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Virtuális pszichózisban végzett terápiák 

A transzcendentális gyógyászat legfelső foka, melyet arra 
kiképzett transzcendentális terapeuta-mesterek végeznek, 
hatásos gyógymód más természetgyógyászati ágak, és az ortodox 
orvoslás által reménytelennek kikiáltott esetekben. 

A virtuális pszichózis meghatározása 

A terapeuta által mesterségesen előidézett tudatállapot-
változás alatt az elme manipulációjával történő szuggesztiós 
korrekció. Ebben a tudathasadásos állapotban a paciens elveszti 
valós énjét, és a terapeuta akaratának alárendelve az ő elsődleges 
gondolatformája által adott instrukciókat éli át. A terapeuta a 
paciens fejének, tenyereivel való manipulációjaként, az agyban 
lévő képernyőt (képalkotási központot) manipulációra 
kényszeríti, miáltal az önkontrollt teljesen kikapcsolja. Az 
elmében tárolt emlékképeket parancsszerűen hívja elő verbális 
szuggesztióval, és a pacienssel meg életi a káros emlékképeket, 
hogy átélve leszakítsa őket az analóg vagy reaktív elméről. 

Az agy képernyőjén való esemény, tett, cselekmény előhívása 
és most már irányított (manipulatív) újra és újra megéletése 
kiváltja a problémát jelentő kísérő jelenségeket: így fizikailag is 
átéleti az elmében előhívott és átéletett történéseket. 

Hogyan lehetséges ez? 

A terápia a lélek, elme vagy szellem hihetetlen variációs 
képességére alapul. Lényegében illúziókeltés, felidézés és 
megéletés történik. A valóságban is megélhető események 
mesterséges felidézésében csak lélekben életjük meg az eseményt, 
de a fantom cselekedetet az elme elsődleges mentál képpé 
alakítva a valóságba helyezi át, és fizikai síkon (első dimenzióban) 
életi meg a testtel. Ez már az információ technikai témakörébe 
tartozik. 
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A köztiagyban lévő talamusz és hipofízis olyan vezérlőpontok, 
melyek a limbikus rendszer egyensúlyáért felelnek. Ha a limbikus 
rendszer stressz hatásra megbomlik, akkor lehetséges az 
immunrendszer meggyengülése, ezáltal a rákkal szembeni 
ellenállás teljes vagy részleges összeomlása: rák kialakulása, de 
igaz ez bármely szomatikus megbetegedés esetében is.Tudomásul 
kell vennünk azt, hogy először mindig a lélek (elme, szellem) 
betegedik meg, s csakis a stressz kialakulása (kortizol képzés 
képességének csökkenése, a kéreghormon termelés 
felszaporodása) után jelentkeznek fizikai tünetek. 

A betegséget megelőző (figyelmeztető) tünetek 

A készülő bajt mindig előre jelzik a lelki tünetek: depresszió, 
bepánikolás (pánikbetegség), fóbiák, dührohamok, tűrőképesség 
összeomlása, bánatbetegség, stb. Ezek a lelki betegségek mindig 
figyelmeztető jelek és elhárításuk megelőzheti a testi panaszok 
kialakulását. A lelki betegségek elhárítása komoly munkát igényel. 
A terapeutának a kikérdezés (raport) alkalmával fel kell tárni 
mindazokat a tényezőket, amelyek az egyén élete során a lelki 
válság fokozatosan alattomos elmélyüléséhez vezetett. Amikor 
eljutunk egy-egy válságponthoz, akkor addig nem mehetünk 
tovább, amíg azt meg nem semmisítettük kifolyatással, 
kibeszéléssel vagy képi megjelenítéssel kombinált manipulációval.  

Lásd: Balogh Gyula Bogumil: A természetgyógyászat mágiája, 
Szuggesztiós gyógyászat (1995), Transzcendentális gyógyászat 1. 1995, 
Transzcendentális gyógyászat 2 – Mesterkurzus 1995, Transzcendentális 
gyógyászat 3 – Test és lélek 1996. 
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A múlt feltárásának módjai 

A pszichózis létrehozása 

A terapeuta homlok-tarkófogással az álomközpontra és az 
érzelmi központra gyakorolt magnetikus hatással megváltozott 
tudatállapotot hoz létre. REM állapotba kerül a paciens. Mivel a 
terapeuta a vezető (jelen esetben az ÉN-től átveszi a vezető 
szerepet), így a paciens egy réveteg állapotban követi az 
utasításokat. Ez még nem hipnózis, mert a paciens jelen van. 

A terapeuta fogást váltva a jobb oldali emlékkép-tároló 
központra gyakorolt magnetikus hatással előhívja az agyban a 
kérdéses eseményre tárolt engramokat, emóciókat, míg a bal fül 
mögötti fogással bal kézzel máris adja a képekkel való 
manipulálásra szóló utasításokat: kinagyítva, kifényesítve 
megéletni az emlékképet, majd lassan elhalványítani, kicsinyíteni, 
törölni. A paciens ilyenkor a valóságban is átéli az eseményeket, 
valós fájdalmat érez a szervezetben fizikai síkon; sír, zokog vagy 
nevet, s ezáltal az engram leszakad, a megéletéssel és a 
kibeszéléssel megkönnyebbül. 

A múlt kibeszélése, káros emlékképek leszakítása, megéletése 
után történik a halántéklebeny átfogásával és a tobozmiriggyel 
közös manipuláció: a pozitív feltöltés. 

Itt a limbikus rendszer helyreállítása a cél, s a közti agyban 
elhelyezkedő vezérlő központok (talamusz, hipofízis) stimulálása, 
a kortizolképzés beindítása, gyorsítása, és a kéreghormonok 
pusztítása a cél. Lényegében semmi más nem történik, mint a 
kisgyermekkori szeretetenergia hiány, apró stresszek 
megélésének elmaradása által, nem kellően begyakorolt stressz 
elhárítás mesterséges megtanítása. 

Testi terápia 

A lelki terápia szoros és elmaradhatatlan része a test 
magnetizálása, simogatása, s ezáltal relaxálása, de egyben a 
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kéjérzet lassú felkeltése is. Az adrenalin-szint emelkedik, majd 
beindul a kortizolképzés, s megkezdődik a limbikus rendszer 
egyensúlyba kerülése. 

Fixáció 

Az illúzió mind jobb megéletése, felszínre hozása legjobban a 
kéjérzet fokozásával, a nemi szervek által történő katartikus 
állapotba hozással történhet. A katarzis, orgazmus és ejakuláció 
csúcspontján adott verbális szuggesztió fixálja a kimerevített, 
szuggerált képet, s az így adott mesterséges engram rögzül. Mivel 
a beadott szuggesztió kellemes eseményhez kötődik, előhívása 
könnyű. Tehát, az engramnak a kéjérzetben történő fixálását 
mindig pozitív engram beadásához kell kötni. 

Amikor a negatív érzéseket akarjuk maximálisan megéletni, 
majd törölni, akkor az előhívás után a kinagyítás és megéletés 
tökéletes stimulálására nyúlunk a kéjmámorhoz, majd a törlés és 
halványítás tökéletes előidézésére a kéjmámor csúcsán hirtelen 
megszakítjuk az ingerlést és megcsípve a pacienst, fájdalmat 
okozunk. Ezáltal válik tökéletessé a fantom, fájdalmas engram, 
emóció megéletése, majd a törlése. 

Mindkettő hatásos módszer, s állítom, hogy a leghatásosabb. A 
manipulációk után végigsimogatva a testet szeretetenergiával kell 
egy magnetikus feloldást adnunk. A regressziós visszavezetést 
nem kell erőltetni, mert a múlt feltárása során mindig eljutunk a 
születésig, s a REM állapot elmélyülésével átlépve a születés 
pillanatát, máris mehetünk a múltba. (Transzcendentális gyógyászat 
– Test és lélek 1996.). 

Ezzel, az általam kialakított módszerrel olyan probléma 
oldható meg, melynek fizikai testben nincs megoldása. A fantom-
gyógyászat nagy tortájából ez egy kis falat. Sok gyakorlattal, és az 
általam tartott kiképzéseken elsajátítható.Megszívlelendő 
tanácsként álljon itt, hogy az általam átadott know-how nem 
trükkökre, színpadi bemutatókra készül, hanem igaz gyógyításra 
tanít, mely csak két személy: a terapeuta és a paciens közös ügye. 
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1. A teremtés transzcendentitása 

Test és lélek kölcsönhatása 

A teremtéselméletek gyengéje és egyben sarkalatos pontja, 
úgynevezett „Achilles-sarka” a test és a lélek közötti reverzibilis 
(oda-visszaható) kapcsolatpár magyarázata, és a kölcsönhatás 
mozgatórugójának kimutatása. Minden elmélet homályosan utal 
arra, hogy a test és lélek között valamiféle kölcsönhatásnak kell 
lennie, s mivel ez idáig megbízható laboratóriumi kísérletekkel a 
kölcsönhatás effektív mozgatóelemeit és mechanizmusát nem 
tudták kimutatni, így maradt számunkra a spekulatív 
magyarázatok és teóriák felállításának lehetősége. 

A legegyszerűbben a vallás intézte el a dolgot. Kitalálta, a 
mindenek feletti teremtő Isten fogalmát. Így különösebb nehézség 
nélkül, Istenre való hivatkozással el lehet intézni a bonyolult 
problémákra adandó válaszokat. Hiszen az Isten mindenható, és 
őtőle ered, így mindenre ő tudja a választ. – A válasz Istennél van 
– kapjuk a dogmatikusoktól kérdéseinkre a feleletet. 

Az elsőbbség kérdése 

A kérdező mindig felteszi a kérdést: „mi volt előbb, a tyúk vagy 
a tojás?” Ez transzcendentális nyelvezetre lefordítva így hangzik: 
„mi volt előbb, a test vagy a lélek?”Ha feltételezzük, hogy először 
létezett a teremtő Istentől származó gondolat, mely az anyaggá 
sűrűsödés folyamatában előbb lélekké, majd anyaggá sűrűsödött, akkor 
a materialista világnézetet revideálni kellene, hiszen a 
materialisták kiemelik az anyag elsődleges létezésének 
szükségszerűségét, mintegy a létet az anyag függvényévé téve. 

Tehát: a korposzkuláris részecskékből, kozmikus porból 
(porból vétettél és porrá leszel) az egyedfejlődés során alakult ki 
minden élőlény a földön.A transzcendentális felfogás ezt oly 
módon bővíti ki, hogy elfogadván az anyagszerűség és az 
egyedfejlődés meglétét, s szükségszerűségét, megváltoztatja a 
sorrendet. 
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A kozmikus világrendben létezik egy úgynevezett teremtő erő, 
mely teremtő gondolat által a káoszból előbb rendet teremt, s ebben 
a kozmikus rendben sűríti lélekké, majd anyaggá (testté) a 
gondolatformát. 

Tehát transzcendentális értelemben elsődlegességet adunk a 
teremtő gondolatnak, s másodlagos a test és lélek létrejötte. hogy 
a teremtő gondolat kitől származik, azt most itt nem firtatjuk, 
hanem elfogadjuk, hogy földi vonatkozásban, a kozmoszban vagy 
galaxisban létezik egy felettes én, mely kollektív tudattal és 
teremtő erővel rendelkezik. Ezt a valamit nevezhetjük jobb híján 
teremtő Istennek is. 

Az a lényeg, hogy földi létünket a kozmikus tudatban 
kialakított gondolatforma által tervezte meg valaki vagy valakik, 
és ezt a gondolatformát sűrítették anyaggá földi vonatkozásban. 

Irodalom: Balogh Gyula Bogumil: Transzcendentális gyógyászat I - 
III 1996 (Mesterkurzus, Test és lélek), A természetgyógyászat 
mágiája 1995. 

Az anyaggá sűrűsödés folyamatánál figyelembe kell venni az 
egyedfejlődést, de nem szabad elhanyagolni az előre eltervezettség 
elméletét sem. Ha az ember vonatkozásában vizsgálódunk, akkor, 
mivel magasabb rendű szerveződésről van szó, ketté kell 
választani a testet durva anyagú (fizikai) és finom anyagú (lélek) 
testre. 

A teremtő tudatformában minden egyes emberi lénynek 
megvan a kozmikus tudattárban (AKASA) a pontos információs 
GENETIKAI kódja, amely kettős spirál formában (DNS) tartalmazza 
az egyén előre megtervezett, meghatározott durva (fizikai) 
testének jellemzőit. A kódhoz a kulcs a teremtő kezében van, 
tehát az anyaggá sűrűsödés után a fizikai testen kívülről senki 
nem tud változtatni, mivel nincs birtokában a teremtő kódnak. 

Ugyanakkor létezik egy másik kód is: a tudat vagy lélek, mely 
lényegében magában hordozza a teremtő tudat lehetőségeit. A 
lélek és a test között reverzibilis átjárhatóság, úgynevezett 
kölcsönhatás létezik. A lélek pontos mása az AKASÁBAN képezett 
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teremtő gondolatformának, s rendelkezik a fizikai testhez 
alkalmas kóddal. Ugyanakkor a test is rendelkezik a lélek felé egy 
visszajelző és azzal kölcsönhatásban lévő kóddal. A test és lélek 
között egyfajta állandó párbeszéd zajlik, így lehetségesek a 
korrekciós folyamatok. A lélek tud egyedül beavatkozni a 
szervezet zárt rendszerébe: a testbe. Viszont a test is rendelkezik 
a lélek felé kapuval, amelyen keresztül a lelket korrekcióra 
készteti. Ezt az oda-vissza ható áramutas rendszert nevezem: a 
misztikus ugrásnak. 
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2. A misztikus ugrás 

Misztikus ugrás a testből a lélek felé 

A misztikus ugrás mozgatórugója az érzelem és az emóciók. 
Vezérlő egységét a jobb agyféltekében, a harmadik agykamrában 
lévő hippocampuszban találjuk. A hippocampusz felelős a tanulási 
folyamatokért, a megismerés, felismerés és tudatosítás, azaz az 
emlékezés tárháza is egyben. A lélekbe táplált kód a megismerés 
folyamán a hippocampusz által közölt ismeretanyaggal bővül. 
Ezek az ismeretek egyrészt lehetnek anyagi, fizikai, érzelmi 
ismeretek. 

Az emlékezet-tározóban tárolt ismeretek szinapszisokkal 
kapcsolódnak egymáshoz. Egy ismerethez így több idegsejt 
tartozik, mely az azonos ismeretre vonatkozó más-más jellemző 
ismeretet tárol a hippocampuszban. A feltett kérdésre bármelyik 
jellemző is jut eszünkbe, vagy merül fel a látás, hallás, szag, íz stb. 
közvetítésével, a megfelelő választ kikeresi. 

Ha tehát a személy citromillatot érez, akkor a tározóba befutó 
szag-információ előhívja a citrom képi információját, amely 
megjeleníti lelki szemeink előtt a citrom képét. Ugyanez játszódik 
le, ha nyelvünkkel citromlét ízlelünk, akkor is megjelenik a citrom 
képe, és ezzel együtt a citrom verbális kifejezéseként kimondjuk a 
tározóból előhívott citrom szót. 

Mindez a hippocampusz tanulási, tárolási funkciójának 
eredményeként jöhet létre. 

Tovább lépek. Megérzem a finom pörkölt illatát. Azonnal 
megindul a nyálképződésem, tehát tudatalattimban máris 
megtörténik a test felől a lélekbe való misztikus ugrás. Hiszen a 
szagérzés előhívta a létfenntartási ösztönt, megindult a 
nyálelválasztás, éhségérzet keletkezett, mely a lélek felé kivetíti a 
gőzölgő pörkölt képét, kéjérzetet kelt az agy jobb féltekének 
érzelmi központjában, s előbb lelkileg élem át a test 
gasztronómiai örömét. A lélekben megélt kéj, gyönyör vágya kelti 
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fel a fizikai étvágyat, s késztet most már fizikai cselekvésre, hogy 
megtegyem a lépéseket és elinduljak a gőzölgő pörköltes tál felé. 
És máris itt vagyunk a misztikus ugrás a lélekből a test felé, 
pillanatánál. 

Tehát: A misztikus ugrás a testből a lélek felé mindig 
visszahatólagos a lélekből a test felé való ugrással. Azaz a testből a 
lélekbe és a lélekből a testbe oda-vissza történik a misztikus 
ugr(ál)ás. 

Mivel a misztikus ugrás mindig érzelemhez kötött, és a jobb 
agyféltekében zajlik, így kitűnően felhasználható viselkedési és 
testi funkciók zavarainak érzelmi oldalról történő korrekciójára. 
Ezt pedig a fantázia segítségével, mintegy a fantázia csapdájával 
érhetjük el. Azaz különböző specifikus manipulációkkal csapdába 
ejtjük a rossz emóciókat, engramokat és megsemmisítve azokat, jó 
emóciókkal, engramokkal helyettesítjük őket. 

Azt kell megértenünk, hogy a hippocampuszon keresztül, 
mintegy katalizátorként, kapcsolatot tudunk találni a test és lélek 
illetve a lélek és test vonatkozásában, azaz oda-vissza átjárhatóvá 
válik a test és lélek kapcsolata. 

Ez nagyon fontos felismerés, főleg abból a szempontból, hogy 
ha a zárt szervezetbe kívülről be akarunk hatolni, akkor csakis az 
érzelmi kapun át tudunk bejutni, mégpedig úgy, hogy 
manipulációval feltörve a kódot, a szervezet mintegy felfüggeszti 
a védekező mechanizmus zárát, s tudatába beengedve a terapeuta 
szuggesztióját, én tudatát alárendeli a terapeuta elsődleges 
gondolatformájának, mintha az saját felettes énje parancsa volna. 

Ez a lehetséges magyarázata a szofronizációs szuggesztiónak. 
És ez a magyarázata a szellemgyógyászati műtéteknek is. Így lehet 
külső gondolati energiával az egyén szervezetében belsőleges 
szervi változásokat elérni. 
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3. A hippocampusz kulcsszerepe 

A hippocampusz az az agyi mechanizmus, ami a memória tér-
idő rögzítéséért és állandó szelektivizálásáért felelős. Ezzel együtt 
felelős az énazonosításért. 

Én-identitás szerepe 

Az AKASA-ban lévő ÉN azonosító kóddal azonos genetikai 
szellemi (viselkedési) kód az egyénre szabott jellemzőkkel a 
hippocampuszban létrejövő hippoalamusz rezgés által vezérelt, a 
hippocalamusz felharmonikusai által létrehozott lélekrezgések 
állományban van jelen. Tehát, amíg a genetikai kód DNS 
formájában a fizikai test szerveződéséért és az AKASA-beli 
formáért felel (reprodukál), addig a lélekazonosító kód a 
hippocalamusz rezgések által állandó vizsgáló jelet küld ki az 
AKASA-ba, és igyekszik az AKASA-ban lévő lelki, érzelmi, 
viselkedési modell (éntudat) által az egyén viselkedését megszabó 
létformát betartva vezérelni az egyén cselekedeteit, 
sorsalakítását. 

A lényeg az, hogy mindenkinek az AKASA-ban megszabott a 
sorsa (karmája). Ha a kiszabott úton megy végig, akkor sorsa 
sikeres és akadályok nélküli szép élete adódik. Ha ettől eltér, 
akkor az AKASA-ból visszajelzés érkezik a léleknek, ami tudatja a 
felettes énnel, hogy változtatni kell. Ha a felettes én gátolva van, 
akkor a korrekció elmarad. Az egyén balsorsa beteljesedik. 
Sikertelen, beteg, csalódott, megtört emberré válik. 

Amennyiben valaki nem ismeri fel a sorsát – nincs tisztában 
képességeivel, korlátaival, tehetségével –, és neki nem megfelelő 
aspektusokban kalandozik, akkor előbb utóbb kudarcot vall, s 
belebetegszik. hippocampusz szerepe éppen ezért óriási, mert 
mint egy memóriaegység tér-idő vonatkozásában rendezetten 
tárolja az egyén életének történéseit, s fellapozva azt, bármikor 
önvizsgálatot tarthat az egyén hol siklott ki entitása, s mit kell, 
korrigálnia, hogy megfeleljen, az Akasában lévő isteni elrendelés 
személy szerinti reá szabottak. 
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Így válik érthetővé, hogy a 7,83 Hz-es alaprezgésű 
hippocampusz miért az elme legfőbb vezérlő egysége. Hiszen, 
mint vivőfrekvencia az egyén rámodulált felharmonikusait 
egyenesen az AKASA-ba továbbítja, s állandó ellenőrzési és 
összehasonlítási munkát végez. Ez a munka az alvás REM 
fázisában történik elsősorban. REM fázisban történik a 
tudatgyomlálás. Az elme átlapozza tárolókapacitását és az 
analógiák közül a felesleges tároló idegsejtet megsemmisíti, és 
helyette az új, magasabb rendű, az AKASA-beli modellre jobban 
hasonlító, annak eszmeiségét jobban megközelítő információval 
helyettesíti. 

A cél mindig a magasabb eszményiség elérése, a tökéletességre 
való törekvés. Mennél több tudást, tapasztalatot szerez az egyén, 
entitása annál nagyobb.  

(Lásd: Balogh Gyula Bogumil: A természetgyógyítás mágiája 
1995.) 
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