 
Frekvenciák: (184, 220, 460,423, 404,346, 392,      

363, 387, 368, 177, 312, 188, 197, 380) 
A terápia mellett javasolt tisztításokat elvégezte      

magán a kliens, mind parazita, mind      
nehézfém-kivezetést. Lelki oldásokat a Theta Healing      
eszközével segítettük.  

Az eddigi tapasztalataim nagy részében az      
autoimmunbetegség hátterében az élet    
értelmetlensége, szeretethiány és magány érzése áll.      
Kezelés relatív hosszú volt, de a terápia végére egy új          
ember született. 

 
11. eset: 50 éves nő 

Tünetek: mellrák tüdő áttéttel, orvosilag     
diagnosztizált. A kliens elmondása alapján tíz éve volt        
először daganatos beteg, műtéti úton bal mellét       
eltávolították a tüdőben lévő csomókkal együtt, és       

 
 



nyirokcsomókat is távolítottak el a hónaljból. Az       
orvosi protokoll, mint napjainkban akkor is ugyanaz       
volt, kemoterápia, és sugárkezelés. Kliensben a múlt       
traumái nem voltak kidolgozva, ez maga a lelki ok, ez          
nem más volt, mint férfi-női kapcsolat, megcsalatás,       
és szégyen. Ezért újult ki a betegsége, illetve a testben          
lévő kórokozók és toxinok miatt. A kliens elmondása        
alapján az tartotta életben, hogy a két gyermekét fel         
kell nevelnie. Mikor a kliens megkeresett, már elő        
volt írva műtéti beavatkozásra és kemoterápiás      
kezelésre.  

Huszonöt terápiát vett fel, plusz öt RPZ14       
regenerációs programot. 

Frekvenciák (345, 465, 460, 397, 177, 387, 427,        
430, 434, 386, 368, 355, 312, 423, 404, 362, 475) 

A műtétig volt szűk két hónapunk, ez alatt volt         
időnk megcsinálni a parazita és nehézfém-kivezetést.      
A lelki traumák oldása, ami abban segítette a klienst,         
aki egyébként vállalta a kemoterápiát és műtéti       
kezelést, hogy felkészítse a testet a rá váró nagyon         
erős gyógyszeres kezelésre és ezek mellékhatásaira. A       
test, hogy ki volt tisztítva a kórokozóktól, toxinoktól        
és a lélek is harmonikusabb állapotban volt, így        
kibírta a hosszas testi, lelki gyötrelmes küzdelmet.  

 
 



Megjegyezném, hogy a kliens mikor ki volt       
tisztítva a kórokozóktól és toxinoktól, az orvosi       
vizsgálatok meglepően jó eredményeket mutattak, de      
a kezelőorvosa úgy látta biztosnak, hogy kezdjék el a         
kemoterápiás kezelést. A kliens elmondása alapján      
családi akarat és nyomásra vetette alá magát az erős,         
drasztikus orvosi terápiának.  

Nagyon sok ember, aki nálam megfordult és       
daganatos betegséget diagnosztizáltak nála az     
orvosok, az erős kemoterápiás kezelést azért vállalják,       
mert nagyon erős bennük a félelem a szenvedéstől és         
az elmúlástól. Én, mint terapeuta, sosem vállalom fel        
a kliens helyetti döntést, ezeket a döntéseket csakis a         
kliens hozhatja meg önmagában, és döntésének      
felelősségét is csakis ő vállalhatja. A terapeuta       
szerepe ilyen esetekben segíteni a klienst ebben a        
nagyon nehéz, félelmekkel, fájdalmakkal teli     
időszakban. Sem az orvosok, sem a gyógyszerek, sem        
az alternatív terapeuták, nem vagyunk istenek, nem mi        
döntünk élet és halál között.  

Ma már kliensem 30 és 50 km-es biciklitúrákat        
tesz, haja erősebb mint valaha. Ez a hosszú betegség         
megtanította, hogy élvezzen minden percet földi      
létéből. Meg tudott bocsátani a férjének, akivel újra        
randiznak.  

 
 



 
12. eset: 65 éves férfi 

Tünetek: nyirokrákot diagnosztizáltak nála az     
orvosok. Ezen információkkal, tünetekkel került     
hozzám. 

Terápia öt kezelésből állt. 
Frekvenciák: (423, 404, 345, 296, 258, 231, 460,        

465, 393, 177, 175) 
Ez az eset azért érdekes, mert nagyon gyors        

eredményt értünk el, rövid idő alatt. Viszont ebből az         
esettanulmányból láthatjuk, hogy ha az ember életmód       
változtatást kezd el magán és a kezelőorvos nyitott az         
alternatív terápiák irányában, akkor gyorsan lehet      
gyógyulni. A kliens mielőtt hozzám került volna,       
teljes vegetáriánus életmódot kezdett el, illetve az erős        
stresszt kiváltó traumát sikerült megoldania életében,      
ez összefüggött a nyugdíjba menetellel. A terápia,       
mint mindig parazita és nehézfém-kivezetéssel     
kezdődött, melyet RPZ14 technológia alkalmazása     
követett. A kliens megbeszélte kezelőorvosával, hogy      
a kemoterápiáig adjon nekik időt arra, hogy ezt az utat          
kipróbálja és ha az orvosi eredményei nem romlanak,        
illetve javulást mutatnak, akkor ő mint kliens nem kéri         
a kemoterápiás kezelést. Amennyiben eredményei     
nem javulnak, sőt romlanak, akkor viszont kéri az        

 
 



orvosi beavatkozást. Dr. Hamer erről írott      
munkájában pont ez az eset támasztja alá, hogyha az         
ember feloldja a betegségét kialakító lelki traumát,       
akkor a test öngyógyító mechanizmusa beindítja a       
testben a gyógyulási folyamatokat. A kliens egy erős        
önbecsülés letörés traumát élt meg az életében beállt        
változástól. Ezt a test le is reagálta betegség        
formájában. Miután önmagán belül megoldotta és      
szembenézett lelki konfliktusával, így vissza tudta      
állítani elsősorban lelki harmóniáját, ami leképeződött      
testi síkra. Orvosa a leletek alapján nem tartotta        
szükségesnek a továbbiakban a kemoterápiás kezelés      
elkezdését, viszont rendszeres orvosi kontrollt     
javasolt.  

Megjegyzem én is így gyógyultam meg,      
szembenéztem saját belső konfliktusaimmal és     
megoldottam. A forrásinformációkból a könyv végén      
lehet tájékozódni, a lelki és testi összefüggések       
értelméről.  

 
 
 

13. eset: 38 éves nő 

Tünetek: pajzsmirigybetegség,  
torokérzékenység, hirtelen súlygyarapodás,   
 
 



fáradékonyság, menstruációs zavarok. Ezt az orvosi      
vizsgálatok alátámasztották, és 1-2 cm-es göböket      
találtak, amire sürgető műtétet javasoltak. Az orvosok       
azt is vázolták a kliensnek, hogy ha a műtét közben a           
pajzsmirigyet el kell távolítani, akkor élete végéig       
hormongyógyszereket kell szednie. A kliens nem a       
műtéttől rémült meg, hanem az élete végéig tartó        
gyógyszeres kezeléstől, főleg úgy, hogy kisbabát      
tervezne az életében.  

Terápia tizenkét kezelés volt. 
Frekvenciák: (376, 241, 176, 420, 330, 475, 430,        

423, 420, 404, 368, 382, 346, 355, 363, 177, 188) 
Kezelőorvosa beleegyezett, hogy gondolja át a      

műtéti javaslatot, miután nem életmentő műtétről volt       
szó. Kapott két hónapot úgy, hogy rendszeres       
ellenőrzésre kell járnia, és ha negatívra fordulnak       
laboreredményei, akkor műtétre kerül sor. A      
kliensnek ajánlás volt a Rife terápia mellett, parazita-        
és nehézfém-kivezetés, diéta, sport, lelki okok oldása.       
Már az első laboreredmény értékei pozitív irányba       
mozdultak el, aminek hatására a kliens még       
lelkesebben alkalmazta a számára ajánlott terápiákat.      
Ez a két hónap arra adott lehetőséget, hogy a tisztulás          
a testben meginduljon.  

 
 



Tudjuk Dr. Hulda Clark könyveiből, hogy a       
paraziták és toxinjai felborítják az emberi testben a        
hormonegyensúlyt, és komoly betegségeket okoznak     
az emberi testben. A testben már kialakult göbök        
természetes úton való lebontására nem elég két hónap,        
oda minimum fél vagy egy év szükséges. Orvosai úgy         
látták, hogy ha az eredményei ilyen irányban       
pozitívan javulnak, akkor a műtétre nem kell, hogy        
sor kerüljön.  

Magyarországon és világszerte nagyon sok     
pajzsmirigy beteg van, a fizikai ok legtöbbször a        
paraziták és toxinok. Azoknak az embereknek,      
akiknek már kiműtötték a pajzsmirigy egy részét vagy        
akár az egészet, nem marad más, mint a gyógyszerek         
szedése életük végéig. Amit az emberi testből műtéti        
úton kivesznek, azt semmi sem pótolhatja. Ezért       
nagyon fontos a betegség megelőzése, a rendszeres       
orvosi szűrővizsgálatokon való részvétel, hogy időben      
tudjunk segíteni, amíg nem késő. A Rife       
technológiának köszönhetően a terápia sikeresen     
zárult. 

 
 
 
 

 
 



 
Pár gondolat a gyermekek kezeléséről  

A gyerekek lelki és testi egészsége nagy       
mértékben függ a szülők, de legfőképp az édesanya        
mindenkori lelki és tudati minőségétől. Ez nagyon       
egyszerű, ha az anyuka önmagával harmóniában van       
és boldog, akkor a gyerek is egészséges, harmonikus        
állapotban van. De ha ezeknek az ellentétét éli meg az          
anyuka, vagyis kimerült, feszült, szorongó bármi      
oknál fogva, akkor a gyermek ezt érzékeli érzelmi        
úton, és ezek a negatív energiák hatnak a gyermek         
testi, lelki minőségére egyaránt.  

A gyerekek a szülőknek, mint pici tükrök       
visszatükrözik a felnőttek tudattalanságából fakadó     
negatív megnyilvánulásait. A gyerekek nem tudják      
elmondani sokszor a szüleiknek vagy környezetüknek      
a bennük lévő szorongásokat, félelmeket, kétségeket.      
Ezeknek a fizikai levetülése általában a      
légzőrendszert, torkot, mandulát, tüdőt érintő     
betegségek. 

Ha gyermeket hoznak hozzám, bemérések     
alapján RPZ14 Rife technológiával kezelem, illetve      
határozott iránymutatásokat javaslok a szülőknek,     
amiben csak reménykedhetem, hogy betartják a      
gyermekük érdekében. Fontos a gyermek egészséges      

 
 



ételekkel való táplálása, játékos mozgás, kreatív      
időtöltés, és a szülők egymásközti tiszteleten alapuló,       
szeretetre épülő családi modell megteremtése és      
gyakorlása.  

Pszichológiai kísérletek bizonyítják, hogy a     
gyermek lelki minősége függ a szülői érzelmektől és        
mintáktól. 

Egy gyermek ajándék a szüleinek, nem tulajdon       
és nem tárgy, hanem egy érző csodás lélek.        
Szerencsére találkozom tudatos családokkal, akik     
harmóniában és következetes családi modellképben     
élnek a mindennapokban. Személy szerint     
szimpatikusnak találom az alternatív óvodákat,     
iskolákat, amik gyermekközpontúbbak.  

A gyerekek másképp reagálják le a Rife terápia        
tisztulási folyamatait, mint a felnőttek. Pár kezelésből       
feloldhatók a testi tünetek. A tisztulási folyamat náluk        
általában hőemelkedéssel, vagy kisebb lázzal jár.      
Miután a test még fiatal, sokkal kevesebb bennük a         
toxin, mint egy felnőtt testben, ezáltal a szövetek is         
sokkal gyorsabban regenerálódnak.  

(Popper Péter, gyermekpszichológus, orvos, és     
Vekerdy Tamás könyveit tudom ajánlani a szülőknek) 

 
 

 
 



 
 
 
Végül megjegyezném, hogy a kórokozók a      

világunkban, mint vírusok, gombák, baktériumok és      
paraziták, mindig is voltak, mindig is lesznek, míg ez         
a világ létezik. A kórokozók bejutása a testbe nagyon         
könnyű és egyszerű, levegőből, vízből, ételekből,      
állatokból. A rossz hírem, hogy a visszafertőzés       
elkerülhetetlen a test számára. A jó hírem viszont az,         
hogy van megoldás a tisztulásra és a gyógyulásra, ez a          
Dr. Rife technológia és Dr. Clark zapperezés. Jelenleg        
nem tudok más földi technológiai eszközről, amelyek       
ezen eszközök precizitását és hatékonyságát legkisebb      
mértékben is elérhetik. Az egészség mindenkinek a       
magánügye. Abban nem dönthetünk, hogy a földi       
létünk hány évig tart, megéljük e a szép, öreg         
nyugdíjas kort. De abban dönthetünk, hogy milyen       
minőségben éljük a mindennapokat, és öregkorunkban      
élvezzük e az életünket. 

 
 

Jó egészséget kívánok mindenkinek! 
  

 
 



Zárógondolatok 

Kedves Olvasó nézze el nekem egyszerű,      
szókimondó stílusomat. Ismertető szándékkal íródott     
ez a könyv, nem szakirodalomnak szántam. Bízom       
benne, hogy ha csak egy embernek tudtam segíteni az         
egészség megőrzésével kapcsolatosan, már megérte     
megírni ezt a könyvecskét.  

 
Példaképem tanítása: 
„Az életem a tanításom.”Mahatma Gandhi 
 
Kölcsönvettem bölcs emberek idézeteit, amik     

nekem sokat tanítottak. Kívánom a kedves olvasónak       
is, hogy lássa meg benne az iránymutatást és a         
bölcsességeket. 

 
„A valóságban egyáltalán nincs cél. A látható       

cél csupán orientációs pont a horizonton, amely irányt        
szab utamnak. A valóságban maga az út a cél, a          
látható cél pedig csak az út vége, amely egyidejűleg         
egy új út kezdete.” 

„Az igazság egészen egyszerű. Sem nem jó, sem        
nem rossz, egyszerűen csak van! Minden úgy van,        
ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e      

 
 



számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha       
nem fogadod el, szenvedsz. Ám ha feltétel nélkül        
igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.” 

 
„- Mester, mi lehet a boldogság titka? 
- Ne vitatkozz idiótákkal. 
- Én nem hiszem, hogy ez lenne a titok. 
- Igazad van. Mondta a mester…” 
 
„Az emberek különbözőképpen viselkednek,    

amikor dühösek. Van, aki beharapja az ajkát,       
elvörösödik, talán még ökölbe is szorítja a kezét, de         
nem szól egy szót sem, hanem haragját visszafojtja.        
Mások szabad folyást engednek mérgüknek,     
kiabálnak, vagdalkoznak, és már azzal sem törődnek,       
ha igazságtalanok a másikkal szemben. Pedig nem       
volna szabad igazságtalanságra igazságtalansággal    
válaszolnunk. (...) Függetlenül attól, hogy ki milyen       
képet alkot rólam, hogyan szidalmaz, vagy éppen       
túlzottan dicsér, én az vagyok, aki vagyok, és ezen         
senki a világon nem tud változtatni, csak én magam!” 

 
 
 
  

 
 



Ajánlott könyvek és tanítók 
 
Korunk úttörő orvosai és gondolkodói, akiknek      

tisztelettel adózom a bátorságuk előtt, hogy mernek       
őszintén tanítani az igazságról. 

 
Youtube, internetes előadások: 
 
Prof. Dr. Papp Lajos 
Dr. Daubner Béla 
Dr. Bakanek György 
Dr. Popper Péter 
Dr. Csernus Imre 
Dr. Lenkei Gábor 
Dr. Masaru Emoto 
Dr. Royal Raymond Rife 
Dr. Dr. Vekerdy Tamás 
Dr. Popper Péter 
 
Könyvek 
 
Dr. Hulda Clark: Meggyógyulhatsz 1-2 
Dr. Hulda Clark: A rák megelőzése és gyógymódja 
Jacques Martel: Lelki eredetű betegsége lexikonja  

 
 



Dr. Ryke Geerd Hamer: Orvostudomány a feje       
tetején, Új medicina 
Deb Shapiro :Test az elme tükre  
Kurt Tepperwein: Szellemi törvények  
Dr. Masaru Emoto: A víz üzenete 
Ty Bollinger: Az igazság a rákról. Kutatás a        
gyógymódok után 
és még sokan mások 
  

 
 



Ábrák 
Kliensek által készített fotók 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
  

 
 



Internethálón megosztott ábrák  
 

 
Májmétely  (Fasciola hepatica)  

 
  

 
Szívféreg (Dirofilaria immitis) 

  

 
 



     

 

Miért gondoljuk azt, hogy nincsen lehetőségünk      

a gyógyulásra? Ma már tudom, hogy az igaz        

információk hiánya, a beszűkült emberi elme      

gondolja, hogy nincs megoldás. Pedig van! Azt       

mondják a bölcsek, a tudás hatalom, ez a mai napig          

érvényben van.  

Az RPZ14 rádiófrekvenciás technológia az egyik      

valóban működő eszköz, amit kutatóorvosok, tudósok      

fejlesztettek ki, értünk emberekért és az egészségért.  

Ezzel a könyvvel fejezzük ki tiszteletünket azon       

tudósoknak, akik az életüket arra szentelték, hogy       

gyógyítsanak. 

 
 






