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Gyógyeredményeim- 
Esettanulmányok 

Lívia – 24 éves 
Krohn-szindróma 

1994.nov.24. – dec.01. – dec.07. 

Első kezelés 

A 24 éves alacsony, arányos testfelépítésű fiatal nőbeteg teljes 
lelki és testi romokban heverve, végső próbálkozásként került 
hozzám. Leleteiből egyértelműen látszik, hogy végstádiumban 
lévő vékonybél fekélye van, 90%-os bélelzáródással, melyet 
nyombélfekély, véres széklet és rohamos fogyás is kísér. Az 
onkológián készült CT a vékonybél első szakaszában egy kb. 50-60 
mm-es gömb alakú képződményt mutat, a közepén gyufaszálnyi 
átjárhatósággal. 

A diagnózis illeus, s a vékonybélből való 10-13 cm-es szakasz 
kimetszését írja elő 1994. dec. 10-i időpontra. 

Diagnosztizálás 

A beteget meztelenül hanyatt fekve a vizsgáló asztalra 
fektettem, és aura s csakra diagnosztizálást végeztem 
bioindikátorral. Megállapítottam a koronacsakra és a torokcsakra 
teljes elzáródását, a szívcsakra energiavesztését, valamint a 
manipura (napfonat) csakra egyértelműen mutatta a hozzátartozó 
szervek megbetegedését (a pálca le-föl járt) 
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1. lépés   (10 perc) 
Csakranyitó (ONDA) kazettát bekapcsolva energiát adva, sorra 

kinyitottam a lezárt csakrákat. 

2. lépés   (10 perc) 
Bal kézzel kikerestem a bélelzáródás pontos helyét, s jobb 

kezem a manipura csakrán nyugtatva bal kézzel elkezdtem az 
elzáródás rezgéseinek felerősítését. Miután tenyeremben éreztem 
lüktetni a csomót, harmadik szememmel vizualizálva azt, 
elkezdtem szétrázását, elfüstölését. 

3. lépés 
5-6 perces egyre nagyobb rezgésszámú energia közlésével a 

csomót szétrázva a hideg energia teljes kihúzásával, a lüktetés 
megszűntéig bal tenyeremben elmorzsoltam az immaginált 
csomót. 

4. lépés (szuggesztív kezelés) (4-5 perc) 
Újabb kazettát behelyezve (OM) a páciens agyának 

rezgéshullámait ALFA állapotba levíve a Broca központ (bal fül 
mögötti lyuk)-ba helyezve jobb kezem középső ujját, míg bal 
tenyeremmel harmadik szemét sugarazva tudatalattijába 
szuggerálom, hogy a vékonybelet elzáró szűkület tágul, a sipoly 
gyógyul. 

5. lépés   (10 perc) 
Jobb tenyeremmel a kisagyat fogom át, bal tenyérrel a harmadik 

szemet sugarazom, míg harmadik szemmel az agy szuggesztiós 
központjára hatok. Megkérem az illetőt, hogy 100-tól lefelé 
számoljon magában. Közben percenként kérdezem milyen színt 
lát. Először fekete a szín, majd piros, aztán sárga, sokáig zöld, 
fehér, majd a vége felé kék és legvégül bíbor a sorrend. 

Közben szuggerálom neki, hogy mától kezdve csak pozitív 
gondolattal lehet, eldobja a múlt szennyeseit, elégeti, szétszórja a 
szélbe. 
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6. lépés   (30 perc) 
A fejkezelés után egy feloldó (feszültségoldó) csodálatos zenét 

teszek be a kazettába, felteszem a fejpántomat, s jobb kezem a 
kisagy alatt tartva szív, torok és homlok csakrája előtt bal 
kezemet rezegtetve kozmikus energiát szabadítva fel, 
megpróbálok segítőm hullámhosszára állva összeköttetésbe lépni 
az éggel. Megkérem a pácienst, hogy visszafelé haladva időzzön el 
minden évnél, s dolgozza fel a vele történteket. A szemhéjak 
mozgásából s a lélegzetvételből látom mikor ér a krízisponthoz. 
Ekkor rákérdezek, hogy hány éves ekkor? Teljesen végigmenve 
születésig, feloldom a múlt érzelmi blokkjait. 

7. lépés 
Aroló teszttel kitesztelem a még fennálló energiaegyensúly-

hiányt, kiegyenlítem, majd auraharmonizálást és lezárást 
végezve, kilépek az aurából. 

Második kezelés 

A második kezelésre 7 nap múlva kerül sor. Panaszai szűntek, de 
még mindig fél a bélelzáródástól, s csak turmixolt folyékony ételt 
mert fogyasztani. Elmondja, hogy pszichésen teljes változáson 
ment át. 

1. lépés   (5 perc) A vizsgálóasztalra fektetve rutin mérést végzek. 
Minden csakra nyitott, manipura jelzi a betegséget. Bemérem az 

elzáródás helyét. Már nem lüktet, nem hideg, de még mindig jelzi 
a bélelzáródást. 

2. lépés   (8-10 perc) 
Fejemre helyezem a kristálypántot, összekapcsolom magam az 

éggel, s miután füleimben megjelennek a jólismert ciripelő 
hangok, kérem segítőimet, hogy segítsenek. Ezután jobb kezembe 
véve a marokkristályt, a manipurát erősítem, míg bal tenyeremet 
az elzáródás fölött rezegtetve, immaginálva megpróbálom a műtő 
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kisujjammal tágítani a vékonybelet. A betegen folyik a víz, és érzi 
a beleiben való munkálkodást. 

Miután végeztem, s kihűlt a tenyerem, megszűnik fülemben a 
ciripelés, visszamérem a pálcával az eredményt: teljesen pozitív. 
Lényegében a műtét sikerült. 

3. lépés   (3-4 perc) 
OM-kazettát betéve leviszem a beteget ALFA-állapotba, s a 

harmadik szememen levő kristállyal megsokszorozva szuggeráló 
erőmet, a szuggesztív központjába vetítem a teljesen ép 
vékonybél képét. 

4. lépés   (20 perc) 
Kijőve éteri testéből, feszültség- és szorongásoldó kazettát 

helyezek a készülékbe, s 20 percen át kérem, hogy tegyen 
időutazást előre. 

5. lépés   (10 perc) 
Befejezésül Arolóval kitesztelem, s auratisztítást, harmonizálást 

végzek. A kezelés befejeztével elmondja, hogy dec. 6-án megy 
kontrollra, s 10-én műtét. Kérésemre egy újabb CT-t fog 
végeztetni. 

Elmondja még, hogy nem hisz abban, hogy kézrátéttel 
meggyógyítom, esze nem tudja ezt elfogadni, de annyira bízik 
bennem, hogy mindent végigcsinál. Elmondja még, hogy gyűlöli 
körzeti orvosát, mert lekicsinyli a baját stb. Kérem, hogy a 
gyógyulás érdekében bocsásson meg neki. Ezt nem vállalja, azaz 
bár megbocsát, de alkalom adtán meg fogja alázni. Ebben 
maradunk. 

Harmadik kezelés 

A harmadik kezelésre az új CT-vel jönnek. Elmondják, hogy az 
onkológus teljesen el van hűlve: teljesen átjárható a vékonybél. 
Míg az előző Ct esetében a gipszkása 3 hét alatt távozott a bélből, 
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most 1 óra alatt átment. Az orvos a helyi kórház belgyógyászatára 
utalja a vérsüllyedés magas volta miatt (140). 

1. lépés 
Aura- és csakra-vizsgálatot végzek. Teljesen normálisak az e-

redmények. 

2. lépés   (5-6 perc) 
A fejpántot feltéve kérem szellemi segítőimet, s megpróbálom a 

még fennálló colitises gyulladást megszüntetni. 
3. lépés   (8 perc) 
Időközben kiderül, hogy jobb veséjében 5 éve felfedezett 2 cm-

es ciszta van. Megpróbálom ezt is elhárítani. Hasra fektetve 
vesekezelést végzek, szellemi segítőimmel szétrázom a cisztát, 
majd a keresztcsonti derékfájdalmát szüntetem meg. 

4. lépés   (20 perc) 
Feszültségoldó zenével harmonizálom. 

5. lépés   (5 perc) 
Arolóval harmonizálom az aurát, majd bezárom. 

Utóélet 

December 10-én a belgyógyászatra befekszik. Megállapítják, 
hogy műteni nem kell. Teljesen rendbe hozzák, s nem tudnak 
napirendre térni a fölött, hogy a szellemgyógyász mit tett vele. A 
lényeg: 3 kezeléssel a beteg meggyógyult. 
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