
 
 
 
 
 
 
 
A történet mindenki számára tanulságos, de legfőképpen azoknak 
ajánlható, akik képesek reálisan megítélni a hivatkozások hitelessé-
gét, mert az előadások és a tanfolyamok résztvevői voltak. Az írást 
kiegészítő előszó jól megvilágítja, milyen keretben kell értelmezni a 
történteket. Érdemes tanulmányozni a fényadástól teljesen idegen 
szellemi hátteret is, hogy részletesebb képet kapjunk a történtek-
ről. Vajon mit érthetett meg az író az előadásokból (és az idézett 
gondolatokból)? Miért értelmezhette másképp a fényadás eredeti 
gondolatait? Mivel indokolja a természetgyógyászat elutasítását, 
hogyan keveri történetében a különféle állításokat? Mi állhat a tör-
téntek hátterében? Miért beszél az előadóról többesszám harmadik 
személyben, személytelenül? Még számtalan a tisztázandó kérdés és 
a leszűrhető tanulság! 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 

A következőkben idézett részletek  
a Budapesti-Pasaréti Református Egyházközség kiadványából valók. 

_____________________________________________________ 
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Becsei Tamás: Természetgyógyász voltam 

 
Előszó 
 
Korunkban az okkultizmus és a spiritizmus komoly, inváziószerű támadásával kell 
számolnunk. Sokan szándékosan vagy tudatlanságból vesznek igénybe ilyen 
erőket. 
A keresztyén lelkigondozás egyik fontos kérdése az, hogy mit tud kezdeni az 
olyan esettel, mint amilyen Becsei Tamásé volt. Miközben sokszor az orvostudo- 
mány és a pszichiátria próbál segíteni, újra és újra tapasztalniuk kell a szakembe- 
reknek a tehetetlenségüket és tanácstalanságukat. Pedig a megoldás sok eset- 
ben egészen egyszerű. Nem az a baj, vagy nem ott a baj, ahol a tudomány segí-
teni próbál. A lelkileg megkötözötteken nem lehet gyógyszeres kezelésekkel se-
gíteni, legfeljebb tüneti módon. A megkötözöttségekre a megoldás az, amit a Bib-
lia tanít. 
Az embernek Szabadítóra van szüksége. A Szabadító pedig Jézus Krisztus. 
Egyedül Neki van hatalma arra, hogy a megkötözött és az ördög praktikái által 
gyötört és megkínzott embereket teljesen megszabadítsa és élő hitre vezesse. 
Ebben tud a keresztyén lelkigondozás segíteni úgy, hogy mutatja az utat, amely 
Jézushoz vezet. A hitünket vagy az okkult tudományokkal foglalkozva kötjük le, 
vagy Jézus Krisztusban hiszünk. Minden Őt megkerülő próbálkozás zsákutcába 
juttatja az embert, de az emberiséget is. Becsei Tamás azért szabadulhatott meg, 
mert Jézus megkereste őt, megtisztította mindattól, ami kötözte, és így szabad, 
boldog és örvendező gyermekévé tette. Olyanná, aki már nem akar természet- 
gyógyászként gyógyítani, „csak“ szolgálni annak a Jézusnak, aki az életét adta 
érte is.  
A szerzőnek ezzel a füzettel is ez a szándéka. Varga Róbert református lelkész. 
 
 
A fényadó-mozgalomban, ahol Isten igéjét magyarázták, becsaptak azzal, 
hogy a fényadás nem bioenergia-közvetítés, úgy hogy semmi ártalmas 
nincs benne. A fényadás is a szeretetet hirdeti. 
A fényadás lényege, hogy egy beavatás után én, mint csatorna, mint esz- 
köz, képes vagyok a “Mindenség szívének” szeretetét közvetíteni az embe- 
rek számára. Ez a “fény” testi-lelki gyógyulásokat eredményez. A fényt 
csak ingyen lehet közvetíteni, tehát itt a nemes szándék fogott meg. Gond- 
jaim adódtak a “mindenség szíve” fogalom értelmezésénél is. Nem világos 
előttem ugyanis, hogy ha Jézus áll a háttérben, akkor miért nem nevezzük 
őt a nevén? Miért kell ilyen megfoghatatlan elnevezést kitalálni? 
A fényadás közben tulajdonképpen szeretetet adunk át a másik embernek, 
és ezalatt mind a ketten gyógyulunk. Ennek a fénynek a közvetítésére 
minden ember képes, mert nem energiát, hanem szeretetet adunk át. Úgy gon-
doltam, hogy ezáltal megoldást találok a problémáimra, ezért már 
másnap jelentkeztem a meghirdetett tanfolyamra. 
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Az első előadáson a vezetőnk a Bibliából vett igék alapján magyarázott 
többek között a szeretetről: hogyan kell szeretnünk Istent, és úgy szeres- 
sem felebarátomat, mint önmagamat. Ezzel a szeretettel kell a gyógyulni 
vágyó emberhez fordulni. Amikor egy segítségre váró ember jön hozzám, 
akkor úgy figyeljek rá, hogy érezze, számomra most az ő személye, és 
amit elmond magáról, az a legfontosabb. Csak akkor kérdezzek, ha be- 
szédében elakad, véletlenül se nézzek az órámra, mert ez megakadályoz- 
hatja a teljes kitárulkozásban... 
Az előadáson többször is hangsúlyozták, hogy a kézrátételes fényadás a 
kívülállóknak úgy tűnhet, mintha kézrátételes bioenergia-adást látna. Vi- 
szont a kézrátételes fényadás nem bioenergia-adás, hanem cselekvő sze- 
retet, amit mindenki adhat, és mindenki befogadhat, ártalom nélkül. 
Amikor megkérdeztük az előadót, milyen ártalomról van szó, azt mondta, 
hogy bioenergiát csak kiválasztott, többlet energiával rendelkező ember 
adhat. Ha valakinek kevés az energiája, és úgy akar gyógyítani, megkap- 
hatja a másik ember betegségét, vagy energiát vesz el tőle. Még sok min- 
dent kérdeztünk, de a válaszok után egyre kevésbé értettük az úgyneve- 
zett fényadás gyógyító mechanizmusát. Azt megértettük, hogy meg kell ta- 
nulnunk türelemmel hallgatni, míg a másik ember beszél, és a fényadásnál 
szeretettel kell felé fordulni. 

___ 
 

Minden, amit A Fényadásról tudni lehet: Fényadás - Eszköztelen gyógyítás 
 
“Nagyon-nagyon sokan mindmáig valamilyen energetikai gyógymódnak te- 
kintik a fényadást. Pedig erről szó sincs. A fényadás nem energia, épp 
ezért igen rossz kifejezés, de jobbat jelen pillanatban nem tudok. A fény- 
adás nem bioenergia és nem is a szellemi létsík energiájának közlése. A 
Fény nem erő és nem energia. A Fény a mindent és mindenkit elfogadás, 
a megkülönböztetés és ítélet teljes hiánya, a teljes nyitottság, éppen ezért 
védtelenség és kiszolgáltatottság. Egyirányú áradás, amely semmi viszon- 
zást nem kér. Csak van. És védtelensége, kiszolgáltatottsága, gyengesége 
a legigazibb, leghatékonyabb erő. A fény nem más, mint az isteni szeretet 
áradása. Hogy történhet ez meg? Úgy, hogy lemondok a testemben és 
szellememben található erők alkalmazásáról. Végül nem marad semmi. 
Mert ponttá, semmivé kell válnunk, hogy minden lehessünk. 
Amikor a falat lebontjuk - ami a mi szépségünk, okosságunk, kiválóságunk ak-
kor cselekedni hagyjuk azt, akit a szívünk mélyén hordozunk. Erre mindenki 
képes, de ennél nehezebbet én a magam részéről nem ismerek. Ez a keresz-
ténység.  
A fényadás a cselekvő szeretet. 
A személyválogatás, feltételszabás és viszonzásvárás nélküli, a másikat 
teljesen elfogadó alapállásnak ad a másik számára érzékelhető formát a 
fényadó. Ez a teljes, önmagán túllépő odafordulás a fényadás gyógyító 
mechanizmusa.  
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A szeretetből fakadó cselekvés nem szorítható semmiféle 
megszabott sorrendiség Prokrusztész-ágyába. Mert a szeretet szabad. 
Egyetlen technikai utasításként Aurelius Augustinus /Szt. Ágoston/ gondo- 
latát idézhetjük: Szeress, és tégy amit akarsz! 
Van a FÉNYADÁSnak másik elnevezése is: ESZKÖZTELEN GYÓGYÍTÁS. 
Eszköztelen, mert még energiát sem használ. Gyógyítás, mert betegségeink 
mély oka elfogadáshiányunk. Amit nem tudunk a másikban elfogadni, azt nem 
fogadjuk el önmagunkban, és amit képtelenek vagyunk önmagunkban elfogad-
ni, az betegít meg minket.  
Azzal, hogy elfogadjuk a másikat annak, aki, és olyannak, amilyen, elfogadjuk 
magunkat is, azaz gyógyulunk. Egyben lehetőséget adunk a másiknak arra, 
hogy szeretetünk fényében meglássa és elfogadja önmagát, azaz gyógyuljon, 
helyreálljon a létezése egyensúlya. A másik elfogadására mindenki képes. Ah- 
hoz, hogy valaki a betegségekhez értsen, rengeteg tanulásra van szükség. 
Ám ahhoz, hogy árassza önmagát, semmire. Abszolút eszköztelen. Amíg a 
gyógyításra törekvő iskolák legtöbbjének figyelme a betegségekre. azok 
megelőzésére, gyógyítására irányul, addig az eszköztelen gyógyítás fi- 
gyelmének fókuszában a szenvedő EMBER áll. 
Az eszköztelen gyógyítás szemszögéből a betegség nem csupán testi mű- 
ködészavar, hanem az egész embert, sőt a Létezés egészét érintő ügy. Ki- 
váltó okát elsősorban nem egy élettanilag kedvezőtlen környezet ártalmas 
hatásában vagy egy szerv meghibásodásában látja, hanem az ember lét- 
lényegi egyensúlyvesztésében, amely nemcsak valamely hibás döntése 
következményeként jöhet létre, hanem a kollektív teherviselés megkerülhe- 
tetlen tényének következménye is lehet. E nézőpontból a betegség okozat, 
tünet, a léthazugságok tömegétől egyensúlyát vesztett univerzum ember- 
testben felhangzó jajkiáltása. A beteg ember mindannyiunk terhét hordoz- 
za. Az eszköztelen gyógyítás számára a betegség tünet. Tünete a másik 
és önmagunk elfogadás-hiányának. Mindannyian szenvedünk tőle. Éppen 
ezért a fényadás elsősorban nem a betegség, hanem a kiváltó ok felé for- 
dul. Nem meg- és legyőzni akar, hanem elfogadásra törekszik. 
A fényadás nem teszi feleslegessé, nem helyettesíti az orvosi vagy más 
népi, természetgyógyászati kezelést! A fényadás a betegség okát, míg a 
gyógykezelések az okozatot számolják fel. MINDENT meg kell tennünk a 
gyógyulás érdekében! Az eszköztelen gyógyítás, a másik teljes elfogadásának 
okfelszámoló gyógyító hatása, akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már a beteg-
ség, azaz a tünet felszámolására irányuló gyógyító eljárások elégtelennek bi-
zonyulnak, amikor már a tudomány korlátait felismerve bevallja, hogy nincs se-
gítség. Amikor már mindent megtettünk, és már csak a fény marad. De addig 
mindent, minden lehetőségünkre álló eszközt meg kell ragadnunk! És ha min- 
dent megtettünk, akkor marad a létünk titka iránti alázat. Az alázat, ami 
nem bárgyú önkisebbítés, hanem a valóság elfogadása. Ha mindent meg- 
tettünk, akkor jutottunk el a titok kapujáig, amely mögött a gyógyulás és a 
halál csodájának lehetősége rejtezik. Hogy melyik lép ki rajta? Azt nem a 
mi bányabéka-perspektívájú vágyunk és nézőpontunk szabja meg. 
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Titok. A Mindenség Szívének titka. Üzenet, amely akár a gyógyulás öröme, 
akár a veszteség fájdalma, mindenképp lehetőséget ad arra, hogy elfoga- 
dásával gazdagabbá váljunk.” 

___ 
 
A fényadás lényege az ... ,hogy a Fényadás közben tulajdonképpen szere- 
tetet adnak át a másik embernek, és ezalatt mind a ketten gyógyulnak. En- 
nek a fénynek a közvetítésére minden ember képes, mert nem energiát, 
hanem szeretetet adnak át. 
 
Hogyan kezdődött? 
 
Árvaházból vettek ki nevelőszüleim négyéves koromban, és örökbe fogad- 
tak. Egy évre rá nevelőapám öccse és felesége vérhasban egyszerre 
meghaltak, és így árván maradt két fiukat is odavették szüleim. Nehéz kö- 
rülmények között, önfeláldozó munkával neveltek fel bennünket. Sajnos, 
én hálátlansággal fizettem meg jóságukat, mert amikor 20 éves koromban 
megnősültem, hosszú ideig haza sem mentem, nem törődve azzal, hogy 
milyen elviselhetetlen fájdalmat okozok szüleimnek. A házasságomból két 
lányom született (ikrek), de az én hibámból hamar elváltunk, és visszamen- 
tem - akkor már özvegy - nevelőanyámhoz úgy, hogy bocsánatot sem kér- 
tem, amiért olyan hálátlanul viselkedtem velük. 
Ezután hosszú ideig nem nősültem meg, és ez idő alatt elvégeztem a gé- 
pipari technikumot, és olyan munkahelyre kerültem, hogy külföldön is dol- 
gozhattam. Egy kiküldetésből hazajövet olyan betegség tört ki rajtam, ami 
hosszas kezelések ellenére alig javult. 
Talán ezért is figyeltem fel a TV-ben egy olyan interjúra, amiben az előadó 
az úgynevezett kézrátételes fényadásról beszélt. Lényege az volt, hogy a 
fényadás közben tulajdonképpen szeretetet adunk át a másik embernek, 
és ezalatt mind a ketten gyógyulunk. Ennek a fénynek a közvetítésére 
minden ember képes, mert nem energiát, hanem szeretetet adunk át. Úgy 
gondoltam, hogy ezáltal megoldást találok a problémáimra, ezért már 
másnap jelentkeztem a meghirdetett tanfolyamra. 
 
A tanfolyamokon tanultak 
 
Kézrátételes fényadás 
 
Az első előadáson a vezetőnk a Bibliából vett igék alapján magyarázott 
többek közt a szeretetről: hogyan kell szeretnünk Istent, és úgy szeressem 
felebarátomat, mint önmagamat. Ezzel a szeretettel kell a gyógyulni vágyó 
emberhez fordulni. Amikor egy segítségre váró ember jön hozzám, akkor 
úgy figyeljek rá, hogy érezze, számomra most az ő személye, és amit el- 
mond magáról, az a legfontosabb.  
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Csak akkor kérdezzek, ha beszédében elakad, véletlenül se nézzek az órámra, 
mert ez megakadályozhatja a teljes kitárulkozásban. 
A fény téren és időn túli, ezért a fényadásnál nem számít sem idő, sem tá- 
volság. A fény teremtő erő, akire irányítom, úgy használja fel, ahogy akar- 
ja. Az előadáson többször is hangsúlyozták, hogy a kézrátételes fényadás 
a kívülállóknak úgy tűnhet, mintha kézrátételes bioenergia-adást látna. 
Viszont a kézrátételes fényadás nem bioenergia-adás, hanem cselekvő 
szeretet, amit mindenki adhat, és mindenki befogadhat, ártalom nélkül. 
Amikor megkérdeztük az előadót, milyen ártalomról van szó, azt mondta, 
hogy bioenergiát csak kiválasztott, többlet energiával rendelkező ember 
adhat. Ha valakinek kevés az energiája és úgy akar gyógyítani, megkap- 
hatja a másik ember betegségét, vagy energiát vesz el tőle. Még sok min- 
dent kérdeztünk, de a válaszok után egyre kevésbé értettük az úgyneve- 
zett fényadás gyógyító mechanizmusát. Azt megértettük, hogy meg kell ta- 
nulnunk türelemmel hallgatni, míg a másik ember beszél, és a fényadásnál 
szeretettel kell felé fordulni. 
A tanfolyam elvégzése után fényadókká lettünk. Az ingyenes fényadói na- 
pokra mindig sokan jöttek, és mi nagy türelemmel hallgattuk meg problé- 
máikat. A kézrátétel után többen is elmondták, milyen jó, hogy végre valaki 
meghallgatja őket, mivel ettől szinte meggyógyultak. Ahogy mások baját 
hallgattam, és láttam a megkönnyebbült arcokat, szinte elfelejtettem a ma- 
gam problémáit. Jó érzés volt hogy segíthetek, közben úgy éreztem, hogy 
én is gyógyulok. Volt olyan fényadó, akihez a betegek nem szívesen men- 
tek, mert kézrátételénél nyugtalanságot éreztek. De azt vettem észre, hogy 
fényadás közben egyes betegeknél kézrátétel közben nagyon elfáradtam. 
Egyik ilyen napon a vezető bejelentette, hogy úgynevezett természet- 
gyógyászati tanfolyamokat szerveznek. A fényadás pozitív tapasztalatain 
felbuzdulva sok gyógyító és beteg is jelentkezett. 
 
Kézfej analízis 
 
Az első tanfolyamon, az ún. kézfej analízisről tanultunk. Nagyon kihangsú- 
lyozták, hogy a kézfej vizsgálata azon a felismerésen alapszik, hogy tes- 
tünk egyes részegységei, az emberben megismerhető két összetevő, a 
test és a lélek egészének tükre. 
Ennek előzményeként elmondták, hogy már kb. ötezer éve Tibetben, a 
Kaldeusok földjén, Babilóniában, Egyiptomban, a papok és varázslók ta- 
nulmányozták a kézfejet, mert a hatalomgyakorlásban fontos szerepet ját- 
szott a tenyér ismerete és az abból származtatott jóslatok. Az első leírások 
a kéz tanulmányozásáról Indiából származnak, Kr. e. 2000 körül. 
A kéz-elemzési hagyományok nagy jelentőséget tulajdonítottak az úgyne- 
vezett időpontok kiszámításának. A vonalak és tenyér jegyek alapján ki- 
számítható volt valamilyen esemény vagy betegség időpontja. 
Ezáltal az ember múltja, jelene, jövője megismerhető kezének vonalaiból, 
jegyeiből.  
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Így olyan lehetőség nyílhat számunkra, hogy saját vagy ismerő- 
seink életéről szinte bármit megtudhatunk a múlt, jelen, jövő vonatkozásá- 
ban. Ezeknek az ismereteknek birtokában képesek lehetünk arra, hogy be- 
folyásolhassuk sorsunkat, - mivel tudjuk a jövőnket, - döntéseink helyes 
megválasztásával. Megkérdeztük az előadót, hogy a kézelemzés mennyiben 
különbözik a jóslástól? A válasz az volt, hogy a jövendőmondóknak többnyire 
öröklött vagy tanult képességeik vannak, és ezek alapján jósolnak. Míg a te-
nyérelemzés nem jóslás, hanem tudomány. Igaz értéke abban van, hogy segít-
ségével megismerhetjük képességeinket, fogyatékosságainkat, megtudhatjuk 
másokról és magunkról, kik vagyunk, de azt is, hogy mire vagyunk képesek és 
mivé válhatunk. 
A válasz után is csak azt szűrtük le, hogy amit tanulunk - bár tudománynak 
nevezik - mégis csak jóslás. 
Bár sokat gyakoroltunk, - egymás kezét nézegetve - sok mindent nem ér- 
tettünk, pedig segítségünkre volt a gyakorlatban az úgynevezett kézfej tér- 
kép, amely azon az elven alapszik, ami az egész természetgyógyászat 
alapja - hogy az ember a természettel együtt része a világmindenségnek, 
ami a makrokozmosz, és az ember a mikrokozmosz. E felfogás szerint az 
ember a maga teljességében a makrokozmosz, az ember egyes testrészei 
pedig a mikrokozmosz. Ennek alapján az is igaz, hogy az ember bizonyos 
testrészén (láb, kéz, szem, fül) az egész ember ábrázolva van. 
A tanfolyam végére csak a kézfej analízis - betegség vagy vitaminhiányt 
jelző - részét tudtuk megtanulni. Mert a tenyérelemzésnek azt a részét - 
ami tulajdonképpen jóslás - a hallgatók többsége nem értette. 
 
Radiesztézia 
 
Most már tudom, főleg becsvágyam és kíváncsiságom vitt rá, hogy jelent- 
kezzek a következő ún. alapfokú radiesztézia tanfolyamra. Ezt is eddigi 
előadónk tartotta. Elmondta, hogy a varázsvesszős és ingás „tudományt” a 
nemzetközi tudományos világ RADIESZTÉZIA néven fogadta el. A 
radiesztézia anyagok, élőlények sugárzásával foglalkozó szellemi tevé- 
kenység. A sugárzások fajtái: mesterséges és természetes. 
Ez lehet káros és hasznos. Természetes káros a földsugárzás: a föld bel- 
sejében izzó magmából kiinduló energia -, amely a föld alatti vízereken 
megy át. Az úgynevezett varázsvesszős kutatók ezeket a vízereket, illetve 
kereszteződési pontjaikat keresik. A vesszős vízkutatást már több ezer éve 
ismerték, leírása az egyiptomi papirusztekercseken is megtalálható, de a 
vessző működését sokáig csak a papok és a varázslók ismerték. Az ószö- 
vetségi időkben Hóseás próféta közvetítette Isten intelmét: „Népem az ő 
bálványát kérdezi, és az ő pálcája (varázsvessző) mond néki jövendőt.” 
(Hós 4,12) 
Egy Hartmann nevű német kutató azt állította, hogy létezik a vízsugárzás- 
tól függetlenül egy másik sugárzás is, amely a hosszúsági és szélességi 
körökhöz hasonlóan körbefutva a földet, egy rácsszerkezetet alkot.  
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A rács-szerkezet és a vízér-kereszteződések pontjai felett huzamosabb tartóz-
kodás - ágyban fekvés, íróasztalhoz kötött elfoglaltság stb. - esetén a sugár- 
zások hatására különféle betegségek jelentkezhetnek. 
Ugyanis az emberi szervezet is képes sugárzás adására és felvételére. 
Az anyag, tárgy, élőlény sugárzását OD-nak, - jellemzően az okkult felfo- 
gásra - ODIN: „északi isten“-ről nevezték el. Szerintük az OD az emberi 
sejtek radioaktív sugárzása, a szellem életereje. Az ember OD-ját, vagyis a 
sejtek radioaktív sugárzását felveszik a magával tartósan hordott eszközei, 
a fésű, ruha\ saját írás, toll stb. 
A radiesztézia eszközei az inga és a „varázsvessző”. A sugárzásokat tehát 
az ingával és varázsvesszővel vizsgáltuk, mivel ezek az eszközök teszik a 
sugárzást mozgásaikkal láthatóvá. Ennek feltétele, hogy az ingát kezelő 
(radiesztéta) kérje valakitől - a tanultak szerint a tudatalattitól, - hogy min- 
den zavaró körülmény kizárásával érzékeny legyen bizonyos sugárzásra, 
és erre szellemileg rá tudjon állni. Ha van sugárzás, ezt az inga a vele 
megállapodott mozgással jelezze. Ez után szellemi úton megállapodik sa- 
ját tudatalattijával, - ill. valakivel - ingajelek értelmezésében. Majd szellemi- 
leg „megállapodik az ingával“, hogy kérdéseire a választ (igent vagy ne- 
met) az inga milyen irányú mozgással adja meg. Így párbeszéd alakul ki, 
de nem az élettelen ingával, hanem, most már tudom, egy démoni szel- 
lemmel, aki kérdéseimre készségesen válaszol, azért hogy hatalmába ke- 
rítsen. Erre a párbeszédre, a tanultak szerint, csak sugárzásra érzékeny, 
de igazi nevén mediális képességgel rendelkező ember képes. 
A medialitás olyan okkult médiumi képesség, amivel a mágusok, szellem- 
idézők stb. közvetíteni tudnak a természetes és természetfölötti világ kö- 
zött. Sajnos ez a képesség tanulás útján bizonyos szintig okkult módon is 
elsajátítható. Az előadó figyelmeztetett bennünket arra, hogy az ingázást 
kellő bioenergetikai potenciál hiányában csak pár percig végezhetjük, mert 
ennek túllépése súlyos központi idegrendszeri károsodást okozhat. De arra 
a kérdésünkre, hogy mi vagy ki okozza a .károsodást, nem tudtak vagy 
nem akartak válaszolni. 
Az alapfokú radiesztézia tanulásakor nagyon sok kérdést tettünk fel az 
előadónak, főleg a szellemi beállás, szellemi kérdésfeltevés, az ingával il- 
letve tudatalattival való megállapodással stb. kapcsolatban. De legtöbbször 
azt válaszolták, hogy a felsőfokú tanfolyam végére mindent megértünk. 
Pedig a dolgok neheze ezután jött, amikor az orvosi, a szellemi (mentális) 
és teleradiesztéziáról tanultunk. 
Az orvosi radiesztéziában először arról volt szó, milyen feltételekkel és ho- 
gyan használjuk az ingát a betegségek diagnosztizálásában, a gyógyítás- 
ban, a gyógynövény kiválasztásában a beteg részére. 
Az előadó szerint nemcsak a betegség megállapítása és kezelése fontos, 
hanem az előidéző ok feltárása és kiküszöbölése is. Ezért sokat foglalkoz- 
tunk a lakásokban előforduló ún. káros, betegséget okozó sugarak helyé- 
nek felmérésével és semlegesítésének módszereivel.  
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Azt is elmondta, hogy a testünket aurának nevezett elektromágneses energia 
mező veszi körül, aminek olyan védő szerepe van, mint a földet körülvevő ózon 
rétegnek. 
A káros sugár hatására először az aura lyukad ki, majd a védelem hiánya 
miatt az ott lévő szerv betegszik meg. 
Szó volt arról is, hogy az aura nagysága a bennünk lévő energiától, az im- 
munrendszer állapotától függ. Ez a távolság 10 cm-től 1,5 m-en túlra is ter- 
jedhet, ez ingával is mérhető. Az előadó elmondta, már puszta kézzel is 
érzékelni tudja az aura határát. Persze rögtön egymás után kértük, hogy 
mérje meg az auránkat, de bizony egy-két kivétellel nagyon gyengék lettek 
az eredmények. Ezután még furcsább dolgot mondott, hogy látja a mi au- 
ránkat. 
Azt is elmondta, hogy az orosz Kirlián házaspárnak már sikerült felvételt 
készíteni az auráról, és néhány ilyet meg is mutatott. Erre mi kidülledt 
szemekkel néztük egymást, de nem láttunk semmiféle aurát, ezért azt 
mondta, hogy valaki álljon a sötét tábla elé, és mi szemünkkel hunyorogva 
nézzünk rá. Egy idő után egyikünk szinte ujjongva mondta, hogy látja az 
aurát, és egy idő múlva már mindnyájan láttuk, vagy csak a szemünk káp- 
rázott a sok hunyorgástól. 
Az Ethos nevű evangéliumi folyóirat 95/4 számában megjelent cikkből is- 
mertetek egy részletet: „A Kirlian-fényképészet értelmetlen voltának lelep- 
lezésére az orvosszakértők kipróbálták az eljárást. A kísérlet tárgyául egy- 
két nappal korábban elhunyt személy egyik lábujja szolgált. Erre rákötötték 
a Kirlian-berendezés (Tesla-transzformátor) szabad elektródáját, és „meg- 
világították“, azaz fél másodpercig áram alá helyezték. Az erről készült 
fénykép hatásosan mutatja egy emberi lábujj „életerő-kisugárzását“ 48 
órával a halál beállta után, számtalan nyalábszerű kisülési alakzattal, ame- 
lyek sűrűsége a megvilágítási idő változtatásával tetszőlegesen módosít- 
ható (...) Hogy a legkisebb kételynek se legyen alapja, az említett lábujjat 
négy további napig tároltuk levegőtől elzártan, mínusz 14 C° hőmérsékle- 
ten, majd a felengedés után ugyanolyan kísérleti körülmények között újra 
megvizsgáltuk. Az eredmény igazolta várakozásunkat, ugyanis ezen a ké- 
pen is nyalábszerű kisülések mutatkoztak.” 
Ez a kísérlet is bebizonyította az ún. Kirlián-fényképészet csalását. Mert 
nekünk azt tanították a természetgyógyász tanfolyamokon, hogy csak az 
élő emberi szervezet tud ún. „pszichikus energiát” kisugározni. 
A sikeren felbuzdulva ingával, és a merészebbek kézzel is, próbálták 
megmérni egymás auráját. Persze megint sok kérdésünk volt, de kielégítő 
választ nem kaptunk. Mikor kihirdették, hogy a következő előadáson az 
eddig tanultakból vizsgázni fogunk, szinte kétségbeestem, mert úgy érez- 
tem, nem fog sikerülni. A vizsgafeladatom az volt, hogy a tanfolyamvezető 
egy ismerősén - teljesen felöltözve - az ingával keressem meg egy régi sé- 
rülés helyét. Nagyon izgultam, de mégis, a bal lábszárcsont közepénél az 
inga jelzett, annak ellenére, hogy a nagy izgalomban teljesen elfelejtettem 
szellemi-beállás, megállapodás, kérdésfeltevés, stb. alkalmazását.  
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Ez az ember elmondta, hogy több éve egy balesetben eltört a lábszárcsontja. 
A vizsga kiválóan sikerült, egyszerre megjött az önbizalmam, de csak 
most, az anyag írásakor gondoltam arra, hogy ez a vizsga egy megbeszélt 
dolog volt a vezető és ismerőse közt, ugyanis mindenkinek sikerült levizs- 
gázni, hogy jelentkezzünk a következő felsőfokú tanfolyamra is. 
Az első előadáson a vezető azt mondta: most olyan dolgokat tudhatunk 
meg, amit normális úton nem lehet megtapasztalni. Először az úgynevezett 
lelki radiesztéziáról beszélt, kihangsúlyozva azt, hogy ebben a témában a 
tudatalatti szerepe a legfontosabb. Így ha valaki lelki tulajdonságait akarjuk 
vizsgálni, akkor az illető tudatalattijára kell ráállni. 
Mivel az előadó látta, hogy az elmondottakat nem értjük, ezért sok gyakor- 
lati feladatot csináltatott velünk, pl. két személy fényképét egymás mellé 
téve ingával állapítottuk meg, hogy szimpátiát vagy antipátiát éreznek-e 
egymás iránt. 
Ezután valamelyikünk saját kézírású papírját tettük a fényképek helyére. 
Az előadó szerint ugyanis nem csak az írás kerül a papírra, hanem a sze- 
mély tudatalattijában lévő szellemi információ is. Így az ingázásnál a vizs- 
gált személy szelleme tart kapcsolatot a mi szellemünkkel. De hiába kér- 
deztük, miféle szellem ez, nem kaptunk rá választ. 
Csináltunk olyan gyakorlatot is, hogy közülünk valaki kiment a teremből, mi 
pedig valamelyikünk fésűjét, amit magával hordott, és ami ezáltal felvette a 
tulajdonos sugárzását, kitettük az asztalra. A visszahívott hallgató a fésű 
gazdájának jellemző sugárzása - OD-ja - alapján az ingával megtalálta a 
tulajdonost. 
Ezután jött az úgynevezett teleradiesztézia, a távoli sugárzások vizsgálata 
passzív módszerrel, amikor valakitől veszem a sugárzást. Ha valakiről va- 
lamit meg akarok tudni, rá kell állni az illető rezgésére, és a kapcsolat ak- 
kor jön létre, amikor a kezemben lévő inga megmozdul. Ez olyan, mint 
amikor két személy egymástól távol - telepatikus módon - megérzi a másik 
gondolatait. Baktay Ervin egy ilyen hihetetlennek tűnő esetet a Körösi 
Csoma Sándor nyomait kutató könyvében így ír le: Egy tibeti láma-kolos- 
torban, régi iratokat tanulmányozva, engedélyt kért, hogy átmehessen egy 
másik kolostorba, hogy az ottani főlámától adatokat kérjen. A főláma azt 
mondta, hogy erre nincs szükség, mert a kolostorok főlámái folyamatos 
gondolatátviteli kapcsolatban állnak egymással. 
Ezekből a dolgokból semmit nem értettünk, ezért az előadó házifeladatként 
adta, hogy a tanfolyamról hazamenve, este 21.00 órakor - a tanultak sze- 
rint - ingánkat kérdezve próbáljuk megállapítani, hogy a lakása melyik he- 
lyiségében tartózkodik, mit csinál, és ki van még vele. 
A következő előadáson két hallgató egymástól függetlenül megcsinálta a 
kísérletet, elmondták, hogy az előadó a megadott időpontban mit csinált és 
ki volt vele a lakásban. Az előadó megerősítette, hogy mindez így igaz. 
Csodálkozásunkra elmondta, hogy ez a két hallgató valószínűleg szenzitív 
sugárzásra érzékeny ember -, és ezt a képességet főleg örökölni lehet. 
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De „megvigasztalt” bennünket, hogy sok gyakorlás és tanulás után mi is 
elérhetünk ilyen eredményt. 
Megkérdeztük az előadót, hogy nem fél-e attól, hogy ezután az ingával 
most már bármit megtudhatunk róla? Azt felelte, hogy nem, mert az ilyen 
behatolás ellen úgynevezett OD-köpenye van, ezen senki nem tud áthatol- 
ni. Ezután már kérdezni sem tudtunk, mert valóban úgy volt, amit az elő- 
adó mondott, hogy most olyan dolgokat tudunk meg, amit normális, hét- 
köznapi módon nem lehet megtapasztalni. 
Bár folyton szellemi dolgokról hallottunk, mégsem gondoltunk arra - mert 
lelki értelemben vakok és süketek voltunk -, hogy milyen szellemiségekről 
tanultunk, és milyen életveszélyes dolgokat művelünk. Azóta már tudom, 
hogy a radiesztézia okkult módszer, mert a működése természettudomá- 
nyosan nem magyarázható, de olyan ismereteket közvetít, ami normális 
úton nem tudható meg. 
Pedig az Úr Jézus világosan kijelentette: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.“ (Ján 14,6) Aki pe- 
dig - Isten határozott tiltása ellenére - a szellemvilággal akar kapcsolatot 
teremteni, az óhatatlanul az e világ mögött álló Sátán hatalmába kerül. 
 
Írisz (szem)-diagnózis 
 
Mégsem tanultam semmit a történtekből, mert minden további nélkül je- 
lentkeztem a következő, úgynevezett (szem) íriszdiagnosztikai tanfolyam- 
ra. Itt elmondták, a szemdiagnosztika több ezer évvel ezelőtt is ismert volt, 
már a kaldeus és kínai papok, varázslók is használták betegség megállapí- 
tásra és jóslásra. A szem-diagnosztika az emberi szem szivárványhártyá- 
jának - íriszének - szövettani szerkezetét, kidomborodásait, színváltozása- 
it, jeleit, és a pupilla alakváltozásait vizsgálva állapítja meg a testünkben 
lezajlott vagy létrejövő negatív folyamatokat. 
A diagnózis megkönnyítésére készítettek úgynevezett írisz-térképet, amely 
ugyanazon a feltételezésen alapul, mint a már említett talp-, kéz-, fültérké- 
pek, miszerint az írisz is leképezi a test összes részeit. 
Érdekes módon ez a térkép nagyon hasonlított egy úgynevezett asztroló- 
giai térképhez, amin az emberi test vetületét ábrázolták. Nem véletlenül, 
mert a szem diagnózis az asztrológiára vezethető vissza. 
Asztrológia = csillagjóslás. A csillagok egymáshoz viszonyított állása sze- 
rint készítik a horoszkópokat és magyarázzák a csillagjeleket. 
A Biblia is beszél a csillagjóslásról a következőképpen: „No álljanak elő és 
segítsenek meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, és akik megje- 
lentik az újhold napján, hogy milyen jövő vár rád.“ (Ézs 47,13) 
Segítségünkre volt ezenkívül egy olyan könyv, amelyben kb. 500 színes 
ábrán szemléltették a gyakorlatban előforduló olyan eseteket, hogy a 
szemben lévő valamilyen alakú, színű jelek alapján milyen betegségre 
vagy hiányra lehet következtetni.  
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Sokat gyakoroltunk a könyv és térkép segítségével egymás szemén, olyan se-
gítő eszközökkel, mint az elemlámpa és a nagyító. 
De ezzel együtt sem volt könnyű dolgunk, mert annyiféle jel volt az írisz- 
ben, hogy nagyon nehéz volt ezek közül kihámozni a lényeget, vagyis azt, 
hogy diagnosztizálni tudjunk egyes betegségeket, vagy az erre való hajla- 
mot. 
Tanfolyamon kívül - sajnos - családtagjaim és ismerősök szemét is vizsgál- 
tam, de többször előfordult, hogy éppen az orvosilag megállapított beteg- 
ségükről nem mutatott semmit. Akkor ezt gyakorlatlanságomnak és annak 
tulajdonítottam - amit tanultunk -, hogy bizonyos jelek csak betegség haj- 
lamot jeleznek. Az előadó is hangsúlyozta, hogy nagyon sok gyakorlatot 
kell még végezni ahhoz, hogy más vizsgálati módszerekkel összevetve, 
véleményt tudjunk mondani a vizsgált személy állapotáról. 
 
Pszichotronika 
 
A tanfolyam elvégzése után többször bejártam a Természetgyógyászati 
Egyesület rendezvényeire is. Egy ilyen alkalommal külföldről jött 
„pszichotronikus“ (szellemgyógyász), bemutatóval egybekötött előadásán 
vettem részt, aminek lényege: hogy lehet érintés nélkül „kicserélni” illetve. 
gyógyítani - egy kéz alakú ún. „Mózes-pálcát“ használva - a beteg szerve- 
ket. Az elmélet utáni gyakorlati bemutatóra én is jelentkeztem, meg sem 
gondolva, hogy mire vállalkozom. Négyen ültünk egy sorba, és az előadó 
kérdésére elmondtuk, hogy milyen betegségeink vannak. Ezután a gyógyí- 
tó felszólítására szemünket becsuktuk, és ő huszonegytől visszaszámolva 
ún. alfa állapotba vitt le bennünket. Én azonban hiába vártam az alfa álla- 
potot, - bár akkor még azt sem tudtam, hogy mit kellene éreznem, - amikor 
állítólag a szívemet „cserélte” ki. Amikor másoknál csinálta ugyanezt, lát- 
tam, hogy a „Mózes-pálcával“ a testüktől kb. 20 cm-re végigment, majd ez- 
után különböző kézi manipulációkkal, érintés nélkül „cserélte” ki, illetve 
gyógyította meg beteg szerveiket. Az alfából való visszatérés után majd- 
nem mindenki az állapotának jelentős javulásáról beszélt. Én azonban na- 
gyon bizonytalanul mondtam, hogy jobban érzem magam, pedig semmi 
változást nem éreztem. 
Akkor úgy gondoltam, hogy bennem van a hiba, mert nem tudtam alfába 
menni. Viszont az előadó olyan lenyűgöző és határozott egyéniség volt, 
hogy az előadás után sokan jelentkeztünk - több orvos is - az általa meg- 
hirdetett egyhónapos tanfolyamra. 
Alfa állapot: amikor mindent érzékelek magam körül, de mégis képes va- 
gyok ún. szellemi úton pl. testen kívüli utazásra. 
Az első napokon az előadó - nem értettem, hogy miért - a reinkarnációról 
tartott több alkalommal is, a jelenlévő hozzáértők szerint „magas szintű“ 
előadásokat. Ezután a Mózes-pálca kapcsán beszélt még a pszichotronika 
és radiesztézia kapcsolatáról. Vizsga után az előadó elmondta nekünk, 
hogy külföldi rendelőjében rendszeresen tanít és gyógyít.  
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Mivel alfába változatlanul nem tudtam lemenni, és az előadásokból pedig sok 
mindent nem értettem, így megkértem, hogy kijárhassak hozzá tanulni. 
Miután többször is kint voltam nála, bizalmába fogadott. Megkért arra, - 
miután elmondtam, hogy milyen tanfolyamokat végeztem, - hogy beszél- 
gessek a rendelőben rá váró, sokszor türelmetlen betegekkel. Nemsokára 
felvettek az általa vezetett pszichotronikus klub tagjai közé, és én ezt nagy 
elismerésnek tartottam. 
A klubdélutánokon először a kívülről jött betegek gyógyításával foglalkoz- 
tak. Ezután előadásokat hallgattunk, majd a kézformájú Mózes-pálca 
használatát tanultuk. Eleinte nagy lelkesedéssel csináltam mindezeket, vi- 
szont furcsának tartottam, hogy a klubtagok közt olyan beteg is volt, akit a 
vezető sem tudott meggyógyítani. Egyszer erős fejfájásomat, kértem, hogy 
próbálják enyhíteni, és pont ez a hölgy vállalkozott rá. Lehet, hogy azért, 
mert tudtam betegségéről, olyan rossz érzés fogott el kézrátétel közben, 
hogy megkértem, hagyja abba a gyógyítást. 
Egyszer a vezető elvitt egy olyan társaságba, ahol orvosok, természet- 
gyógyászok, asztrológusok jöttek össze szakmai megbeszélésre. Egy sú- 
lyos beteg amerikai hölgy is ott volt a társaságban, gyógyulásra várva, de a 
vezető sem tudta szellemileg megoperálni, illetve fájdalmait megszüntetni. 
A szünetben a vezető felkérésére egy orvosnő vállalkozott arra, hogy alfa 
állapotban ún. idő-térutazásra megy, és Noé bárkáján kötött ki. Onnan köz- 
vetítette - szinte riporterként - Noé üzenetét az emberiséget fenyegető ve- 
szélyről, javulásra intve mindenkit, hogy a pusztulást elkerüljük. Furcsa 
volt, hogy Noét többször is főnöknek szólította, ezért a vezető még interjú 
közben rászólt. Ezután már nevén szólítva Noét, folytatta az üzenet közve- 
títését. 
A következő klubnapon a vezető és egy másik klubtag úgynevezett Mózes- 
pálcájukat kérdezve arról beszéltek, hogy melyikük hányadik leszármazott- 
ja Brahmannak, illetve Visnunak. Rólam azt derítették ki, hogy Síva leszár- 
mazottja vagyok. Ezután „alfa állapotban” tér-időutazások következtek, az 
ún. visszatérés után, a szellemi utazók egyike - elmondása szerint - útköz- 
ben Rafael angyalt fogta el, és csak annak hosszas könyörgésére engedte 
szabadon. Két másik klubtag - alfa állapotban - egy patakpartról valamilyen 
sötét egyenruhás alakokat lőtt halomra a kezükben lévő géppisztollyal. 
Ezenkívül még a leghétköznapibb dolgokban is - amire józan ésszel felelni 
lehetett volna - Mózes-pálcájuk lengéseit számolva kaptak választ kérdé- 
seikre, de hogy kitől, azt nem tudták megmondani. Az egész úgy nézett ki, 
mintha valamilyen szellem a pálcán keresztül irányítaná az életüket. Ezek 
olyan zavarodott dolgok voltak, hogy még ebben a süket és vak állapotom- 
ban is megértettem, hogy innen menekülnöm kell. Megpróbáltam tőlük el- 
maradni. De mintha kötéllel lettem volna odakötve, ismét csak elmentem a 
klubnapokra, de a sok zavaros dolog hallatán lelkileg egyre rosszabbul 
éreztem magam. 
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Szabadulni akartam, de nem Jézus által… 
 
Egy ismerős ajánlására elmentem egy úgynevezett íráselemzőhöz, hátha 
el tudja mondani, hogy mitől van bennem egyre nagyobb nyugtalanság. Az 
íráselemző az általam leírt mondat fölött kezével markolászó mozdulatokat 
téve, olyan jó jellemzést adott rólam, amilyen soha nem voltam, de mindig 
ilyen szerettem volna lenni. Azt is közölte velem, hogy írásomból valami 
ragacsszerű anyag tapadt a kezéhez, és nem tudja lerázni. Ez az illető 
hölgy - mint utólag megtudtam - egy idő múlva súlyosan megbetegedett. 
Ezután egy másik ismerősöm javaslatára elmentem egy olyan társaságba, 
ahol szerinte a szeretetről szóló üzenetet mondanak és együtt imádkoz- 
nak. Az öszszejövetel valóban imádsággal kezdődött, aztán a társaság ve- 
zetője - egy idős férfi - a Bibliában előforduló reinkarnációs esetekről tartott 
előadást. Aztán egy idős hölgy egy nagyon szép, szeretetről szóló üzene- 
tet mondott. A találkozó végén az előadó megkért, hogy a legközelebbi 
összejövetel előtti napokban menjek el hozzá egy beszélgetésre. Amikor 
találkoztunk, megkérdezte, hogy a múlt alkalommal hogy éreztem magam, 
és hiszek-e a reinkarnációban. Azt mondtam, hogy nekem tetszett, amit 
tapasztaltam, és jól éreztem magam - ez igaz volt -, de az előadásából sok 
mindent nem értettem meg. Erre átadta nekem az előadása anyagát, amit 
otthon átolvastam. A következő ülésen csak annyit mondtam hogy ezt még 
sokáig kellene tanulmányozni, hogy megértsem. Ezt a találkozót is imával 
kezdtük, de amint az üzenet elkezdődött, azt vettem észre, hogy az idős 
hölgy mindkét lába majdnem vízszintesen felcsapódott, és úgy maradt kb. 
20 percig, az üzenet végéig. Nem tudtam, hogy bírta ennyi ideig, ezért ha- 
zaérve kipróbáltam, de én még öt percig sem tudtam úgy tartani a lábam. 
A következő találkozón már direkt erre figyeltem, és bár az üzenet változat- 
lanul gyönyörű volt, már az is feltűnő lett, hogy a hölgy arca olyan volt, 
mintha nem tudna arról, ami körülötte történik, és a lába ugyanúgy felcsa- 
pódott. Otthon átgondolva ezeket a dolgokat, az jutott eszembe, - mivel 
már olvastam a szellemi úton jövő üzenetekről, - hogy ez a hölgy egy mé- 
dium. Így már megint valami szellemi dolgokkal foglalkozó társaság ülésén 
vettem részt, pedig pont ezektől szerettem volna szabadulni, ezért többet 
nem mentem közéjük. 
Ebből az esetből sem tanultam, mintha vonzottak volna a természetfeletti 
dolgok. Elmentem egy magát extraszensznek hirdető orosz gyógyítóhoz, 
aki meditációs zene kíséretével, kezével kígyózó mozdulatokat téve fejünk 
körül, akarta gyógyítani testi és lelki problémáinkat. A kezelés végén, ami- 
kor megkérdezte, ki hogy érzi magát, elmondtam, hogy semmi javulást 
nem érzek. Ezért egy fényképet kért tőlem azzal, hogy még otthon is foly- 
tatja a gyógyítást. Mivel az ingázás kapcsán már ismerős volt a távgyógyí- 
tás, odaadtam neki a fényképet. Hazaérve este olyan nyugtalanság fogott 
el, hogy egész éjjel nem tudtam aludni, úgyhogy a következő találkozón 
még a rendelés megkezdése előtt visszakértem a fényképemet, és ott- 
hagytam a meglepett gyógyítót. 
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Ezután - nem véletlenül - összetalálkoztam a már említett amerikai hölgy- 
gyel, aki elmondta, hogy van egy „csoda“ injekció, amiből egy sorozat 
olyan erőt ad a szervezetünknek, hogy bármilyen betegséget képes leküz- 
deni. Azt is elmondta, hogy ettől már ő is meggyógyult. Ezért én is elmen- 
tem a rendelésre, ahol nagy meglepetésemre összetalálkoztam szintén in- 
jekciós kezelésre váró neves természetgyógyásszal, aki azt mondta, azért 
van itt, mert a betegeinek szeretné adatni az injekciót, de előbb ki akarja 
próbálni. Nem értettem akkor, hogy akinek ilyen hatalmas energiája van, 
és ezzel gyógyítani tud, miért kell a betegeinek még injekciót is kapni. Saj- 
nos hagytam, hogy nekem is beadják. Otthon éjjel olyan hidegrázással pá- 
rosuló roszszullét fogott el, hogy orvost kellett kihívni, ezért oda sem men- 
tem többet. 
 
Gyakorlati természetgyógyászat 
 
Ezután nemsokára külföldre utaztam, és ott egy társaságban észrevettem 
egy gerincfájdalom miatt összegörnyedt embert, aki a megfelelő helyre 
adott kézrátételem után kb. 10 perc múlva már kiegyenesedve járni tudott. 
Ekkor sokan körülvettek, kérdezgették, hogy hol tanultam a kézrátételt, és 
ki vagyok. Miután elmondtam, hogy milyen tanfolyamokat végeztem, az 
egyik férfi kérte, hogy menjek el hozzájuk gyógyítani, és erre saját házában 
biztosít egy helyiséget. 
Nagyon megörültem a lehetőségnek, mert visszagondoltam, a fényadásnál 
milyen jó érzés volt gyógyítani, és ekkor én is jól éreztem magam. 
Rövidesen kimentem, és hamar híre ment tevékenységemnek, úgy hogy 
már kezdetben elég sok beteg keresett fel. Az első időkben a gyógyítói 
munkámban a tanfolyamon tanultakból megpróbáltam mindent alkalmazni. 
Ahogy egyre több tapasztalatra tettem szert, úgy fokozatosan elhagytam, 
vagy csak egy részét alkalmaztam e módszereknek. Az inga használatát 
nemsokára teljesen elhagytam, mert nagyon sok időmet vette el. Az ún. 
varázsvesszőt sokáig használtam a lakások alatt lévő Hartmann-sugárzás 
és vízér-kereszteződések helyének megállapítására, mivel ezek tartós 
ottartózkodás esetén - a tanultak szerint - betegséget okozhattak. 
Sokáig használtam egy kínai gyártmányú elektromos fül-akupunktúrás ké- 
szüléket, ami azon elképzelés alapján működött, hogy a fülkagyló is tartal- 
mazza az egész ember szervezetét. A készülék egy speciálisan kiképzett 
füldugón keresztül megkereste a beteg testrészhez tartozó akupunktúrás 
pontokat, és elektromos szúrás által gyógyított, vagy fájdalmat csillapított. 
A betegek nagy része igényelte ezt a kezelést. Elmondták, hogy főleg a 
fájdalom csillapítására, görcsök oldására volt jó. Egy asszony dió nagysá- 
gú izomgörcse a kezelésre teljesen eltűnt. Az viszont feltűnő volt, hogy 
egyesek a szurkálás hatására izzadást, hányingert vagy más kellemetlen 
tüneteket éreztek. 
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Az akupunktúra a régi Kínából az ún. taoizmusból származik. Tanítása 
szerint bizonyos életenergia - chi - áramlik az emberi test ún. meridiánjai- 
ba. Ennek az életerőnek két összetevője van: a jang és a jin. Ha ezek 
egyensúlya felborul, akkor alakul ki a betegség. Az akupunktúrás kezelés 
ezt az egyensúlyt állítja helyre. Ezzel a kezeléssel valóban sok esetben le- 
het gyógyítani vagy fájdalmat megszüntetni, de ehhez a beteg e módszer- 
ben való hite szükséges. 
Az akupunktúrához - egy nemzetközileg elismert gyógyító szerint is - elvá- 
laszthatatlanul hozzátartozik a taoizmus ismerete és elfogadása, ezért 
mindenképpen okkult hátterű gyógymód. Ezen kívül tudományos szem- 
pontból az akupunktúra elmélete és gyakorlata nem állja meg a helyét, 
még ha egyes orvosok használják is a gyógyításban. Bár az is igaz, hogy 
sok megmagyarázhatatlan gyógyulás is történt az akupunktúra alkalmazá- 
sával. A keleti vallásfilozófiából eredő összes sport, szellemi irányzat, 
gyógymód, jóga, karate, akupunktúra, varázsvessző, jövendölés, stb. mind 
szembenáll a szent és élő Isten igéjével. „Ne legyen közöttetek... varázs- 
lást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen köztetek átok- 
mondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, mert 
utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” (5Móz 18,10; 12-14) 
Ezért vegyük nagyon komolyan, hogy amit Isten utál és megtilt, az valósá- 
gosan létező sötét szellemiségű, démoni dolog. 
Az ÍRISZ-diagnosztikát sokáig alkalmaztam. Eleinte sok időbe telt - mint 
kezdőnek -, amíg a beteg szemében mutatkozó sokféle jelből kihámoztam 
a lényeget. Ahogy gyakorlottabb lettem, sok esetben sikerült olyan beteg- 
séget diagnosztizálni - egyéb vizsgálataimmal egybevetve - amit az orvosi 
vizsgálatok is igazoltak. Viszont előfordult, hogy valaki íriszében komoly 
betegségre utaló jeleket találtam, de az orvosi diagnózisok ezt megcáfol- 
ták. Az ilyen esetekre tartottam érvényesnek a tanfolyamon tanultakat, 
hogy a szem-diagnosztikával megállapítható rendellenességek gyakran 
csak betegséghajlamot jeleznek, amit az orvosi vizsgálat sem tud kimutat- 
ni. A tudományos orvosi szemvizsgálatnál több betegségre is lehet követ- 
keztetni, ha ez a szemet is érinti. Ennek viszont semmi köze nincs a ter- 
mészetgyógyászat által alkalmazott írisz diagnosztikához. Ugyanis nincs 
semmiféle tudományosan magyarázható alapja. 
Mégis vannak olyan szemdiagnoszták, akik szinte 100%-os pontossággal 
meg tudják állapítani a vizsgált személy betegségeit. Ez viszont csak 
mediális képesség alapján, vagyis okkult módon lehetséges. 
Most már tudom, hogy az ún. írisz-diagnosztika félelmetes csalás, de ha 
működik, akkor csakis valamilyen sötét szellemi irányítás miatt lehetséges. 
 
„Sikereim...” 
 
Amikor már több beteget küldtem el orvoshoz, - először kíváncsiságból - a 
városi kórház dolgozói is eljöttek a rendelésre. Miután megvizsgáltam őket, 
bemutatkoztak és kérték, hogy közöljem a vizsgálat eredményét. 
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Elmondásuk szerint a diagnózisom lényegében helyesnek bizonyult. Bár 
nem tudták megérteni, hogyan csináltam, de szívesen eljöttek beszélgetni 
ezekről a vizsgálati és gyógyítási módszerekről. A gyógynövénykezelést 
jónak tartották, és kérték, hogy a megállapított bajukra adjak gyógynövény 
keveréket. Kérték, hogy a gyógynövényes kezelést velük egyeztetve csi- 
náljam, ugyanis pl. cukorbetegség esetén a beteg ártalmára lenne a 
gyógyszerrel hasonló hatású gyógynövény keverék. Ebben az időben talál- 
tam olyan gyógynövény keverékeket, amiket a Gyógynövény kutató Intézet 
egy munkatársa állított össze. Többszöri beszélgetés után vállalta, hogy 
lehetőség szerint amilyen betegségre kérem, arra összeállít megfelelő 
gyógykeveré-keket. Valóban kb. egyéves együttműködés alatt - miközben 
én is sokat tanultam a gyógynövényekről - sokféle, igen hatásos 
gyógykeveréket készített. 
Véleményem szerint ideális dolog az lenne, ha a gyógynövényes gyógyí- 
tást az orvosi egyetemen tanítanák, mivel a gyógynövényeknek is vannak 
káros mellékhatásai, és legtöbb esetben nem helyettesíthetik az orvos által 
előírt gyógyszeres kezeléseket. 
A kézrátételes fényadás során több olyan javulás történt, sokszor rövid idő 
alatt, a betegek állapotában, hogy még én is csodálkoztam. De az összes 
kezelési mód közül itt mutatkozott meg a legjobban, hogy a beteg bennem 
való bizalmától, hitétől mennyire függ a gyógyítás hatásossága. Ezt bizo- 
nyítja többek közt, amikor egy fél fülére süket asszony kézrátétel után jól 
hallott, ugyanis olyan valaki küldte el hozzám, akinek gerinc problémája 
többszöri kézrátételes kezelés után jelentősen javult. Volt, akinek évek óta 
tartó fejfájása múlt el a kezelés hatására. A beteg utólag elmondta, már a 
kezelés elején bízott abban, hogy meg fog gyógyulni. Emlékszem, hogy 
bejött a rendelőbe egy asszony és azt mondta, hogy ugyan nála van a kór- 
házi zárójelentés, de nem adja oda, hanem én állapítsam meg, hogy mi a 
baja. Váratlanul ért, amit mondott, és őszintén szólva a hiúságomat is sér- 
tette. Ezért eltértem attól a gyakorlattól, hogy a beteggel nem közlöm a di- 
agnózist, leültettem szorosan magam elé, és először a kezét vizsgáltam, 
majd a szemét nézve - nagyító és lámpa nélkül - soroltam a betegségeit. 
Az asszony megdöbbenve mondta, hogy olyan volt ez a vizsgálat, mintha 
olvastam volna a zárójelentést. 
Amikor kiment, hangosan mondta az ott várakozóknak: „ez az ember min- 
den bajomat elmondta anélkül, hogy látta volna a leleteimet.” Őszintén 
mondva én is nagyon meglepődtem ezen az eseten, mert úgy éreztem, 
mintha valaki diktálná, hogy mit mondjak. 
Akkor nagyon büszke voltam magamra, mert akik utána bejöttek vizsgálat- 
ra, úgy néztek rám, mint egy csodalényre. A gyógyításban nagyon hasz- 
nosnak bizonyult az étrendváltoztatás, bár eleinte az ilyen szakkönyvek ha- 
tására vegetáriánus táplálkozást javasoltam. De mivel ezt legtöbben nem 
tudták betartani, ezért egy idő múlva egy reálisabb étrendi előírást írtam le 
mindenkinek, lehetőség szerint testre szabottan, de határozottan ellenez- 
tem az alkohol fogyasztását és a dohányzást. 
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Kértem, hogy mérsékeljék a cukor, a kávé, a só, a fűszerek, zsíros sertés- 
húsok fogyasztását. Az ételek megfelelő összeállítását javasoltam, hogy 
mit mivel lehet fogyasztani, és az ételek alapos megrágását. Életmód vál- 
toztatást a következők szerint: főleg betegeknek, gyerekeknek 20.00 órától 
ágyba fekvés, TV-nézés mérséklése, helyette egymással való beszélgetés, 
kirándulás a családdal együtt. Kerülni a veszekedést, ne tartsanak haragot. 
Javasoltam zöldségek, gyümölcsök, főzelékfélék, joghurt, sovány túró stb. 
fogyasztását. A legfontosabb kezelési mód a beszélgetés lett. Amikor a be- 
tegek elmondhatták testi-lelki problémáikat, ez már fél gyógyulást eredmé- 
nyezett. Az én munkámat is nagyon megkönnyítette, mert a beszélgetések 
hatására egyre jobban bíztak bennem. A kezelések jól beváltak egy való- 
színűleg dep-ressziós 18 éves lánynál. Hosszú ideig bejárt a rendelőbe 
beszélgetni, és jó gyógyteákat, vitaminokat és nyomelem készítményeket 
is fogyasztott. Nemsokára valósággal kivirult, férjhez ment, pedig elmon- 
dása szerint gyűlölte a férfiakat. Ekkor külföldön kb. 1500 beteg járt hoz- 
zám váltakozva, úgyhogy már heti három napot egyfolytában kint voltam, s 
legtöbbször reggel nyolctól éjfélig vagy tovább is tartott a rendelés. Ugyan- 
is volt, aki több száz kilométer távolságból jött, s nem akartam kezelés nél- 
kül elküldeni. Úgy gondolom, hogy a növekvő beteglétszámban az is köz- 
rejátszott, hogy csak a gyógynövénykeverékekért fogadtam el pénzt. 
Itthon egy nagyközségben heti egy napon tartottam rendelést. Ezen kívül 
egy nagy nevelőotthonba jártam szintén heti egy alkalommal előadást tar- 
tani nevelőknek, pszichológusoknak, betegségmegelőző és gyógyító élet- 
mód és étrend kialakításáról. Délután pedig ugyancsak itt az otthonba Bu- 
dapestről és környékéről jártak hozzám, úgyhogy a külföldiekkel együtt, kb. 
2000 beteggel foglalkoztam. 
Akkor ezt az időszakot életem legszebb, legértékesebb részének tartottam. 
Úgy gondoltam, hogy végre életemben először valami jót is teszek, mivel 
ingyen gyógyítok, többen meggyógyultak vagy javult az állapotuk. Nagyon 
jó volt hallani - főleg az idősebb emberektől -: Isten fizesse meg a gyógyí- 
tást, vagy Isten áldja meg a munkáját. Nagyon büszke voltam akkoriban 
magamra, mert úgy gondoltam, hogy ezek az eredmények nagymértékben 
az én képességeimnek köszönhetőek. 
 
Kijózanodásom kezdete 
 
Viszont az alkohol családokat tönkre tevő hatása ellen nem tudtam mit csi- 
nálni. Sok asszony jött hozzám alkoholista férje miatt, és sírva mondták el, 
hogy már nem bírják, amit férjük művel, és próbáljak meg segíteni. Több 
ilyen alkoholista a család rábeszélésére eljött hozzám, vagy én mentem el 
hozzájuk, és elmondtam, hogy még szereti őt a felesége és a gyerekei, de 
ha tovább iszik, ő is és családja tönkre megy. Volt, aki sírva ígérte meg, 
hogy megváltozik, csak segítsek. Mégis sajnos hiábavaló volt minden erő- 
feszítés, bár volt, aki fél évig bírta, de a körülmények és az úgynevezett 
barátok rábeszélésére ismét elkezdtek inni. 
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Az ilyen életmódnak más káros hatását is tapasztaltam, ugyanis több olyan 
gyereket hoztak el, még tizennégy évest is, akik éjszaka rendszeresen be- 
vizeltek. Ezek jelentős része olyan családból való volt, ahol a férj rendsze- 
resen ivott. Ezek a problémák normál családi életben idegerősítő és ágyba 
vizelés elleni gyógyteákkal, ezen kívül a szülőkkel megbeszélve az otthoni 
teendőket, általában megoldódtak. Viszont az alkoholt fogyasztó férj miatt 
kialakult rossz légkör a gyereket olyan zaklatottá tette, hogy sok esetben 
nem tudtam meggyógyítani. 
Ezután elkövettem egy olyan hibát, hogy egy betegemet, - akinek kezdődő 
lábizom-sorvadása volt, - elküldtem ahhoz a pszichotronikus gyógyítóhoz, 
akitől még ekkor sem tudtam végleg elszakadni. Másnap ez a beteg felhá- 
borodva mondta, hogy a pszichotronikus valamiféle alfába akarta leküldeni, 
és olyan furcsán viselkedett, hogy ő többet nem megy hozzá. Nem szé- 
gyellem bevallani, okosabb volt a beteg, mint én, azért is, mert többet hoz- 
zám sem jött el kezelésre. 
Egyre inkább úgy éreztem, hogy az emberi testről, betegségekről szinte 
semmit nem tudok még. Ezért szinte minden szabadidőmben az orvosi 
szakirodalmat olvastam, hogy legalább valamennyire megértsem, hogy mit 
is gyógyítok. 
 
A nagy csalódások 
 
Nemsokára a munkatársam is felmondott, így megkértem egy másik asz- 
szonyt - akit korábban már kezeltem -, hogy segítsen az adminisztráció- 
ban. Jól végezte a munkáját, de mindig nagyon figyelte a kézrátételes gyó- 
gyítást, és sokat kérdezősködött. Amikor vége lett a helyettesítésnek, csak 
hosszú idő után jött be hozzám, és örömmel újságolta, hogy már ő is gyó- 
gyítja ismerőseit kézrátétéllel. Ekkor még nem tudtam, milyen szellemi erők 
működnek közre ilyenkor, ezért csak arra figyelmeztettem, hogy egyes be- 
tegek gyógyításánál - érthetetlen módon - én is milyen kimerült leszek. De 
nem vette komolyan, mert örült, hogy segíthet másokon. Nemsokára az 
édesanyja jött hozzám, hogy beszéljek a lányával, mert nagyon rosszul al- 
szik, és egyre idegesebb a családjával. Megígértem, ha eljön hozzám, be- 
szélek vele. Amikor a lánya eljött, alig ismertem rá. 
Arca sápadt volt, és karikásak a szemei. Hosszan kellett faggatnom, mire 
elmondta, hogy azért egyre idegesebb és álmából többször felriad, mert 
egy olyan nőt próbált kézrátétellel gyógyítani, aki azt képzeli, hogy minden- 
féle sötét alakok meg akarják ölni. Ekkor kértem őt, hagyja abba a kézráté- 
telt, mert idegileg tönkre fog menni. De úgy vettem észre, mintha el sem 
jutna a tudatáig, miről beszélek. Ezért, hogy meglássam, ki hatott rá ennyi- 
re, sajnos még aznap este elmentem vele ehhez a nőhöz. Alighogy a la- 
kásba léptünk, szörnyű hangon kiáltozta, hogy azonnal csukjuk be az ajtót, 
mert be akarnak jönni ezek az alakok, hogy őt megfojtsák. Megpróbáltam 
nyugtatásként kézrátételt alkalmazni, de úgy kiabált, hogy inkább gyorsan 
kimentem. 
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Sokáig a szemem előtt volt ennek a nőnek a rettenetes arckifejezése. Ez 
az eset meggyőzött arról, hogy a kézrátétellel két ember közt valamilyen 
energia adódik át. Ezek károsan hathatnak, főleg az energiát fogadó - mert 
ő a beteg -, de az adó idegrendszerére is. Egyre nyugtalanabb lettem, 
mintha rám ragadt volna erről az asszonyról valami félelem. Ezért a kézrá- 
tételes gyógyítást is abbahagytam. 
Nemsokára eljött a rendelésre - a fia kíséretében - egy idős ember. El- 
mondta, hogy egy ideje állandó hasmenése van. Amikor megtapintottam a 
hasát, fájdalmat érzett, és az egyéb vizsgálataim a szervezet súlyos le- 
gyengülését mutatták. Viszont a szemvizsgálatnál nem találtam olyan jelet, 
ami a tanultak szerint és a könyv ábráival összevetve komoly betegséget 
mutatott volna. Ettől függetlenül azt ajánlottam, hogy sürgősen menjen el 
orvoshoz a legyengült állapota miatt. Ugyanakkor hasmenés elleni gyógy- 
növénykeveréket adtam, és a szemvizsgálat alapján azzal biztattam, hogy 
el fog múlni a hasmenése. Csak hosszú idő elteltével hallottam egy isme- 
rősétől, hogy ez a beteg - nem tudni mikor - elment ugyan az orvoshoz, de 
már nem tudtak rajta segíteni, bélrákban meghalt. Nagyon megdöbbentem, 
és úgy éreztem, hogy ennek az embernek a haláláért én is felelős vagyok. 
Elküldtem ugyan az orvoshoz, de gyógyteát adtam, és lehetséges, hogy 
annyira bízott bennem, hogy egy ideig - ami végzetesnek bizonyult - csak 
gyógyteával kúrálta magát. Nem értettem, hogy az idáig többségében jó 
eredménnyel használt szemdiagnosztika miért nem mutatott ki ilyen súlyos 
betegséget, amit a könyvben több ábrán is bemutattak. 
Arra gondoltam, jobb lenne abbahagyni a gyógyítást, mert ilyen állapotban 
csak ártok a betegeknek, vagy én betegszem meg. Akkor még úgy képzel- 
tem, hogy a természetgyógyászatot csak úgy abbahagyhatom, mert nem 
tudtam felfogni, hogy milyen sötét erők hatalmában vagyok. 
Talán ezért történt, hogy egy stop-táblával védett főútra úgy hajtottam be - 
a kereszteződést és a táblát se látva - egy nagy teherautó két kereke közé, 
hogy az először ide-oda dobálta a kocsit, azután nekivágta egy villanyosz- 
lopnak. Az autó totálkáros lett, de én épségben szálltam ki belőle. Az ott ál- 
ló rendőr felkiáltott: „Ember, maga másodszor született!” 
Ezek az események annyira megrendítették az önbizalmamat, hogy a 
munkámat már nem tudtam úgy végezni, mint régebben. Egyre kevesebb 
betegem lett, ezért úgy éreztem, hogy már nincs célja az életemnek. 
 
Jézus közbelép 
 
Ekkor - nem véletlenül - egy ismerőstől ajándékba kaptam kazettán Máté 
evangéliumát, - mivel már egyedül jártam gyógyítani, - és a hosszú utazás 
alatt végig ezt hallgattam. Sok mindent nem értettem belőle, de főleg azt, 
hogy Jézus, aki Isten is volt, hagyta, hogy elfogják, leköpdössék, megkor- 
bácsolják, keresztre feszítsék, és még ott is ezekért az emberekért imád- 
kozott. 
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Eszembe jutott, hogy a taxis sztrájk idején egy ember, aki az utcán ke- 
resztbe állította a kocsiját, - miután megkértem, hogy álljon félre egy kicsit, 
mert haza szeretnék menni - a nyitott ablakon benyúlva kétszer is pofon- 
vágott. Ez után hosszú ideig azon gondolkoztam, hogy tudnék bosszút állni 
a pofonokért. Még úgy is, hogy ha meglátom az utcán, elütöm, akámibe 
kerül is. Csak most döbbentem rá, hogy milyen gyilkos indulat van ben- 
nem, mert ölni is képes lettem volna két pofon miatt. Ezenkívül eszembe 
jutott nevelő szüleimmel szembeni hálátlan gonosz viselkedésem, és 
ahogy a feleségemet is kisgyerekeimmel együtt elhagytam minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül, és mindenkit csak kihasználtam. 
Egyszer vasárnap délelőtt rokonlátogatásra mentünk a családommal. Mivel 
még korán volt, az anyósom javaslatára bementünk egy útba eső temp- 
lomba istentiszteletre. Ott egy olyan igehirdetést hallottam, - Noé idejében 
élő emberek bűneiről - ami nagyon felháborított, mert szinte egész idő alatt 
engem vádolt. Elhatároztam, hogy ide sem jövök többé. Aztán a hosszú 
utazások alatt végiggondolva az igehirdetést, lassan rájöttem - nem ma- 
gamtól - hogy ez valóban az én bűnös életemről szólt. Arra gondoltam, 
hogy igaza van az igének, s ezt el kell mondani valakinek. De ugyanakkor 
sokat kínlódtam, mert egy jól érthető hang folyton azt mondta, hogy ilyen 
bűnös számára, mint amilyen én vagyok, úgysincs mentség, ezért legyek 
öngyilkos, mert hiába megyek bárhová, úgysem szabadulok tőle. Mégis et- 
től a hangtól és a bűneimtől való félelem vitt rá, hogy végül is elmentem 
pont ahhoz a lelkészhez, akire akkor annyira haragudtam. 
Emlékszem, hogy csak ültem előtte, és nem tudtam elkezdeni a mondani- 
valómat. Sokat segített azzal, mikor elmondta, hogy ő is milyen bűnökből 
szabadult meg Isten kegyelméből. Ezután szinte ömlött belőlem mindaz a 
sok gonoszság, ami életemben egyre nagyobb félelmet okozott. Inkább er- 
kölcsi bűneimről beszéltem, mert a természetgyógyászati működésem fő- 
leg utolsó részét már nem éreztem igazán bűnös tevékenységnek. Pedig a 
lelkész azt is elmondta, hogy Isten előtt utálatosak ezek a bűnök is. 
Ezután imádkozva megvallottam bűneimet az Úr előtt, és kértem, hogy bo- 
csássa meg őket. Nagyon megörültem, amikor a tiszteletes úr javaslatára 
elmehettem egy ötnapos hitmélyítő konferenciára. Amikor beléptem az 
imaházba, egy kedves hölgy fogadott, akinek szemébe nézve, megrögzött 
szokásom szerint máris soroltam, milyen ételeket ne egyen, és tartson egy 
vitamin-kúrát is. Mire ő nevetve mondta, már tudja, miért küldött ide a tisz- 
teletes úr. 
A hét folyamán többször éreztem, hogy minden igehirdetés nekem szólt, 
de a beszélgetések során azt is megtapasztaltam, hogy mások is küsz- 
ködnek még sokféle lelki problémával. Az utolsó előtti napon már egész jó 
lelkiállapotban mentem a vezetőhöz beszélgetésre. Amikor természet- 
gyógyászati tevékenységemről beszéltem, hogy mennyi betegem volt, és 
ingyen gyógyítottam, közölte velem, hogy az egész ilyen irányú tevékeny- 
ségem súlyos, okkult bűnök sorozata volt. 
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Azt is hozzátette, hogy milyen sok embernek árthattam lelkileg, mert okkult 
módon gyógyítottam őket. Ez annyira megdöbbentett, - pedig a tiszteletes 
úr beszélt erről, - hogy szólni sem tudtam. Mintha csak most kezdtem vol- 
na felfogni, hogy milyen szörnyű dolgokat csináltam. Ezután imádkozott 
szabadulásomért, és átadott egy Biblia szemszögéből írt, természetgyógy- 
ászatról szóló könyvet. Nagyon feldúlt állapotban mentem vissza a szobá- 
ba, és rögtön nekikezdtem olvasni. Nemsokára bejött a velem egy szobá- 
ban lakó lelkész, s mivel látta, hogy milyen könyvet olvasok, megkérdezte, 
megértettem-e, hogy milyen káros dolgokat tettem. 
Ekkor én minden felgyülemlett keserűségemet a nyakába zúdítottam, 
mondván, olyan tevékenységtől akarnak eltiltani, amit bűnös életem egyet- 
len értelmes, emberi részének tekintettem. Mennyi emberen segítettem, ar- 
ról nem beszélve, hogy utoljára már nem okkult módon kezeltem a betege- 
imet, és azok bírálnak, akik nem is értenek a természetgyógyászathoz. 
Mondtam a magamét, kiabálva nagy indulattal, de Istennek legyen hála, 
hogy szótlanul végighallgatott. Aztán velem ellentétben, csöndesen el- 
mondta, hogy Jézus ebből az elveszett állapotomból is megszabadít, ha 
megvallom okkult dolgaimat, és végleg szakítok a természetgyógyászattal. 
Ezután imádkozott értem, majd elment felkészülni az esti igehirdetésre. Ott 
maradtam egyedül, zűrzavaros gondolataimmal, de ekkor az Úr kezdett 
beszélni velem. Eszembe jutott a fényadó-mozgalom, ahol Isten igéjét ma- 
gyarázták, közben becsaptak azzal, hogy a fényadás nem bioenergia- 
közvetítés, úgyhogy semmi ártalmas nincs benne. Pedig az adminisztráto- 
rom a tőlem eltanult kézrátételes gyógyítás miatt milyen idegártalmakat 
szenvedett! Majd a sikereken felbuzdulva milyen lelkesen csináltam végig 
az általuk meghirdetett okkult tanfolyamokat, amiknek összefoglaló értelme 
az volt - bár ezt csak a legvégén mondták meg -, hogy most olyan dolgokat 
tudhatunk meg, amit normális úton nem tudunk megtapasztalni. Ezenkívül, 
milyen sokáig hatása alatt voltam a pszichotronikus gyógyítónak, még ak- 
kor is, amikor azt a sok zavarodott dolgot művelték. Majd az autóbaleset 
jutott eszembe, és amit a rendőr mondott, hogy másodszor születtem, va- 
gyis Isten mentett meg ebből a helyzetből, amikor az ördög el akart pusztí- 
tani. Még sok minden futott át az agyamon, és bár maradtak kétségeim, de 
eldöntöttem, főleg az átélt félelmekre gondolva, hogy felhagyok természet- 
gyógyászati tevékenységemmel. Ezért mikor visszajött a lelkész, vele 
együtt, imádságban bűnnek vallottam meg az Úr előtt okkult dolgaimat, és 
kértem bocsánatát. 
Ezenkívül megfogadtam, hogy végleg szakítok a természetgyógyászattal, 
és megtagadtam az ördöggel mindenféle kapcsolatot. 
A hét végén az autóval hazafelé utazva - biztos a bennem maradt kétsé- 
gek miatt - azon gondolkodtam, hogy hazaérve miként mondjam le rende- 
léseimet, mit szólnak majd a betegek, akik hiába várnak rám. Ugyanakkor 
eszembe jutottak azok a félelmeim, amiket akkor éreztem, amikor el akar- 
tam szakadni a különböző okkult tevékenységeimtől, és hogy úsztam meg 
karcolás nélkül az autóbalesetet. 
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Ezzel erősítgettem magam, és így hazaérve, telefonon lemondtam minden 
rendelésemet. 
De sajnos nem az igazat mondtam, hogy én az Úr előtt fogadtam meg, 
hogy végleg abbahagyom a természetgyógyászatot, hanem, egy hosszabb 
ideig tartó továbbképzés miatt nem megyek most rendelni. Bizony jogosan 
mondták, hogy képzelem mindezt, amikor várnak engem a betegek. Ismét 
hazudtam, hogy nekem is váratlanul jött ez a tanfolyam, de majd jelentke- 
zem, ha vége lesz, mert jobban féltem akkor a betegeim véleményétől, 
mint az Úrtól, akinek megfogadtam, hogy soha többé nem gyógyítok. 
Ennek egyenes következménye lett, hogy ismét jött a kísértés, hiszen már 
nem okkult módon gyógyítottál, és hogy tudsz ennyi embert cserbenhagy- 
ni, és hagytam magam meggyőzni. Ismét felhívtam a házigazdát, hogy 
mégis csak megyek rendelni. De alig hogy letettem a telefont, olyan féle- 
lem fogott el, hogy fel-alá szaladgáltam a szobában, és néha hangosan is 
vitatkoztam magammal, vagy azzal, aki rávett, hogy felejtsem el, mit fogad- 
tam meg az Úrnak. A vitatkozás vége az lett - hála az Úrnak -, hogy most 
már végleg lemondtam rendeléseimet, de az igazi okot most sem mondtam 
el. Azóta már tudom, a teljes igazságot kellett volna mondanom, nem félve 
az emberek véleményétől. 
Ezután volt betegeim telefonon, levélben, személyesen kerestek meg, 
hogy mi történt velem, miért nem rendelek. Nekik már elmondtam, hogy 
okkult módon gyógyítottam, ezért megfogadtam az Úr előtt, hogy többé 
nem folytatom ezt a tevékenységet. Volt, aki azt mondta, hogy én az Úris- 
tentől kaptam ezt a gyógyítói képességet, hogy segítsek a betegeken, és 
most ennek a csodálatos munkának az abbahagyása az ördög diadala. 
Mások arra kértek, hogy gondoljam meg, mert sokan várják, hogy újra 
menjek gyógyítani. Meg kell mondani, hogy hiúságomnak jól esett, amiért 
ennyire ragaszkodnak hozzám. Bizony nem egyszer arra gondoltam, hogy 
visszamegyek gyógyítani. De rögtön kaptam a belső figyelmeztetést, hogy 
mit fogadtam meg, és milyen félelmeim voltak. Amikor vívódásaimat el- 
mondtam a tiszteletes úrnak, azt mondta, amíg nem égetem el a könyve- 
ket, füzeteket, és a legkisebb feljegyzést is, amiket a természetgyógy- 
ászatban használtam, addig ezek által az ördög könnyebben tud kísérteni. 
A Bibliából is felolvasott egy részt: Efézusban pedig „sokan azok közül, 
akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket öszszehordva, minden- 
ki szeme láttára megégették.” (ApCsel 19,18) Mivel pont egy költözés után 
voltunk, sok időbe telt, amig a két zsáknyi anyagot megsemmisítettük. 
Nemsokára anyósommal, feleségemmel elmentünk a lakóhelyünkhöz tar- 
tozó református templomba, Istentiszteletre. A lelkész és a gyülekezet 
olyan szívélyesen fogadott bennünket, hogy azonnal otthon éreztük ma- 
gunkat. Nemsokára bibliaórákra is eljártam, ahol nagyon sokat segítettek 
lelkiállapotomon a bibliatanulmányozások és hívő testvéreim bizonyságté- 
telei. Nemsokára a gyülekezet előtt is bizonyságot tehettem arról, hogy mi- 
lyen nagy mélységből szabadított meg az Úr. 
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Ennek hatására - az Úr segítségét kérve - elmentem az egyik olyan pszic- 
hotronikai klubtaghoz, akivel már előzőleg is beszéltünk a klubban tapasz- 
talt furcsa dolgokról. Elmondtam neki, hogy amiket a klubban műveltünk, 
azok a Biblia szerint Isten előtt utálatos, tehát bűnös cselekedetek, de ő is 
megszabadulhat, ha megvallja bűneit és kéri az Úr szabadítását. Adtam 
neki az okkultizmus veszélyéről szóló könyvet, azzal, hogy legközelebb 
megbeszéljük, amiket olvasott. Már többször is kijártam hozzá, amikor egy 
beszélgetés után azt mondta, ő is abbahagyja a természetgyógyászatot, 
és a klubba sem megy el többet. Ezen felbuzdulva elmentünk a klub veze- 
tőjéhez, mert azt reméltem, ha elmondom szabadulásom történetét, talán ő 
is felhagy a szellemgyógyászattal. Amikor bementünk hozzá, éppen ott volt 
Magyarországról három hölgy és egy ismert természetgyógyász a vezető 
társaságában. Rögtön azt kérdezték, hogy mi van velem, mert már rég 
nem láttak. Örültem az érdeklődésnek, mert így bizonyságot tehettem ar- 
ról, hogy a Bibliában meg van írva, hogy Isten utálatosnak tartja azokat az 
okkult módszereket, amiket a betegek gyógyításánál alkalmaztam, így lelki 
károkat okoztam, amikből csak az Úr szabadíthatja meg őket. 
Azt is elmondtam, hogy milyen csodálatos módon szabadított meg az Úr. 
Erre az egyik hölgy azt mondta, tényleg csoda, ami velem történt, s nagyon 
meghatotta, amit elmondtam, de ezután rögtön arról beszélt, hogy Isten 
nevének többféle variálásával ő is milyen csodákat tud tenni. A vezetőnek 
csak annyi megjegyzése volt a bizonyságtételemre, hogy nála gyógyulnak 
a betegek, és így hívőkké válnak. Csak azt nem mondta el, hogy kiben és 
miben fognak hinni. 
Bár amit mondott, nagyon felháborított, mégsem szóltam semmit, hanem a 
sötétedésre hivatkozva gyorsan elköszöntünk. 
Következő találkozónkon a barátom megdöbbenve újságolta, hogy ez a 
társaság hazafelé olyan súlyos autóbalesetet szenvedett, hogy az egyik 
hölgy meghalt. Azt is elmondta, hogy a klub végleg feloszlott. Kértem, hogy 
járjon ő is a gyülekezetbe, és majd hozok neki evangéliumi könyveket ol- 
vasni. Közölte velem, hogy ő már egy ideje olvas olyan könyveket, amik 
Berta Dude üzeneteiről szólnak, és ő ezeket nagyon jónak tartja. Megdöb- 
benve mondtam, hogy régebben én is olvastam ezeket, de azóta tudom, 
hogy ez a nő egy híres médium. Azt is elmondtam, hogy én is belekeve- 
redtem egy olyan társaságba, ahol imádkoztunk, és nagyon szép, szeretet- 
ről szóló beszédeket hallgattunk. De mindez egy szellemi üzenet volt a 
médium közvetítésével. 
Hiába mondtam el, hogy lelkileg ezek milyen károkat okoznak - bármilyen 
szépen hangzanak is, - így nem szabadulhat meg okkult dolgaitól. 
Most kezdtem csak a barátom esetéből megérteni, hogy a sátán, világos- 
ság angyalának álcázva magát, ez esetben egy vallásos köntösbe öltözte- 
tett démoni üzenet által próbálja megakadályozni, hogy klubtársam az Úr- 
hoz forduljon szabadulásért. (2Kor 11,14) Azóta is imádkozom - sajnos 
nem rendszeresen - érte, a klubvezetőért és családjukért. 
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Nemsokára a tiszteletes úr megkérdezte, hogy mindenki okulására leír- 
nám-e a természetgyógyász működésemet, és azt, hogy hogyan szabadí- 
tott meg az Úr a bűnös életemtől. Akkor, a gyülekezet előtti bizonyságtéte- 
lemre gondolva, sajnos önbizalomtól eltelve mondtam, hogy két héten belül 
megírom. Aztán amikor írni akartam, olyan szellemi tompaságot éreztem, 
hogy egy értelmes gondolat nem jutott eszembe. Másnap ugyanez folyta- 
tódott, és egymás után mentek a napok, hetek, s alig haladtam valamit. 
Már ott tartottam, ha csak rágondoltam, hogy írni kell, olyan félelem fogott 
el, hogy gyomorgörcsöt kaptam. Amikor több hónap elteltével végre elké- 
szültem, kiderült, hogy sok lényeges dolog kimaradt belőle, és írhatom új- 
ból az egész anyagot. Már úgy gondoltam, abbahagyom, mert ezt a sok 
kínlódást, félelemérzéseket már nem tudom elviselni. 
Ráadásul a jobb karomban egy olyan ideggyulladás lépett fel, hogy a 
gyógyszerek ellenére is nagy fájdalmaim voltak. Tehetetlenségemben az 
Úrhoz fohászkodtam, és Ő megsegített. A gyülekezet tagjai egymás után 
látogattak meg, s a velük folytatott beszélgetések sokat segítettek, és 
olyan kazettákat hoztak, amikből sok üzenetet kaptam. Egyik nap - áldott 
legyen az Úr szent neve - egy olyan igét hallottam a kazettáról, amit már 
többször olvastam, de csak most lett világossá: „Isten azonban abban mu- 
tatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor 
még bűnösök voltunk.” Isten igéje azt üzente nekem, hogy ne éljek tovább 
félelmek között, elkeseredve, mert megváltott ember vagyok, és ne féljek 
ezt elhinni. Akkor olyan öröm fogott el, hogy ott, mindjárt megköszöntem az 
Úr Jézus Krisztusnak, hogy engem is megszabadított drága vére által a ke- 
reszten. Most értettem meg, hogy ezt a feladatot is az Ő végtelen kegyel- 
méből kaptam, mert írás közben újra meg újra végig kellett gondolnom az 
egész természetgyógyászati tevékenységemet, így értettem meg igazán, 
hogy milyen sötét erők rabságában voltam. 
Isten azért tiltja meg, hogy okkult dolgokkal foglalkozzunk, mert ettől a rab- 
ságtól akar megóvni bennünket. Valóban, ahogy egyre jobban elmélyed- 
tem az okkult dolgokban, úgy váltam - számomra észrevétlenül - egyre 
megkötözöttebbé. Ez igaz, mert olyan gyógyításokhoz segítettek ezek a 
sötét erők, amikre magamtól soha nem lettem volna képes, de csak azért, 
hogy az emberek bennem, azaz annak a démoni erők mögött álló sátán- 
nak higgyenek, akiről a Biblia világosan írja, hogy a hazugságnak atyja. Én 
is, ha tudatlanul is, sokáig rábíztam magam ezekre a szellemi erőkre, 
ugyanis eleinte, nem tudva, hogy kinek a szolgája vagyok, örültem, mennyi 
betegem van, és mennyien meggyógyultak vagy javult az állapotuk. 
De amikor szabadulni akartam, akkor mutatkozott meg teljes valóságában, 
hogy a démoni erők igazi célja az ember elpusztítása, mert félelmek által 
öngyilkosságba akartak hajszolni. Amikor ez nem sikerült, akkor autóbal- 
eset által akartak megölni, de Isten csodálatos módon megszabadított. Ek- 
kor értettem meg, hogy Isten életem legnagyobb mélységeiben is figyelt 
rám, és amikor félelmeim miatt erőm elhagyott, kimentett engem szennyes 
életemből, és az Úr Jézus Krisztushoz vezetett. 
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Ahogy ezt végiggondoltam, ekkor tudtam kétségek nélkül bűnnek vallani 
okkult dolgaimat. Kérni Őt, hogy fogadjon el, ahogy vagyok, s jöjjön be az 
életembe mint Uram és Megváltóm. Ezentúl csak Őt akarom követni, és 
hadd legyek engedelmes eszköz az Ő kezében. 
Mindenki okulására írom le: Bár teljes bizonyosságot szereztem arra néz- 
ve, hogy megvallottam bűneimet, szakítottam az okkultizmus minden for- 
májával, megtagadtam minden kapcsolatot az ördöggel, és az Úr Jézus 
Krisztus vérével minden bűnömet eltörölte, de még most is többször jönnek 
olyan kísértő gondolatok, hogy bűneim súlyossága miatt Isten nem is bo- 
csátott meg, ezért meg sem tértem. Még most is, hívő ember létemre, sok- 
szor vétkezek Isten ellen. Ilyenkor sajnos hamar elcsüggedek. 
A lelkigondozóim azonban felvilágosítottak arról, hogy ez az ördög kísérté- 
se, mert a Bibliában egyértelműen meg van írva: „Ha megvalljuk bűneinket, 
hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosz- 
ságtól.“ (Un 1,9) Ebből megértettem: az okkult bűnök egyik következménye 
éppen az, hogy az ördög nehezen akarja kiengedni kezéből áldozatát. 
Senkinek sem kívánom, hogy átélje azokat a félelmeket, amikben voltam. 
Ezért kérek mindenkit, aki - tudatosan vagy tudatlanul - olyan ártalmatlan- 
nak tartott babonás dolgokban hisz, mint például szerencsepatkó, négyle- 
velű lóhere, kéményseprő, fülcsengés, feketemacska, hüvelykujj szorítása, 
valamit fán lekopogni, figyelni kuvikkiáltásra, kakukkszóra, tizenhárom 
szám, csirkecsonttörés, horoszkópolvasás, stb. - vigyázzon, mert az ezek- 
ben való hit által az ördögnek nyit rést az életében. Ezért veszélyes, töb- 
bek között a horoszkópban való hit, vagy ha kíváncsiságból részt vesznek 
szellemektől tudakozó spiritiszta társaság összejövetelén. Vannak, akik 
természetgyógyászhoz fordulnak, hogy valamilyen betegségből minden- 
áron gyógyuljanak. Mindemellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy több 
esetben valóban van testi gyógyulás, de ez démoni „segítség”, hogy az 
ember bizalmát megnyerje. Egyre többen fordulnak jósokhoz, hogy meg- 
tudják a jövőt, ami normális úton nem tudható meg, de aki máshonnan kér 
természetfölötti segítséget, mint az élő Istentől, az akár tudja, akár nem, a 
sátánba veti bizalmát, aki ezért a segítségért nagy árat fizettet meg. 
Világosan látnunk kell, hogy a sátán ezért benyújtja a számlát, az ő célja 
mindig a pusztítás. „Emberölő volt kezdettől fogva.“ (Ján 8,44) Sok ember 
nem tudja, miért van benne harag, gyűlölködés, természetellenes szexuális 
hajlam, félelemérzet, saját magát is megdöbbentő gondolatok, idegproblé- 
mák és öngyilkosságba kergető jól érthető hangok. 
De a legsúlyosabb következmény az, hogy nem tudnak hinni Istenben, az 
Úr Jézus Krisztusban, ezért nem is hozzá fordulnak szabadításért. Legtöbb 
esetben ezekre nincs orvosi segítség, mert lelki eredetű ártalmak. 
 
Az anyagban leírtak megerősítésére ismertetek a természetgyógyász új- 
ságban megjelent olyan cikkeket, amik megcáfolták a fényadó és más tan- 
folyamon tanultakat. 
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Az ukrajnai extraszensz intézet igazgatója azt nyilatkozta, hogy a fényadás 
a kézrátételes bioenergia-adás modern formája. Ugyancsak az igazgató 
azt is elmondta, hogy ha a kézrátételes gyógyítónak komoly betegsége van 
(de elég, ha nem érzi jól magát), semmiképpen sem gyógyíthat, mert saját 
magát pusztítja el. 
Ezt a megállapítást támasztja alá a Petőfi rádióban 1991. január 30-án el- 
hangzott interjú, amiben egy biofizikus arról beszélt, hogy egy nemrég ná- 
lunk is gyógyítóként működő Fatima nevű orvos-természetgyógyász halálát 
energialemerülés okozta. 
Egy másik cikkíró szerint „a kézrátételes gyógyításnál csak mindenféle - 
testi-lelki - szempontból kifogástalan embertől szabad energiát elfogadni, 
mert ellenkező esetben nehezen gyógyuló károsodásra lehet számítani.” 
 
A következő cikk szerint, ha a gyógyító betegen alkalmazza a kézrátételt, a 
kezelt betegtől vesz el energiát. 
Az újságban egy neves természetgyógyász azt írta, hogy minden kézráté- 
tes energia-adás után úgynevezett önmentesítést kell végezni, a kezek le- 
rázása vagy hideg vízzel való leöblítése formájában ahhoz, hogy a betegtől 
kapott rossz energiák eltávozzanak szervezetünkből. Ezután mély léleg- 
zéssel kombinált energia-begyűjtés következzék a kozmoszból, mert aki 
ezt nem gyakorolja, nemsokára a betegeitől veszi el az energiát, vagy ön- 
magát pusztítja el. 
Most már tudom, hogy minden úgynevezett kézrátételes fényadáskor bio- 
energiával gyógyítottam. Pedig úgy tanultuk - a fent említett cikkben nyilat- 
kozók ellenében -, hogy a fényadás nem bioenergia adás, így ártalom nem 
érhet bennünket. Azóta azt is tudom, hogy az ún. önmentesítés csalás, de 
ha ez működik, akkor ez démoni segítség eredménye. 
Idézet egy neves radiesztéta nyilatkozatából: „Valakinek a lelki problémái 
tornyosulni kezdenek, ingát vesz kezébe, és megdöbbenve tapasztalja, 
hogy a legelső kérdésére az inga válaszol. Egy idő múlva mintegy véletle- 
nül rájön, hogy az ingával beszélgetni lehet. Mindez a fejlődés határtalan 
örömmel tölti el az illetőt, pedig sajnos nem szárnyalás ez, hanem a lélek 
ülepen csúszása a lejtőn. A következő állomás, amikor a kérdésekre a vá- 
lasz az illető fejéből a belső fül környékéről érkezik, mégpedig jól érthető 
hangon. Ez először megdöbbenti őt és kissé zavarja is, de fantasztikus 
örömmel párosulhat a tudat, hogy a felsőbb dimenziókkal sikerült kapcsola- 
tot teremtenie, és azok rajta keresztül nyilatkoznak meg. Ráadásul ezek a 
fejben megszólaló hangok először csupa igazat és általában mindig hasz- 
nosítható információkat közölnek. 
Anélkül, hogy kétségbe vonnám a felsőbb dimenziók létezését, megjegy- 
zem, hogy az emberi agy a földi háromdimenziós térben való eligazodás 
célját szolgálja, és a felsőbb dimenziókkal történő erőszakolt kapcsolatra 
nincs berendezkedve. Sajnos az illető, aki a hangokat hallja, egyre inkább 
beszámíthatatlanná válik, elszakad a földi világunk fizikai valóságától, ez 
pedig a mai értékelésünk értelmében hallucináció a javából. 
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Hogy van-e valóságtartalma, vagy nincs, azt kár firtatni, amikor nyilvánva- 
ló, hogy ez az agyi megterhelés az illető létét veszélyezteti. Ráadásul a 
fejben megszólaló hangok egy idő után - mintegy eldurvulva - doboló érze- 
tet kelthetnek, világmegváltásra szólíthatják fel a szerencsétlent, vagy a 
legváratlanabb élethelyzetekben a monoton - megöllek, meg fogsz halni - 
stb. szöveget ismételgeti, mégpedig egyre erőteljesebb hangon. E tünet- 
csoportok az idegrendszer nyomató megterhelését okozzák. Mert nem le- 
het elégszer hangsúlyozni, hogy ilyenkor ismeretlen vizekre merészkedve 
veszélybe sodorjuk önmagunkat.„ 
 
Egy természetgyógyász cikkében arról ír, hogy „a kézelemzés által és 
megfelelő életmóddal, lehetőség szerint kiküszöbölve a szervezetünket fe- 
nyegető tényezőket, életünk alakulásának aktív befolyásólóivá válva, túl- 
szárnyalhatjuk saját genetikai lehetőségeinket. Ugyanis bizonyos jelek, vo- 
nalak már a csecsemők tenyerén is megtalálhatók, ez pedig egy óriási le- 
hetőséget adhat kezünkbe, melyre már születés után lehet építkezni. Min- 
denféle költséges genetikai vizsgálat nélkül a gyermek kezének, kézvona- 
lainak, jegyeinek, dombjainak elemzéséből meg tudjuk állapítani, hogy mi- 
re van hajlama, mi veszélyeztetheti őt, ennek ismeretében egy életstraté- 
giát, életprogramot lehet összeállítani számára, mellyel kikerülheti a rá 
nézve veszélyes faktorokat, és egy harmonikus, teljes életet élhet. Gyer- 
mekkorától ebben a szellemben élve, élete teljes részévé válik a számára 
megfelelő életmód, így nem egy komolyabb egészségügyi probléma, egy 
krónikussá vált állapot kapcsán, felnőtt korában találkozik az életmódváltás 
sokszor oly nehéz feladatával.” 
Sajnos csak most, az anyag írásánál döbbentem rá, hogy az ilyen termé- 
szetgyógyászok természetesnek veszik, hogy a gyermekeket, akik még 
nem tudnak dönteni saját életük felől, kézelemzéssel, illetve tenyérjóslás 
alapján olyan helyzet elé állítják, ami negatív értelemben kihat további tes- 
ti-lelki állapotukra. Végzetes félreértés az, amikor valaki azt hiszi, hogy az 
ún. kézelemzésnél a tanult vagy öröklött képessége alapján ő állapítja meg 
a jövő ismeretében az életprogramot. A szellemvilág szívesen ad „helyes“ 
felvilágosítást, de emögött a sátán áll, aki mint természetfeletti hatalom, tá- 
jékoztatást tud adni a jövőről, illetve a körülményeket irányítja úgy, hogy a 
jóslás beteljesüljön. A jóslás az okkult tudás egyik oszlopa, a varázslás 
testvére és a boszorkányság kiindulópontja. A következőkben ugyancsak a 
természetgyógyász újságban egy riporter kérdéseire, egy ún. bioenergia 
tanfolyam vezetőjének válaszát ismertetem. „A bioenergetikai gyógymóddal mi-
lyen távolságra lehet hatni a betegekre?  
A távolság semmiféle jelentőséggel nem bír, bármilyen távolságra 
lehetgyógyítani. Nincs különösebb jelentősége annak sem, hogy a beteg tud-e 
a gyógyítási folyamatról, vagy sem. A gyakorlatunkban nagyon sok olyan 
eset előfordul, amikor pl. csoportos gyógyító szeánszokat tartunk, hogy a 
betegek elhozzák hozzátartozóik fényképét is. Így azok a családtagok is 
gyógyíthatók és gyógyulnak, akik a szeánszokon nem vesznek részt.“ 
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Megjegyzem, hogy - az általam tanultak szerint - bármilyen távolságra 
nemcsak gyógyítani lehet, hanem a fénykép birtokában bármilyen informá- 
ció lehívható az illetőről. Az ilyen illetéktelen behatolás ellen használta a 
tanfolyamvezetőnk az ún. OD köpenyt. 
 
A fentiek jobb megértése végett a természetgyógyászati újság cikkéből 
idézem: „ősrégi ezoterikus tapasztalat, hogy a negatív erőket csak látszólag és 
időlegesen lehet uralni: előbb-utóbb ellene fordulnak annak, aki felkelti őket." 
Összefoglalóként a cikkíró megjegyzi, hogy az ilyen kapcsolatok nem jók az 
embernek, hiszen az életerejét gyengítik. 
Ezért kérem minden kedves olvasómat, hogy őrizkedjék az okkultizmus 
minden területétől - akkor is, ha egyes gyógyítási formáit a hivatalos orvos- 
lásba is bevezették -, mert olyan lelki ártalmakat okozhatnak, amelyekből 
emberi módon nincs szabadulás. Sajnos napjaink divatos jelszava: „aki 
meggyógyít, annak van igaza“. 
 
A Biblia és gyülekezet c. folyóiratban a keresztyén orvosok közös állásfog- 
lalásban utasították el az alternatív orvoslás (természetgyógyászat) diag- 
nosztikus és gyógyító módszereit, azok alkalmazását és igénybevételét (a 
hivatalos orvoslásban is), különös tekintettel arra, hogy itt az ember örök 
sorsát meghatározó dolgokról van szó.  
 
Állásfoglalásukat mind az alkalmazók, mind a betegek iránti felelős és féltő sze-
retetüktől indíttatva, őrállói hivatásuknak engedve tették. 
 
 „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, fi- 
gyelmeztesd őket az én nevemben.” (Ezékiel 3,17) 
 
Ezen a bizonyságtételen keresztül kérek bocsánatot mindazoktól, akik 
gyógyulás vágyától vezetve - tudatlanul - eljöttek hozzám, és én okkult 
módszerekkel is gyógyítottam őket, ezért lelkileg és testileg olyan jóvátehe- 
tetlen kárt okozhattam, amitől csak az Úr Jézus Krisztus szabadíthatja meg 
őket. 
Hálás a szívem a Pasaréti Református Gyülekezetért, ahol a testvérektől 
lelki támaszt és szeretetet kaptam. Jézus iránti hálával teszem azt, amit az 
Úr a gadarai megszállottnak mondott. „Eredj haza a tieidhez, és jelentsd 
meg nékik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült 
rajtad.“ (Márk 5,19) 
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