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BEVEZETŐ

A	 szellemgyógyászat,	mágia,	 varázslás,	 rontás	 (vudu),	 kuruzslás	 ősidők	 óta
létezik.	Amióta	a	teremtő	elme	megalkotta	az	embert,	attól	a	perctől	kezdve,
hogy	 lelket	öntött	a	 testbe	és	megkezdődött	a	 test	 és	a	 lélek	 szimbiózisa	örök
harc	 folyik	 a	 kettősségen	 belül	 a	 vezető	 szerep	 megszerzéséért.
Számtalanszor	 felmerül	 a	 kérdés,	 hogy	 a	 test	 táplálja-e	 a	 lelket,	 s	 ha	 igen,
akkor	a	lélek	a	test	kiszolgálója-e	vajon.	Avagy	a	lélek	táplálja,	élteti	a	testet,
s	 a	 test	 szolgálja	 a	 lelket.	 Szerintem,	 azoknak	 van	 igaza,	 akik	 a	 testi-lelki
egyensúly	mellett	teszik	le	a	voksot,	és	azt	hirdetik,	hogy	a	test	és	lélek	azonos
értékű,	egyenrangú	a	szervezet	léte	szempontjából.	A	kettő	külön-külön	nem
létezhet,	 mert	 akkor	 nincs	 élet.	 Az	 élet	 értelme	 az	 elme	 és	 a	 fizikai	 test
állandó	tökéletesítése,	a	boldogság,	szeretet,	kéjmámor	energiák	begyűjtése,
szétárasztása	a	testben,	s	ezáltal	annak	tökéletesítése.

Isten	 (teremtő	 elme)	 úgy	 alkotta	 meg	 teremtményeit,	 hogy	 azok
valamilyen	 szinten	minden	 pillanatban	 átéljék	 a	 létezés	 örömét,	 a	 tudás,	 a
tökélyre	való	törekvés	kínját,	a	teremtés	gyönyörét.	Ez	lehet	öntökéletesítés,
a	 környezet,	 a	 világ	 tökéletesebbé	 tételére	 irányuló	 törekvés.	 A	 lélek	 az
ideálisra,	a	maximális	szépségre,	jóra	és	tökéletesre	törekszik,	s	ebben	a	test
segít	 neki.	 Addig	 nem	 nyugszik	 az	 ember,	 amíg	 lelkét	 üdítő	 harmónia	 és
szépség	nem	veszi	körül,	s	ebben	a	lelki	gyönyörben	a	test	is	épül.

A	szeretetlenség,	kudarcélmények,	stressz,	szürkeség,	kínlódás,	tehetetlen
vergődés,	éhezés,	sanyargatás	lassan	megöli	a	lelket,	s	felőrli	a	testet.

Aki	nem	éli	át	az	alkotás	örömét,	akit	nem	érint	meg	a	boldog	lebegés,	az
áramlat,	 az	 boldogtalan.	 Aki	 nem	 tudja	 naponta	 jutalmazni	 önmagát,	 mert
nincs	miért	 és	nincs	miből,	 az	 élő	halott,	 potenciális	 beteganyag,	két	 lábon
járó	szerencsétlenség.	Aki	először	önmagát	majd	szűkebb	környezetét	fertőzi



meg,	s	végül	a	társadalmat	dönti	romba.	Óvakodjatok	a	lelki	szegényektől,	az
önsorsrontó	Rontópáloktól!

Mindenre	van	orvosság.	Egyre	nincs:	az	önsorsrontásra!	Ha	a	lélek	feladja,
nem	látja	értelmét	a	földi	létnek,	akkor	annak	a	testnek	nincs	helye	a	földön.
Nem	tudja	teljesíteni	a	feladatát,	amit	a	teremtő	elme	adott	neki,	s	ezért	újra
és	újra	kell	kezdeni	mindaddig,	amíg	tökéletessé	nem	válik.

Sok	 embernek	 kell	 egy	mankó,	 segítség,	meg	 kell	 érinteni	 a	 lelkét,	meg
kell	szólítani	a	tudatalattiját,	és	újra	sínre	kell	tenni.	Ezt	a	segítséget	adják	a
lélekgyógyászok,	hitgyógyítók,	gyóntató	papok	és	szellemgyógyászok.

Nem	 lehet	 olyan	 elkeserítő	 helyzet,	 ahol	 ne	 találjuk	 meg	 az	 adott
legszürkébb,	 legsanyarúbb	 körülmények	 között	 is	 a	 lélek	 békéjét,	 a	 test
jutalmazását.	 A	 koncentrációs	 táborok	 foglyai	 és	 a	 Gulágok	 poklában
sínylődők	 közül	 is	 azok	 maradtak	 élve,	 akik	 naponta	 átélték	 lélekben	 a
szabadulás	 élményét,	 a	 jövőt	 láttatták	 lelkükkel,	 és	 bíztak,	 hittek	 a
szabadulásban.

Hit	 nélkül	 nem	 lehet	 élni.	 És	 ha	 valaki	 hisz	 és	 bízik	 önmagában,	 hiszen
szövetségese	a	teremtő	elme,	az	mindent	legyőz.

A	 hitgyógyítók,	 szellemi	 gyógyászok	 éppen	 ezt	 a	 hitet	 adják	 vissza	 a
csüggedőknek.	 Vetítik	 tudatalattijukba	 a	 szebb	 jövőképet,	 s	 utasítják	 a
tudatalattijukat	 a	 test	 deformitásainak	 korrekciójára.	 Szellemműtétre
mindenki	 képes,	 aki	 rendelkezik	 hittel,	 akarattal,	 megfelelő	 spirituális
tudással	és	energiával.

A	 szellemgyógyászat	 megtanulható.	 A	 fogások	 átadhatók,	 de	 nem	 válik
mindenki	 szellemmágussá.	 Miért?	 Azért,	 mert	 a	 genetikai	 kód	 üzenetében
benne	rejlik	az	is,	hogy	ki	a	kiválasztott,	ki	lehet	mester,	ki	csak	segéd,	és	ki
marad	örök	tanítvány…

Éppen	 ezért	 senki	 se	 keseredjen	 el,	 ha	 nem	 tud	 úgy	 gyógyítani	 mint	 a
mester,	 hiszen	 hitében	 a	mester	 energiát	 lehívva,	 a	mester	 lelke	 gyógyít	 ő
általa.	És	ha	hisz	abban,	amit	csinál,	akkor	a	szellemműtét	sikerül.

Higgyetek	benne,	s	megadatik	néktek!



A	GYÓGYÍTÁS	MÁGIÁJA

Az	ember,	mint	információhalmaz

A	Teremtő	 Elme	 amikor	megalkotta	 az	 ember	 tervrajzát,	 akkor	minden	 –	 az
ember	 pszichoszomatikus	 –	 jellemzőire	 vonatkozó	 információt	 egy	 emberi
sejtbe	 rögzített.	 Tehát	 elmondhatjuk	 azt,	 hogy	 az	 emberi	 sejt	 hordozza	 az
egész	emberre	vonatkozó	összes	jellemzőt.	Így	elképzelhetővé	válik	az	ember
klóónozása,	azaz	egyes	sejtből	való	reprodukálása.	Valóban	lehetséges	lenne
a	 mai	 eszközökkel	 egy	 emberi	 sejtből	 létrehozni	 egy	 embert,	 csak	 éppen
kommunikálni	nem	tudna,	mert	lélekkel	nem	rendelkezne.

Az	 úgynevezett	 lélekenergia	 csak	 a	 pete	 és	 spermium
összekapcsolódásakor	 költözik	 be	 az	 új	 emberi	 sejtbe.	 Ugyanis	 csakis	 az
ivarsejtek	 rendelkeznek	 lélekenergiával.	 Elmondhatjuk	 tehát,	 hogy	 míg	 az
ember	 bármely	 sejtje	 rendelkezik	 az	 egész	 emberi	 test	 tervrajzával,	 úgy	 az	 emberi
lélek	 és	 értelem,	 mint	 információt	 hordozó	 energia	 csak	 az	 ivarsejtekben	 található
meg.

Az	ember,	mint	fraktálok	halmaza

A	 fraktál	 elmélet	 szerint	 egy	 azonos	 minta	 végtelen	 ismétlése	 bonyolult,
színes	 térbeli	 formákat	 eredményez.	 Lényegében	 a	 növények,	 ásványok,
állatok	 és	 végül	 az	 ember	 is	 fraktálok	 (sejtek)	 állandó	 ismétlődésének
végtelen	 variációs	 láncaként	 jön	 létre.	 A	 teremtő	 elme	 tervrajzában	 az
Egyetemes	Közös	Tudatban	minden	emberről	található	egy	rezgésminta,	ami
az	 ideális	 tulajdonságait	 és	 külméreteit	 tartalmazza.	 Ez	 a	 standart



rezgésminta	 téren	 és	 időn	 túl	 állandó	 információs	 összeköttetésben	 áll	 a
földön	létrejövő	produktummal,	a	születendő	emberrel.

A	 megtermékenyítés	 pillanatától	 kezdve	 az	 összeolvadt	 ivarsejtek
elkezdik	 reprodukálni	 önmagukat,	 s	 megkezdődik	 a	 fraktálokká	 való
szerveződés.	Mivel	a	standard	mintában	kódolva	vannak	az	egyes	szervek	és
szervrendszerek,	majd	 az	 anyagcsere-folyamatok	 struktúrája,	 így	 az	 összes
információt	 tartalmazó	 alapsejtek	 építőköveként	 a	megadott	minta	 szerint
szervekké,	 szövetekké,	 anyagcsere-folyadékokká	 szerveződnek.	 A	 fraktál-
tevékenység	 mindaddig	 folyik,	 amíg	 az	 épülő	 test	 azonossá	 nem	 válik	 a
standard	mintával.	Ha	azonossá	válik	vele,	 akkor	a	 további	 felépülés	 leáll	 –
hiszen	megszűnik	a	 rezgéskülönbség,	–	 rezonanciába	kerül	az	épülő	 test	az
alapmintával,	 s	mivel	nincs	különbség,	 több	 információt	nem	kap	a	 fraktál-
tevékenységhez,	azaz	leáll	az	építkezés.

Pontosan	olyan	ez,	mint	az	építkezés.	A	kőmíves	addig	rakja	a	téglákból	a
falakat,	 amíg	 el	 nem	 éri	 a	 tervrajzon	 előírt	 méreteket.	 Ha	 eléri	 a	 kijelölt
szintet,	akkor	befejezi	a	falazást	(megszűnik	a	fraktáció).

Mi	lehet	az,	ami	leállítja	a	sejtépítési	munkát?

A	 sejtépítési	 munkát	 leállító	 kód	 egy	 információs	 küszöb,	 ami	 abban	 a
pillanatban	 beszünteti	 a	 fraktációs	 energia	 közlését,	 amikor	 rezonanciába
kerül	a	 standard	mintában	előírt	kész	 szerv	vagy	szervrendszer	mintájával.
Ha	 tehát	 az	 épülő	 test	 külső	 alakja,	 felépítése	 azonossá	 válik	 a	 tervrajzzal,
akkor	 fraktáció	 végzés	 működtető	 energiája	 megszűnik,	 mert	 leállítja	 az
információs	kód.

Mi	történik	jóindulatú	sejtszaporulatok	esetében?

Az	 történik,	 hogy	 az	 információs	 mezőben	 valamilyen	 objektív	 ok	 miatt	 a
frakciós	 műveletet	 irányító	 kód	 bénítva	 van.	 Mivel	 a	 sejtek	 hetente
kicserélődnek,	születnek,	működnek,	elhalnak,	újra	születnek,	ha	a	szokásos



újra	 születést	 a	 mintával	 való	 egyezéskor	 nem	 állítja	 le	 (leblokkolva	 vagy
bénítva)	az	információs	kód,	akkor	addig	folytatódik	a	fraktáció,	sejthalmaz
növekedés,	 míg	 hegyre	 nem	 áll	 az	 információ,	 s	 le	 nem	 állítja	 az	 újra
aktiválódó	 kód	 a	 további	 sejtépítést.	 Csakhogy	 az	 a	 baj,	 hogy	 a	 pluszban
felépült	 sejtek	 már	 beíródtak	 a	 standard	 mezőbe,	 s	 hiába	 halnak	 el	 az
újonnan	fölöslegesen	képződött	sejtek,	azok	újra	képződése	nem	szűnik	meg,
mert	a	fraktáció	leállítása	már	az	új	modell	szerint	működik.

Pontosan	 olyan	 ez,	 minthogy	 az	 írógépen	 a	 sor	 végállása	 be	 van
programozva	18	cm-re.	Amíg	nem	oldom	fel,	s	nem	állítok	rajta,	addig	18	cm-
ig	 írhatok	minden	sorba.	Ha	feloldom	a	sorvég-zárat,	s	kibővítem	24	cm-re,
addig	 írhatok	 24	 cm-es	 sorvéggel,	 amíg	 újra	 fel	 nem	 oldom,	 s	 vissza	 nem
programozom	a	gépet	18	cm-re.

Így	működik	ez	az	emberben	is.	A	terapeutának	vissza	kell	programoznia
a	 sejtburjánzás	 kódját.	 Első	 lépésben	 rezgésekkel	 meg	 kell	 semmisíteni	 a
keletkezett	 többletet,	 majd	 beprogramozni	 (vagyis	 át-,	 illetve
visszaprogramozni)	az	eredeti	állapotot.

Éppen	 ezért	 nem	 lehet	 sikeres	 a	 sebészeti	műtéttel	 eltávolított	 daganat
operációja	 minden	 esetben,	 mert	 a	 programot	 nem	 töröltük,	 s	 újra
felszaporodnak	 a	 sejtek,	 ha	 mégis	 sikerült	 a	 műtét,	 akkor	 az	 eredeti	 kód
bénítása	 valamilyen	objektív	 oknál	 fogva	megszűnik,	 és	 visszaáll	 az	 eredeti
állapot.

Az	ember,	mint	kozmikus	erőmű

Az	 emberi	 sejt	 úgy	 működik,	 mint	 kis	 erőmű,	 hiszen	 egy	 külső	 kozmikus
energia	 forrásból	 rezgésenergia	 által	 és	 belső	 anyagcsere	 folytán	 kapott
energiából	 minőségi	 energiát	 termel,	 ami	 a	 szervezet	 állandó	 hőtartalmát
biztosítja.	 Tehát	 a	 sejtekben	 entrópiaként	 hőleadással	 minőségi	 energia
termelődik.	 Ez	 a	 minőségi	 energia	 működteti	 a	 sejtek	 közötti	 információs
mezőt,	 mely	 irányítja	 és	 összehangolja	 a	 szervezet	 anyagcsere	 és	 más	 a
minőségi	élet	folyamát	szabályozó	és	funkciófenntartó	működését.



A	hőtartás	állandósága

Az	 ETK-ban	 (	 Egyetemes	 Közös	 Tudat)	 eredetileg	 be	 van	 programozva	 az
entrópia	vezérlő	kódja,	ami	mint	állandó	együttható	biztosítja,	hogy	a	sejtek
az	 állandó	 36	 fokos	 testhőmérsékletet	 hűtéssel	 vagy	 fűtéssel	 biztosítja.	 Az
állandó	 testhőmérsékletért	 felelős	 kód	 csak	 ezt	 ellenőrzi,	 és	 lokálisan
biztosítja.	Amikor	a	szervezetet	baktériumok,	vírusok	támadják	meg,	akkor	a
lázért	felelős	rezgéskód	bénítja	a	36	fokon	tartó	kódot,	s	utasítja	a	megfelelő
sejteket,	hogy	termeljenek	40-41	fok	körüli	hőmérsékletet,	ami	elpusztítja	a
betolakodókat.	 Éppen	 ezért	 elgondolkodtató	 az,	 hogy	 lázcsillapítókkal
bénítjuk	 a	 lázképződést.	 Kinek	 jó	 ez?	 Esetleg	 a	 baktériumoknak?	 Külsőleg
hidegvizes	ülőfürdővel	és	nedves	lepedőbe	csavarással	csökkenthető	az	egész
szervezet,	a	test	általános	hőmérséklete,	ugyanakkor	ahol	kell	belül,	ott	a	láz
zavartalanul	pusztítja	a	betolakodókat.

Vannak	 olyan	 emberek,	 akiknek	 nincs	 láza.	 Ezek	 hamarabb	 ágynak
dőlnek,	 hiszen	 nincs	 a	 kórokozóknak	 lázcsapdája.	 Náluk	 bénítva	 van	 a
lázkódjuk.

Az	immun	és	nyirokrendszer	szerepe	ismert.	Szintén	akcióba	lépnek,	ha	a
szervezetet	támadás	éri.	Az	immun	a	T	sejtek	gyors	hadba	küldésével,	míg	a
nyirok	 az	 állandó	 tisztogatással	 védi	 a	 szervezetet	 az	 idegen	 károsító
anyagoktól.	 Működésük	 zavartalanságát	 a	 standard	 információvezérlő	 kód
biztosítja.	Ha	azonban	lokálisan	bénítva	van	a	végrehajtás	(limbikus	rendszer
felborulása,	 stressz	 vagy	 szervi	 károsodás),	 akkor	 a	 védekezés	 elakad,	 s	 a
szervezetet	ledönti	a	kór.

Ebben	 az	 esetben	 a	 terapeuta	 első	 dolga,	 hogy	 megszűntesse	 a	 kórós
állapotot,	 majd	 visszaállítsa	 az	 eredeti	 energetikai	 és	 információs
állapotokat.	Szüntesse	meg	az	energiablokkot.

Mi	a	helyzet	rákos	burjánzás	esetén?

A	 rák	 kialakulásában	 rengeteg	 lelki	 tényező	 valamint	 körülmény	 játszik



közre.	 Lásd:	 Balogh	 Gyula	 Bogumil:	 Test	 és	 lélek,	 a	 Mesterkurzus,	 a
Transzcendentális	gyógyászat	sorozat	könyveit.

A	rákos	sejt	keletkezésének	mechanizmusa

Ha	 a	 szervezet	 állandó	 megújulásában	 valamelyik	 sejt	 újraépülésében
strukturális	hiba	csúszik	be,	az	ellenőrző	kód	és	a	lokális	sejtépítő	kód	közötti
kapcsolatban	kommunikációs	zavar	keletkezik,	akkor	az	új	sejt	kezd	felejteni,
nem	hasonlítani	a	standardhoz.	Viszont	az	immun	és	nyirok	nem	ismeri	fel,
mert	nem	testidegen,	és	nem	pusztítja	el.	Elkezd	szaporodni,	s	ha	ez	a	bénítás
kiterjed	az	adott	szervre,	akkor	lassan	elfelejti	az	eredeti	struktúrát	és	az	új	–
a	modelltől	eltérő	–	funkcióját	vesztett	sejthalmazok	jönnek	létre.

A	rákos	sejtek	sebezhetősége

A	 rákos	 sejteknek	 sok	 energiára	 van	 szükségük,	 mert	 gyorsasággal
növekednek.	 A	 növekedéshez	 sok	 oxigén	 és	 még	 több	 energia	 szükséges.
Ebből	 kifolyólag	 a	 rákos	 sejteken	belül	negentrópia	 lép	 fel,	 azaz	 nem	 termel
hőt	leadásra,	nem	fűti	a	szervezetet,	mert	az	energia	a	saját	növekedéséhez
kell.	Így	a	rákos	sejtek	alacsonyabb	hőmérsékletűek	a	környező	sejteknél.	Ezt
az	extraszenzek	rögtön	megérzik.	Számtalan	esetben	éreztem	öt	tíz	centiről
a	 hasüreg	 vagy	 rákos	 területek	 hidegségét.	 Ezt	műszerekkel	már	 ki	 tudják
mutatni.	Nem	is	ez	a	lényeg,	hanem	az,	hogy	a	rákos	sejtek	szaporodása	csak
magas	 rezgésszámú	 sejtrezgéssel,	 sok	 oxigén	 jelenlétében	 és	 pár	 fokkal
alacsonyabb	hőmérsékleten	ideális.

Mi	a	teendő?

A	 titok	 az	 energiában	 rejlik.	 Azért	 sikeresek	 egyes	 bioener-getikusok	 és
extraszenzek	 avagy	 pszichotronikus	 gyógyászok,	mert	 ráhangolódva	 a	 beteg



elektromagnetikus	terére,	annak	információs	mezejét	söntölve,	kézrátétellel	lokálisan
olyan	 elektromagnetikus	 információs	 mezőt	 gerjesztenek,	 hogy	 pár	 perces
rezonanciába	 jutás	 során,	 mint	 az	 infrasütő	 felmelegítik,	 valósággal	 felizzítják	 a
rákos	sejteket,	elvonják	az	oxigént,	s	azok	nem	élik	túl	a	beavatkozást,	elpusztulnak.

Számtalan	 ilyen	 esetem	 volt	 már,	 amire	 szerényen	 azt	 mondták	 az
ortodox	gyógyászok,	hogy	spontán	gyógyult.	Itt	a	lényeg,	hogy	az	ember	által
keltett	 információs	bioenergiával	műtét	nélkül	vissza	 lehet	programozni	az
emberi	szervezetet	normális	állapotra.	Nem	csoda	ez,	csak	ha	magyar	ember
állítja,	 akkor	 gyanús.	 Ha	 én	 egy	manilai	 csodadoktor	 lennék,	 két	 általános
iskolával,	 jobban	elhinnék	nekem,	mint	szerény	kis	érettségizett	extraszenz
mivoltomnak.

	Nem	ez	a	lényeg,	hanem	az,	hogy	a	huszonegyedik	század	gyógyászata	az
információs	 gyógyászat	 működik,	 és	 nem	 lehet	 neki	 korlátokat	 szabni,	mert
ledönti	az	elé	húzott	falakat,	s	maga	alá	temeti	a	hitetleneket	és	gáncsoskodókat.



BOLDOGSÁGHORMON	ÉS	EGÉSZSÉG

A	betegségek	megnyilvánulásai,	észlelése	és	orvos	elébe	kerülése	között	van
egy	 hosszabb-rövidebb	 időszak,	 amit	 lappangási	 időnek	 nevezünk.	 Ahhoz,
hogy	 egy	 szerv	 vagy	 szerv	 együttes,	 esetleg	 az	 egész	 szervezet
megbetegedjék,	 bizonyos	 időnek	 kell	 eltelnie.	 A	 szervezet	 megpróbálja
visszaállítani	 a	megbillent	 pszichoszomatikus	 egyensúlyt,	 s	 ha	nem	 sikerül,
akkor	 betegségtüneteket	 okozva	 figyelmeztet,	 hogy	 baj	 van.	 A	 baj	 oka
legtöbbször	a	boldogsághormon	hiánya.

A	boldogsághormon	szerepe	az	ember	életében

A	teremtő	elme	úgy	alkotta	meg	a	földön	lévő	élőlényeket,	hogy	a	több	ezer
hormon	 között	 egy	 vezérlő	 hormont,	 az	 úgynevezett	 boldogsághormont
építette	 be	 az	 agy	 limbikus	 rendszerébe.	 A	 boldogsághormon	 a
hipokampuszban	 képződik,	 s	 hatására	 az	 élőlények	 vérében	 ózon	 szabadul
fel,	s	a	keszonbetegséghez	hasonló,	lebegő,	kéjérzet	alakul	ki,	mely	a	test	és
lélek	boldogság-érzetét	váltja	ki.	Ez	egy	semmihez	nem	hasonlítható,	lebegő
érzés.

A	 boldogsághormon	 állandóan	 ismétlődő	 felszabadulása,	 képződése
stimulálja	 a	 testet	 és	 a	 lelket.	 Napi	 sokszori,	 többszöri	 átélése,	 újra	 és	 újra
megerősíti	az	élőlényekkel,	hogy	ezért	érdemes	élni.	Normális	környezetben,
optimális	körülmények	között	az	élőlények	boldogok,	örömérzetük	van.

A	boldogsághormon	képződésének	akadályai

A	 boldogsághormon	 képződését	 elindíthatja	 a	 legelemibb	 dolog:	 a



szeretkezés	 által	 kiváltott	 kéjérzet.	 Ez	 alapvető	 Ösztön,	 melyet	 a	 teremtő
elme	 azért	 plántált	 az	 élőlényekbe,	 hogy	 vérükben	 legyen	 a	 szaporodás
ösztöne.	 További	 boldogsághormon	 képződést	 vált	 ki	 az	 ismétlődő
sikerélmény.	 Sikerélmény	 a	 munkában,	 tanulásban,	 környezettel	 való
kapcsolatban,	 párkapcsolatban,	 tanulásban,	 sportban,	 vetélkedésben,	 stb.
Sikerélményt	 vált	 ki	 továbbá:	 az	 olvasás,	 tv	 nézés,	 videózás,	 számítógéppel
való	 játék,	 munka,	 stb.	 Boldogsághormont	 szabadít	 fel	 az	 önfeledt
szórakozás,	 tánc,	 éneklés,	 borozgatás,	 baráti	 beszélgetések,	 úszás,	 napozás,
kirándulás.	 Mind-mind	 a	 boldogsághormon	 képzés	 kiváltó	 elemei.
Boldogságérzetet	 vált	 ki	 az	 öncélú,	 csupán	 a	 boldogságszerzésre	 alapuló
cselekmény	 is,	 	 de	 az	 igazi,	 az	 önfeledt	 és	 a	 testépítő	 munka,	 feladat	 és
problémamegoldás.

Ha	az	élőlény	ebben	a	tevékenységben	akadályozva	van,	vagy	monotonná
válik	 a	 vele	 vagy	 általa	 végzett	 tevékenység,	 akkor	 a	 tudata	 beszűkül,	 a
külvilággal	szemben	előbb	érzéketlenné,	majd	az	önmagába	fordulás	idejére
ellenségessé	válik.	Ha	objektív	okok	 	meggátolják	az	egyént	a	nap	mint	nap
való	 örömszerzés	 gyakorlásában,	 akkor	 az	 az	 egyén	 előbb	 utóbb
megbetegszik.

Miért?

A	 válasz	 egyszerű.	 Az	 öröm-	 vagy	 boldogsághormon	 állandó	 hiánya	 a	 vér
információs	mezejében	egy	olyan	 ingerszegény	állapotot	hoz	 létre,	mely	az
agy	 limbikus	 rendszerének	 megbillenéséhez	 majd	 a	 szervezet	 immun
rendszerének,	 és	 végül	 egyes	 szervek,	 szervrendszerek	 megbetegedéséhez
vezet.

Példa

	A	legutóbbi	példával	illusztrálom	az	elmondottakat.	A	napokban	jelentkezett
nálam	egy	harminc	év	körüli	asszony.	Látványosan	kialakuló	 izomsorvadás,



idegkimerültség,	halálfélelmek	és	öngyilkossági	gondolatok	gyötörték.
Auditálskor	a	következő	eseményeket	tártam	fel:
Második	 gyermekként	 született.	 A	 szülei	 nem	 akarték,	 s	 a	 részeges	 apa

többször	is	ki	akarta	rugdosni	az	anyja	hasából.	Öt	éves	korában	elüti	a	vonat
a	részeges	apát,	megszabadulnak	tőle.	A	temetésen	megnézte	a	halott	arcát,	s
ekkor	volt	először	életében	örömérzete.	Az	anya	állandóan	váltó	műszakban
dolgozott.	 Testvéreivel	 napköziotthonba	 jártak.	 Az	 anyától	 szeretetet	 nem
kaptak,	mert	életereje	a	napi	megélhetési	gondok	gyötrelmeiben	merült	ki.
Húsz	 évesen	 férjhez	 megy,	 hogy	 gyermeket	 szülhessen	 önmagának,	 s
lakáshoz	 jusson.	 Két	 év	 múlva	 elválik.	 A	 lakást	 elkótyavetyélik,	 albérletbe
költöznek	a	kislányával.	Ápolóként	dolgozik.	Havi	nettó	jövedelme	24.000	Ft.
Az	albérlet	a	rezsivel	24.000	Ft,	megélhetésre	marad	a	tartásdíj	(5000	Ft)	és	a
családi	pótlék	 (4000	Ft).	9.000	Ft-ból	 tengetik	életüket.	Naponta	azon	gyötri
magát,	hogy	holnap	lesz-e	mit	enniük?	Segítségre	sehonnan	nem	számíthat.
A	 mellében	 csomók	 jelentek	 meg,	 kialakult	 nála	 egy	 colitis,	 s	 mivel	 nem
tudott	 életminőségén	 változtatni,	 a	 limbikus	 rendszer	 legújabban	 az	
izomsorvadást	produkálta.	Tíz	helyen	vizsgálták,	s	nem	találták	a	baj	okát!

Ez	 az	 eset	 tipikus	 példája	 annak,	 amikor	 az	 ember	mozgástere	 objektív
okokból	 beszűkül,	 megélhetési,	 létfenntartási	 gondokkal	 küzd,	 s	 lassan	 a
boldogsághormon	hiánya	miatt	kialakul	a	baj.

Ennek	 az	 asszonynak	 már	 az	 is	 boldogságot	 jelent,	 ha	 hetente	 egyszer
kakaót	vagy	egy	szelet	csokit	tud	adni	a	gyerekének.

Kérdem	én,	mit	lehet	ilyenkor	tenni?

A	kezelés

Auditálással,	 kifolyatással,	 virtuális	 pszichózis	 létrehozásával,	 a	 tudatalatti
megszólításával	vissza	tudom	fordítani	a	bajt.	A	boldogsághormon	termelést
meg	 tudom	 indítani.	 Rajzolással,	 kozmikus	 (isteni	 információs)	 energiával
meg	 tudom	 szűntetni	 az	 izomsorvadást.	 De	 csak	 lelki	 vigaszt,	 virtuálisan
megéletett	 boldogságképet	 tudok	 a	 tudatába	 beültetni.	 Ha	 a	 társadalmi



körülmények	nem	változnak,	ez	az	asszony	lassan	felőrlődik,	s	tönkremegy.
Elpusztul	vagy	öngyilkos	lesz.

A	szuggesztió

Szuggesztióban	 be	 tudom	 neki	 programozni,	 hogy	 örüljön	 a	 legkisebb
dolognak	 is,	a	kis	sétáknak	kettesben	a	 lányával,	egy-egy	 jó	beszélgetésnek,
partner	 híján	 az	 önkielégítésnek,	 de	 ez	 sajnos	 nem	 elég	mankó,	mely	 segít
áthidalni	a	vészhelyzetet.



A	GONDOLAT	TEREMTŐ	EREJE

„Amint	fenn,	ugyanúgy	lenn	is…	”	Triszmegisztos	hallhatatlan	és	időtálló,
korszerűségében	maradandó	megállapítása	máig	érvényes	minden	biofizikai
folyamatra	az	életben.

Newton	 ezt	 még	 megtoldotta:	 „…	 minden	 előreható	 reakció	 visszafelé	 is
megtörténhet…	 ”	 (pl.:	 ingamozgás),	 állapította	 meg.	 Lényegében	 ugyanazt
mondja	 ő	 is,	 mint	 elődje,	 csak	 más	 vonatkozásban.	 Ez	 az	 alaptétel	 a
kiindulópontja	a	teremtésnek.

A	 század	 elején	 megindult	 atomkutatás,	 magfúzió	 és	 egyéb	 kutatások
gyakorlatban	 való	 átültetése	 eredményezte	 azt,	 hogy	 láncreakció
létrehozásával	 hatalmas	 mennyiségű	 energiát	 tudunk	 felszabadítani,	 de
ugyanakkor	 hatalmas	 mennyiségű	 energiát	 tudunk	 egészen	 kis	 helyre
besűríteni.	 Tehát	 az	 energia	 Összesűrítése	 és	 felszabadítása	 modellen	 és
gyakorlatban	is	megvalósult.	Lásd:	atomreaktorok,	atombombák,	stb.

A	tudósokat	mindig	izgatta	az	anyag	előállításának	gondolata.	Elméletileg
rátapintottak,	 hogy	 energiákat	 valamilyen	 módon	 lehetséges	 anyaggá
sűríteni.	 A	 fekete	 lyuk	 elmélet	 és	 más	 elméletek	 azt	 sugallták,	 hogy	 a
fénysebességnél	 nagyobb	 sebességgel	 ütköztetett	 energiák	 valamiképpen,
bizonyos	 körülmények	 között	 anyaggá	 sűrűsödhetnek.	 Így	 igazolható	 az	 a
tétel,	 ha	 anyagból	 energia	 állítható	 elő,	 akkor	 az	 az	 energia	 valamikor
anyaggá	sűrűsödött,	és	anyagként	tárolódott	újra	felszabadításáig.

A	 gyakorlati,	 kísérleti	 munka	 során	 a	 napokban	 sikerült	 magnetikus
térben	 a	 fény	 sebességénél	 sokkal	 nagyobb	 sebességgel	 hatalmas	 energia
tömegeket	ütköztetve	néhány	gramm	anyagot	teremteni.	Tehát	a	bizonyíték
létrejött:	energiából	lehet	anyagot	előállítani.

Úgy	 néz	 ki,	 hogy	 lassan	 beigazolódik,	 hogy	 a	 Teremtő	 Elme	 (Isten)



gondolatenergiái	a	Földön	anyaggá	sűrűsödtek,	azaz	alakot	öltöttek.
Mindenképp	 a	 gondolat,	 gondolatenergia	 volt	 előbb	mint	 az	 anyag.	 Így

már	 belefér	 az	 elképzelésbe	 az	 is,	 hogy	 előbb	 rezgések,	 rezgésminták
formájában,	majd	 légiesen	könnyű	 (szellem)	alakban	öltött	 formát	az	 isteni
gondolat,	 mely	 később	 a	 földi	 körülményekhez	 alkalmazkodva	 vette	 fel	 a
legideálisabb	testi	formát,	s	jelenlegi	alakjában	sűrűsödött	anyaggá.

Nicola	Tesla	vákuumcsőben	folyékony	szupermezőt	előállítva	a	kozmikus
energiát	befogva	és	ütköztetve,	hologramként	láttatta	a	rezgésmezőket.	Sok
zseniális	kísérlete	egyike	volt	a	rezgések	láthatóvá	tételének.

Később	 szovjet	 tudósok	 kvantum-vákuumban	 olyan	 kísérletet	 hajtottak
végre,	 hogy	 DNS-t	 helyeztek	 a	 kvantum-vákuumba,	 mint	 folyékony
szupermezőbe,	és	pillanatok	alatt	 létrejött	a	DNS	elektromagnetikai	mezeje.
Ezután	lézerrel	megsemmisítették	a	DNS	molekulát,	s	azt	tapasztalták,	hogy
hologramként	 fennmaradt	 az	 elpusztított	 DNS	 molekula	 (anyag)
morfogenetikus	lenyomata,	azaz	hologramja.

Ha	 ez	 igaz	 –	 márpedig	 igaz	 –	 akkor	 a	 fordítottja	 is	 igaz:	 a	 vákuumon
áthaladó	 kozmikus	 lenyomatok	 mint	 információ	 hordozók,	 a	 teremtő	 biomezőben
anyaggá	sűrűsödhetnek.

Ehhez	 a	 folyamathoz	 szükséges	 egy	 elektromagnetikus,	 informatikus
biomező,	 melyben	 a	 hologramként	 jelenlevő	 információ	 Tau-energiája	 a
teremtő	 elme	 Pszi-energiájával	 a	 teremtő	 elme	 által	 létrehozott
biomagnetikus	térben	anyaggá	sűrűsödhet.

A	fantomsebészet	alapjai

Ha	 tehát	 elfogadjuk	 azt	 az	 elméletet,	 hogy	 anyag	 energiává,	 energia	 pedig
anyaggá	 sűríthető,	 akkor	 a	 bioenergetikusok	 és	 szellemsebészek	 fantom-
műtétjei	is	világossá	válnak	előttünk.

Akkor	 amikor	 a	bioenergetikus,	 szellemsebész	kiterjeszti	 bioenergetikai,
információs	mezejét		a	paciensre,	akkor	elméjéből	az	általa	képzett	hologram
a	 paciens	 elméjében	 leképeződve	 az	 adott	 szerv	 szöveti	 és	 anyagcsere



szerveződésére	 rávetítve	 elvégzi	 energetikailag	 a	 vezérlő	 elme	 által	 a
végrehajtóba	(paciens)	vetített	hologramikus	parancsot.

Ha	a	 szellemsebész	egy	daganatos	 csomó	 felett	 tartja	 tenyerét,	 akkor	az
onnan	 jövő	 információs	energiát	véve,	 elméje	bevetíti	 a	paciens	elméjébe	a
csomó	 megszűnésének	 képét.	 A	 terapeuta	 rezgései	 az	 új	 hologramikus
eszményi	 állapot	 szerint	 olyan	 kioltó	 rezgéseket	 bocsátanak	 a	 daganatra,
hogy	 az	 energetikailag	 megszűnik.	 Tehát	 a	 folyamat:	 először	 a
megváltoztatandó	 hologramra	 rávetítjük	 a	 korrekciós	 hologramot.	 A	 hologramon
elvégezzük	az	 információs	műtétet,	majd	 lokálisan	az	 energiamezőt	megváltoztatva
végezzük	el	a	korrekciós	műtétet	az	energiamezőn.	(éteri	test)	Ezután	történik	meg
a	 morfogenetikai	 mezőben	 végzett	 korrekció	 rezgésmintáinak	 az	 anyaggá
sűrűsödött	szövetben	való	korrekciója.

Ez	 nem	 más,	 mint	 jelen	 esetben	 előbb	 az	 anyag	 hologramjában,	 azaz
morfogenetikai	 mezejében	 végezzük	 el	 a	 korrekciót,	 majd	 az	 anyag
energetikai	 mezejét	 változtatjuk	 meg,	 és	 utána	 az	 anyagot	 alakítjuk
rezgésekké.	 Ez	 a	 régi	 struktúra	 lebontása.	 Ezután	 történik	 meg	 az	 új
struktúra	felépítése.

És	máris	ott	vagyunk	a	teremtésnél.	A	terapeuta,	mint	teremtő	elme,	saját
információs	 energiáját	 ütközteti	 a	 paciens	 információs	 energiájával.	 A
morfogenetikai	mezőben	az	ütközés	során	a	paciens	hologramjában	létrejön
a	változás,	majd	a	hologram	szerint	a	 szervezet	a	 terapeuta	által	 előállított
Pszi-Tau	mezőben	elvégzi	az	anyagban	(szövet)	a	korrekciót.

Bogumil	elmélet:
A	bioenergetikus	(terapeuta,	szellemsebész	stb.)	az	általa	létrehozott	Pszi-
Tau	 mezőben,	 a	 paciens	 elméjében	 létrehozza	 a	 korrekció	 hologramját, 
majd	 rezgés	 energiává	 alakítva	 lokálisan	 is	 ütközteti	 az	 információs 
energiákat.	Ebből	az	energiaütköztetésből	 történik	meg	a	hibás	 struktúra 
lebontása	és	az	új	struktúra	felépítése.
Az	ötödik	mezőben	téren	és	időn	kívül	bármilyen	távolságra	is 
megtörténhet	a	szellemműtét.

Lásd: Balogh Gyula Bogumil: Információ gyógyászat 1997. c. könyvét
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