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Kedves Kollégák!

A tavalyi, első kongresszus szakmai sikere és az érdeklődő kollégák nagy szá-
ma arra buzdított minket, hogy idén is megrendezzük, s egyúttal tisztelettel és 
szeretettel meghívjuk Önt a II. Interdiszciplináris Komplementer Medicina 
Kongresszusunkra, amelyet 2015. április 24-25-én tartunk a Benczúr Hotel-
ben (1068 Budapest, Benczúr utca 35.).

Rendezvényünk célja, hogy bemutassuk a komplementer medicina különböző 
ágait, e terápiák hatékonyságát a különböző betegségeknél, és a prevencióban 
is. 

Szeretnénk teret adni e kérdéskör humán egészségügyi vetületeinek megbeszé-
lésére, s lehetőséget biztosítunk a felsőfokú képzettségű, terápiás szakemberek 
(pl. orvosok, pszichológusok) tapasztalatcseréjére is. 

Hidat szeretnénk képezni az akadémikus és a komplementer medicina között, 
mert együtt még hatékonyabbá válhat a gyógyítás.

 dr. Zarándi Ildikó
 igazgató - CEDH Hungária Kft, 
 elnök - Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa

* * *
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TERVEZETT PROGRAM

2015. április 24. (péntek)

9.00 - 10.00. Regisztráció

10.00 – 10.20 Megnyitó
Fővédnök:
Prof. Dr. Hegyi Gabriella Md. Phd., PTE - ETK Komplementer és Dieteti-

kai Tanszék, Tanszékvezető, egyetemi tanár, a Komplementer 
Szakmai Kollégium Elnöke, a Magyar Akupunktúrás Orvosi 
Társaság elnöke

Dr. Medgyessy Péter, az Indiai Ősi Gyógymódok a Magyarországi Egészség-
ügyért Alapítvány alapítója

10.20 - 10.40 A komplementer medicina és a dietetika kapcsolata - Prof. 
Dr. Hegyi Gabriella Md. PhD., PTE – ETK Komplementer és 
Dietetikai Tanszék, Tanszékvezető, egyetemi tanár, a Komple-
menter Szakmai Kollégium Elnöke, a Magyar Akupunktúrás 
Orvosi Társaság elnöke

10.40 – 11.00 A gyakorlati ayurvéda - Riesz István Dr.(ayu) hon

11.00 - 11.20 Hogyan befolyásolja a táplálkozás a szervezet redox-
homeosztázisát? - Prof. Dr. Blázovics Anna Ph.DD.Sc. egyetemi 
tanár, Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet

11.20 – 11.40 Hipno-szuggesztív technikák a műtéti felkészítés során - Dr. 
Jakubovits Edit aneszteziológia- intenzív terápiás szakorvos,  
hipnoterapeuta, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

11.40 – 12.00 Az antropozófusorvoslás mint az integratív medicina példá-
ja: az adenoid vegetáció és a serosusotitis konvencionális és 
integratív szemléletű kezelésének összehasonlító elemzése 
a kutatási eredmények tükrében - Dr. Szőke Henrik gyermek-
gyógyász, antropozófus orvos és terapeutaképző

A Kongresszus fővédnökei: 
Prof. dr. habil Hegyi Gabriella MD. PhD tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Medgyessy Péter, az Indiai Ősi Gyógymódok a Magyarországi Egészség-
ügyért Alapítvány alapítója 
 
A Konferencia társzervezője: 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar HKO Konfuciusz Intézet 
Komplementer Medicina Tanszék

HELYSZÍN: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

SZERVEZŐ: É+L Kongresszus- és Kiállításszervező Kft. (Várhegyi László 
ügyvezető igazgató, 1364 Budapest 4, Pf. 354, 1081 Budapest, Kiss József u. 4. 
Tel./Fax: 313-2027, E-mail: el.kft@chello.hu) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: A szervezők ezúton fejezik ki köszönetüket 
mindazon cégeknek, akik kiállítás vagy más formában támogatták rendezvé-
nyünket: Aura Medica Kft, CEDH Hungária Kft., Planet First Kft., Pro-Ge-
neral Med Kft., Space-Harmony System Kft., VIVA Natura World Kft.
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16.45 – 17.05 Tudatos gondolkozást segítő technikák: ThetaHealing® és 
Grabovoj® módszerek - Dr. Francia Boglárka háziorvos, Theta 
oktató, fül addiktológus

17.05– 17.25 Malignus tumorok kezelése  standardizált és evidencebased 
gyógynövények (Biobran, fagyöngy és Avemar) segítségével - 
Prof. Dr. Hajtó Tibor

17.25 – 17.45 Ritka kórkép: COPD-s beteg műtéti előkészítése homeopát-
iával - Dr. Buki Mária háziorvos, belgyógyász, homeopátiás 
orvos, CEDH előadó

17.45 – 18.05 Szomatodráma - Káplár Éva pszichológus, szomatodráma 
vezető

18.05 – 18.15 Diszkusszió

2015. április25. szombat

9.00 – 9.20 Akupunktúra a pszichoszomatikus betegségek gyógyítá-
sának szolgálatában - Dr. Hamvas Szilárd PhD. pszichiáter, 
pszichoterapeuta, akupunktőr

9.20 – 9.40  A széklet pH és flóra mérése, kolonhidroterápia, diéta - Dr. 
Tamasi József belgyógyász,  társadalomtan szakorvos, GYEM-
SZI komplementer medicina minőségügyi szakfőorvos

9.40 – 10.00 Az elektroszmog és egyéb sugárzások egészségügyi kockáza-
ta - Dr. Juhászné Molnár Mariann Space-Harmony System Kft.

10.00 – 10.20 Fizikai mikro érterápia alkalmazási lehetőségei a gyógyá-
szatban - Dr. Bodogán Zsolt Pro General Med

10.20 – 10.40 Család, rendszer, családi rendszer - Dr.KissPéter család- és 
rendszerállító terapeuta

12.00 – 12.20 Erőszakmentes kommunikáció - Rambala Éva erőszakmentes 
kommunikációs tréner

12.20 – 12.40 Klinikai homeopátia - Dr. Zarándi Ildikó belgyógyász, homeo-
pátiás orvos, CEDH Homeopátiás Oktató szervezet igazgatója, 
Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványának elnöke

12.40 – 12.50 Diszkusszió

12.50 – 13.50 Ebédszünet

13.50 – 14.10 A tudatos gyógyulás - Dr. Darnói Tibor idegsebész

14.10 – 14.30 Gyógyító elixír - Dr. Taraczközi István orvos, Magyar Termé-
szetgyógyászok Szövetség elnöke

14.30 – 14.50 Hat e a homeopátia azoknál az élőlényeknél, akik nem hisz-
nek benne? - Dr. Molnár Gábor állatorvos, homeopátiás állat-
orvos

14.50 – 15.10 Craniovisceralis technika - Dr. Kovalenko Marina háziorvos, 
manuálterapeuta, craniosacralis terapeuta, akupunktőr

 15.10 – 15.30 Orofaciáis funkcionális terápia és fogszabályozás - Dr. 
Hermann Gábor fogszakorvos, interdiszciplináris fogszabályo-
zás

15.30 – 15.40 Diszkusszió
 
15.40 – 16.10 Kávészünet

16.10 – 16.25 Élő ételek az egészségért - Lénárt Gitta Nyersétel Akadémia

16.25 – 16.45 A hidrogén/deutériumizotóppár biológiai jelentősége deu-
tériumdepletio daganatellenes és szénhidrát-anyagcserére 
gyakorolt hatása - Dr.Somlyai Gábor PhD. HYD Rákkutató és 
Gyógyszerfejlesztő Kft.
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15.00 – 15.20 Homeopátia és pszichoterápia együttes alkalmazása nárcisz-
tikus személyiségzavaros páciens kezelésében - Dr. Simon Fi-
ala Ágnes pszichoterapeuta, homeopátiás orvos, CEDH előadó

15.20 – 15.40 Psoriasis gyógyítása - Dr. Dérer Cecília bőrgyógyász, homeo-
pátiás orvos,akupunktőr, CEDH előadó

15.40 – 16.00 Mozgásszervi megbetegedéseket kiváltó lelki hátterek és 
ezek enyhítése Bach virágesszenciákkal - Dr. Lipcsei Gabriella 
gyógyszerész, homeopátiás gyógyszerész, CEDH előadó

16.00 – 16.20 Stressz és a mozgás, mint természetes gyógymód alkalmazá-
sa - Dr. Nagy Ágnes stressz terapeuta, PhD. hallgató

16.20 – 16.40 Éljünk egészségesebben! Az egészséges életmód tényezői 
- Prof. Dr. Kalapos István PhD. tanszékvezető főiskolai tanár, 
DEOEC

16.40 – 16.50 Diszkusszió, a kongresszus zárása

10.40 – 11.00 Homeopátia a sebészeten? Na, ne! És mégis! - Dr. Földi Ágnes 
csecsemő és gyermek háziorvos, homeopátiás orvos, CEDH 
előadó

11.00 – 11.20 Bioökoszisztéma, biotáplálkozás - Prof.Dr. Bardócz Zsuzsanna 
DSc., egyetemi tanár, MTA doktora

11.20 – 11.40 Az európai élelmiszerbiztonság és problémái, vizeink állapo-
ta - Prof. Dr. Darvas Béla DSc. egyetemi tanár,  MTA doktora

11.40 – 12.00 Bőrgyógyászat és homeopátia - Dr. Németh Zsuzsanna csecse-
mő és gyermek háziorvos, homeopátiás orvos, CEDH előadó

12.00 – 12.10 Diszkusszió 

12.10 -13.10 Ebédszünet

13.10 – 13.30 Ayurvéda, nyitás az életre - Korossy Anna SE GYTK III., Sem-
melweis Egyetem Farmakognóziai Intézet

13.30 – 13.50 Szemfenéki thrombosis - Dr. Balázsovics Ágnes szemész, 
homeopátiás orvos

13.50 – 14.00 Az öt biológiai természettörvény: dr.RykeGeerdHamer felfe-
dezése - Dr. Herczegh Andrea gyógyszerész

14.00 – 14.20 Három gondolat, mely megsokszorozta hatékonyságom - 
Dr. Munkácsy Katalin gyermek háziorvos, homeopátiás orvos, 
Joalis terapeuta

14.20 – 14.40 Határréteg víz, szervezetünk belső vize, egészségünk alapja - 
Dr. Weber János

14.40 – 15.00 Kávészünet
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A genetika fejlődésével két új tudományág is kialakult, a nutigenetika és a nutri-
genomika, igazolva, hogy valóban az vagy, amit eszel. 
Hosszútávon és fenntartható módon az emberiség egészséges élelmiszerrel való 
ellátását csak az ökológiai gazdálkodás képes megoldani.

Prof. Dr. Blázovics Anna: Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, 
Budapest
Hogyan befolyásolja a táplálkozás a szervezet redox-homeosztázisát?

A redox-homeosztázis ismerete fontos az általános egészségi állapot felméré-
séhez, a betegségmegelőző programok megtervezéséhez és megvalósításához, 
különösen hazánkban, ahol a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos halálozási 
statisztikák kedvezőtlenek. 
A helytelen táplálkozás, a szélsőséges étrendek, az étrend-kiegészítők és gyógy-
növény-készítmények túlzott mértékű fogyasztása súlyos, sőt egyes esetekben 
életveszélyes állapotokat idézhetnek elő. A táplálékok bioaktív komponensei, 
antioxidáns tulajdonságú vegyületei és fémelemtartalma befolyásolják a prosz-
taglandin és leukotrién bioszintézis utakat, hatással vannak a citokinek képző-
désére, ezáltal a membránreceptorok működésére és a szignáltranszdukcióra. 
Befolyásolják a fázis I. és fázis II. enzimek szintézisét. E folyamatok révén jelen-
tősen megváltoztatják a szervezet szabad gyök - antioxidáns egyensúlyát, mely 
nélkülözhetetlen a sejtszaporodás és a programozott sejthalál szoros kontroll-
jához. 
Szabad gyököket termelő folyamatok a sejtek energiaellátását biztosító mito-
kondriális oxidatív metabolizmus, a mikroszomális méregtelenítő enzimrend-
szer, az arachidonsav-kaszkád, a konstitutív és indukálható nitrogénoxid-szin-
tetáz aktivitás, a „respiratory burst”,  a különböző szövetekben, szervekben 
lokalizált transzmembrán enzimkomplexek (NADPH-oxidázok) funkciója so-
rán képződő szuperoxid-anion, a peroxiszómákban képződő hidrogén-peroxid 
autooxidációja. Az apoptózist elindíthatják táplálékból vagy gyógynövény-
készítményekből származó biológiailag aktív hatóanyagok és szabad gyökök, 
mint például a nitrogénoxid is. A túlzott mértékű apoptózis szabad gyököket 
termelő nekrózisba csaphat át, ha a természetes antioxidáns védekező mecha-
nizmus kimerül.

BEÉRKEZETT ELŐADÁSKIVONATOK

Dr. Balázsovics Ágnes: szemész, homeopátiás orvos
Szemfenéki thrombosis lezajlása hivatásos gépkocsivezetőnél

Egy jelenleg 60 éves hivatásos gépkocsivezető esetét szeretném ismertetni, aki-
nek 2004-ben a bal szemén, 2009-ben a jobb szemén részleges véna centrális 
retinae thrombosis zajlott le. 2004. októberében a bal szemen részleges v.centr.
ret.occlusio keletkezett. Az Uzsoki kórház szemészetén kezelték. Látásélessége 
igen erősen megromlott. A szemtorna gyakorlatok rendszeres végzésével látá-
sélessége lassan,fokozatosan,de javult,a szemfenéki vérzések és oedemák las-
san felszívódtak..A bal szem teljes látásélességét 2007. szeptemberére érte el. 
2009-ben a jobb szemen is hasonló folyamat zajlott le. Ekkor a Pápai kórház-
ban kezelték. A szemtorna gyakorlatokat folyamatosan alkalmazta, látásélessé-
ge kisebb mértékben romlott, mint első alkalommal. Szemfenéki folyamatának 
kezelésében homeopátiát is alkalmaztam,így a regenerációs folyamat sokkal 
gyorsabb volt.
Néhány hónap alatt látásélessége és szemfenéki képe teljesen rendeződött. Hi-
vatását jelenleg is gyakorolja, időszakos kontroll vizsgálatokra jár,látásélessége 
mindkét szemén teljes,szemfenéki képe jelentősen jobb,mint korosztályáé

Dr. Bardócz Zsuzsanna Dsc., egyetemi tanár, MTA doktora
Szervezetünk küzdelme a XXI. század kihívásaival

Az 1950-es évektől elkezdődött a mezőgazdaság iparosítása. Ennek következ-
ményei az egész Földet érintik, hiszen a mezőgazdaság az egyik legnagyobb 
környezetszennyező. A nagyüzemi ipari mezőgazdaság elszennyezi a talajt, táp-
lálékainkat, a vizeinket és a levegőt is.
Az új technológiák bevezetésével mindennapi táplálékunk is megváltozott: le-
csökkent a táplálék vitamin-, ásványi anyag tartalma és jelentősen csökkent a 
növényekből a szervezetbe kerülő egészségvédő anyagok mennyisége is. Ugyan-
akkor vegyszerek sokasága került be az élelmiszereinkbe, mely ellen a szervezet 
csak nehezen tud védekezni. E két változás magával hozta a „minőségi éhezés” 
és az elhízás megjelenését. A XXI. század mezőgazdasági termelésében ezekhez 
a változásokhoz csatlakozott a génmódosított szervezetek megjelenése és gyors 
térhódítása. Ezekért az újításokért sajnos az egészségünkkel fizetünk.
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rekkel - soha nem érhetünk el.

Darvas Béla és Székács András
Az európai élelmiszerbiztonság és problémái, valamint vizeink állapota

Az európai RASFF rendszer az EU területére beérkező élelmiszerekkel kapcso-
latban az alábbi összetevőket kezeli kiemelten kockázatosnak: (i) mikotoxinok 
(olajos magvúaknál aflatoxin); (ii) növényvédőszer-maradékok (tendenciájá-
ban emelkedőben); (iii) nehézfémmel való szennyezettség (ragadozó tengeri 
halaknál); (iv) élelmiszer eredetű patogének (Salmonella fajok); (v) feldolgo-
zás közbeni szennyezettségek (hormonmoduláns hatású anyagok). A RASFF 
jelenlegi aktivitása az allergénekre, a GMO-szennyezettségre és a funkcionális 
élelmiszerek Európában nem engedélyezett gyógynövény tartalmára is kiemelt 
figyelmet fordít. A legtöbb intézkedés Kínából, Törökországból és Indiából be-
érkező élelmiszerekkel van. Magyarország statisztikája kitűnő.
A hazai felszíni és talajvizeinkben elsősorban a kukorica gyomirtására (atra-
zine, acetochlor) használt vegyületek jelennek meg, de napjainkban jelentős 
érdeklődés fordult az IARC által 2A csoportba tartozó rákkeltők közé sorolt 
glyphosate és egyik formázóanyaga a POAE irányába.

Dr. Dérer Cecília: bőrgyógyász, homeopátiás orvos, akupunktőr, CEDH 
előadó
Homeopátiával elért eredmény psoriasisban

A psoriasis gyakran előforduló bőrbetegség. A bőrbetegek5-8 %-a szenved 
tőle. Magyarországon a felmérések  szerint2 %-ra tehető az előfordulási arány. 
Maga a betegség genetikailag meghatározott állapot, és legalább 7 gén  szerepel 
a létrejöttében. Bármely életkorban manifesztálódhatnak a tünetek. A tünet-
mentesség számostényezőtől fűgg, a tudományos orvoslással elért eredmények 
sokszor nagyon rövidek, 2-3 hét után visszatérnek, vagy nem islesz teljesen tü-
netmentes a beteg.
Előadásomban egy  psoriasisos nőbeteg homeopátiás kezelésének a folyamatát, 
és az elért eredményt ismertetem 

Dr. Bodogán Zsolt: Pro General Med
Fizikai mikro érterápia alkalmazási lehetőségei a gyógyászatban

A fizikai érterápia kutatása során vezető tudósok, orvosok és egészségügyi in-
tézetek egy úttörő jelentőségű tudásra tettek szert a mikrokeringés és annak 
hatásai terén, amelyeket számos szabadalom véd. Egydülálló, konkurencia nél-
küli és mellékhatásoktól mentes technológia áttörést jelent a gyógyászat számos 
területén. Az indikációs lista a megbetegedések jelentős százalékát tartalmaz-
za: krónikus sebgyógyulási zavarok, az izomzat és a csontrendszer degenera-
tív megbetegedései, krónikus anyagcserezavarok (pl. diabetesz, zsíranyagcsere 
zavarai), szervi működési elégtelenség (májfunkció zavar, több szerv egyidejű 
diszfunkciója), diabetes mellitus okozta vagy daganatkezelés utáni polineuro-
pátia, perifériás artéria-elzáródásos megbetegedések, krónikus fáradékonyság 
(krónikus terheléses vagy szklerózis multiplexes betegek esetén), akut vagy kró-
nikus fájdalom esetén, korlátozott életminőséget okozó állapotok és minden 
olyan megbetegedés, melyet vagy a mikrocirkuláció zavara vált ki, vagy annak 
velejárója (a megbetegedések közel 90 %-a). Az előadás a technológia működé-
sét és annak gyakorlati felhasználási területeiből nyújt ízelítőt. 

Dr. Buki Mária: háziorvos, belgyógyász, homeopátiás orvos
COPD-s beteg műtéti előkészítése homeopátiával

Idősebb polymorbid hölgy altatásos műtéte előtt kérte egészségügyi állapotá-
nak javítását, rendezését homeopátiás segítséggel. Az alkalmazott terápia meg-
döbbentő eredménnyel járt.

Dr. Darnói Tibor: idegsebész
Az előadás címe: Tudatos gyógyulás
Alcím: Testi-lelki-szellemi törvényszerűségek a betegség és az egészség hátterében

Az egészség-megőrzés illetve a gyógyulás egyik alapfeltétele a háttérben zajló 
testi-lelki-szellemi folyamatok megismerése, harmonizálása. E nélkül tudatta-
lanul és kiszolgáltatva sodródunk az életünkben. Az összefüggések megértése 
tudatosságot teremthet számunkra, így felelősséggel tehetünk önmagunkért, 
szeretteinkért és betegeinkért. Megteremthetjük általa az egyensúlyt és vissza-
állíthatjuk a harmóniát. Ez valódi gyógyuláshoz vezethet, amit csak gyógysze-
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A kísérleti orvostudomány mindig újra be tudta bizonyítani, hogy a természe-
tes immunrendszer egyensúlyának és a szervezet gyulladásos készségének a ja-
vítása a tumor betegséget fékezni tudja, ha a kezelést helyesen és tudományos 
alapokon végezzük. A természetes immunrendszer egyensúlyának javítása a 
tumor ellenes kezelésben főleg akkor nagyon ígéretes, ha az onkológiai kezelé-
sekkel társul, melyekről az immunterápia miatt semmilyen esetben sem szabad 
lemondani. Hiszen az onkológiai kezeléseknek éppen az a lényege, hogy a rosz-
szindulatú sejtek osztódását valamilyen fázisban (ciklusban) gátolja. Azonban 
az immunrendszer segítsége nélkül ezek a megfékezett, de halhatatlanná vált 
rosszindulatú sejtek nem tudnak eltűnni. Sok évtizeden keresztül a természe-
tes immunrendszert a sejtek felszínén elhelyezkedő mintázatot felismerő re-
ceptorok (PRR) megkötése révén próbálják a kutatók aktiválni. Ehhez a ter-
mészetben előforduló különböző ún. patológiás mintázatokat használtak. Ezek 
a természetben előforduló anyagok igen heterogének, de mégis egy hasonló 
struktúrát (mintázatot) képviselnek és az immunsejtek felszínén levő azonos 
mintázatot felismerő receptorokat kötnek meg, mely által a sejtek aktiválódnak.  
A gyógyszerkémia számára mind a mintázat előállítása és mind a heterogenitás 
komoly problémát okoz. Így nem a kémiailag előállított, hanem a természetből 
izolált készítmények és kivonatok kerültek mindig újra forgalomba, amelyek 
a többi természetből származó termékekhez hasonlóan az alternatív medicina 
keretein belül kerülnek csak alkalmazásra. A számos forgalomban levő és tu-
mor ellenesnek véleményezett  növényi készítményeknek egy nagy problémája, 
hogy hiányosak a tudományos bizonyítékok és a hatóanyagok mennyiségére 
nincsenek standardizálva. Jelen elődás keretében igazi tumor visszafejlődése-
ket mutatunk be standardizált és evidence based gyógynövények (Biobran, fa-
gyöngy és Avemar) kombinált és megfelelő ritmusban történő alkalmazásával.

Dr. Hamvas Szilárd Ph.D.: pszichiáter, pszichoterapeuta, akupunktőr
Akupunktúra a pszichoszomatikus betegségek gyógyításának szolgálatában

A közelmúltban a média több alkalommal is az akupunktúrát, illetve az egyéb 
komplementer gyógymódokat gyakorló szakemberek támadását, lejáratását 
célzó beszélgetéseknek adott teret. Ezen támadások részben vagy talán egész-
ben az akupunktúra nem ismeretén és a meglévő ismeretek félreértésén alapul-
nak. Az akupunktúrával foglalkozó szakemberek mindennapos tapasztalata, 
hogy az akupunktúra hatékony gyógymód, ugyanakkor ezen meggyőződésük 
igazolását célzó tudományos vizsgálatok ezt nem támasztják kielégítően alá. 

Dr. Francia Boglárka : háziorvos, Theta oktató, fül addiktológus
Tudatos gondolkozást segítő technikák: Theta Healing és Grabovoj módszerek

Két önsegítő technika, mely elősegíti, hogy az emberek felelősséget vállaljanak 
saját életük, sorsuk és egészségük felet. Éberségre, tudatosságra, aktív életveze-
tésre nevelnek. Megtanítanak teremteni.

Dr. Földi Ágnes: csecsemő és gyermek háziorvos, homeopátiás orvos, 
CEDH előadó
Homeopátia a sebészeten? Na, ne! És mégis!

A peri- és postoperatív időszakbeli kezelés az nagyon fontos, hogy a műtétek 
igazi gyógyuláshoz vezessenek. Már évtizedek óta nagyon figyel rá az allopát-
iás szereket használó „hagyományos” orvoslás is. Elképesztő azonban, hogy 
mennyi lehetőség van homeopátiásan ebben az időszakban. Természetesen a 
homeopátiára jellemzően az embert testi, lelki, társkapcsolati egységben szem-
lélve tekintjük ezekben a helyzetekben is. Előadásom a műtéti felkészítés, a 
műtéti szövődmények megelőzése, a műtétek utáni rehabilitálódás, lábadozás 
homeopátiás segítéséről fog szólni. 

Dr. Simon Fiala Ágnes homeopátiás orvos, pszichoterapeuta:
Homeopátia és pszichoterápia együttes alkalmazása nárcisztikus személyiségza-
varos páciens kezelésében

Egy  dinamikus hosszúterápia története egy rövid előadásban elég lehetetlen 
vállalkozásnak tűnhet. Mégis megpróbálom plasztikussá tenni a címben jelzett  
problematikát  egy fiatal nőbeteg történetével.    A  személyiségzavar  szintű 
mentális problémák közül napjainkban szinte „járványszerűen” terjed a nár-
cisztikus  személyiségzavar. Egy ilyen páciens történetét  fogom röviden bemu-
tatni,  illetve a pszichoterápiás folyamat főbb lépéseit, homeopátiás  alkati és 
szituációs szerek alkalmazásával együtt.

Prof. Dr. Hajtó Tibor:
Malignus tumorok kezelése  standardizált és evidence based gyógynövények 
(Biobran, fagyöngy és Avemar) segítségével
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az ismeretekbe és bemutatja, hogyan épülhet fel a funkcionális team-kezelés a 
száj körüli területen.

Dr. Jakubovits Edit: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Hipno-szuggesztív technikák a műtéti felkészítés során

A stressz, a betegség, a fájdalom, a műtét előtti szorongás olyan módon szűkítik 
be a figyelem fókuszát, hogy spontán módosult tudatállapot jön létre, amely 
hasonlít a terápiásan alkalmazott hipnózishoz. A műtétek során és hipnózisban 
nemcsak testi és lelki, hanem fontos és sajátos társas interakciók is lejátszód-
nak, amelyek nemcsak a lelki állapotra, de a bioritmusra, a hormonális és im-
munrendszerre is kihatással vannak. Ilyenkor a betegek másként észlelik a vi-
lágot, gondolkodásuk, viselkedésük, sőt élettani működéseik is megváltoznak. 
Például a betegek elszakadnak a realitástól és nem a megszokott, felnőtt mó-
don kommunikálnak, vérkeringésük, immunrendszerük aktivitása változhat. 
Mivel a szuggesztiók iránti fogékonyság is megnövekszik, ilyenkor nemcsak a 
formális hipnózis, de a mindennapi orvosi rutin során alkalmazott szuggesztív 
kommunikáció is hatékony segítő eszköz lehet.  Pozitív terápiás hatások képe-
sek erősíteni a belső erőforrásokat, segítik a gyógyulást és a társadalomba való 
hatékonyabb visszatérést is. A tudatosan használt hipnotikus nyelvezet kiemeli 
a betegeket az áldozat szerepből, segíti gyógyulásukat, csökkenti a fájdalomcsil-
lapító igényt, a gyógyulási időt és javítja az életminőséget. Az előadás áttekinti 
a stresszkogníció során létrejött idegélettani változásokat, amelyek a módo-
sult tudatállapot hátterében állnak, és bemutatja a pozitív szuggesztiók hatását 
szakirodalmi adatok és saját kísérleti és terápiás tapasztalatok bemutatásával.

Dr. Juhászné Molnár Mariann: Space Harmony-System Kft.
Az elektroszmog és egyéb sugárzások egészségügyi kockázata”

Téma  összefoglalva: 
 – A sugárzások tudományos definíciója
 – A sugárzások tulajdonságai
 – A sugárzások egészségügyi kockázatának kiemelt jelentősége
 – A sugárzás kutatás fontossága
 – Sugárzás védelmi technológiák
 – A sugárzások nemzetközi szabályozása - Törvénymódosítás Brüsszelben – 

Előadásom első részében a Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) gondolkodá-
si hátteréről fogok beszélni, a nyelv erejéről, a jobb féltekei gondolkozás által 
meghatározott élettanról, rávilágítva néhány jóindulatú, de inkább ártalmas, 
semmint hasznos értelmezésre, belemagyarázásra. 
Az előadás második részében a kórélettannal kapcsolatos néhány szempontot 
fogok felvillantani, megvizsgálom, mint jelent a holisztikus szemlélet a HKO 
értelmezésében, rámutatva a terápia egyénre szabottságának fontosságára és 
időbeni változékonyságára. Kitérek arra, mit jelent az emberi test hármas ré-
tegződése (psziché-Qi energia-test), időt szentelve a HKO pszichoszomatikus 
szemléletének. 
Végezetül röviden áttekintem az akupunktúra hatásmechanizmusának „pira-
misát”, megvizsgálom a gyógyulás-gyógyítás jelenségét és evolúciós szerepét.

Prof. Dr. Hegyi Gabriella: MD. Ph.D., PTE - ETK Komplementer és Die-
tetikai Tanszék, Tanszékvezető, egyetemi tanár, a Komplementer Szakmai 
Kollégium Elnöke, a Magyar Akupunktúrás Orvosi Társaság elnöke
Komplementer Medicina és a Dietetika kapcsolata

A komplementer medicinák a betegséget holisztikusan kezelik, nemcsak egy 
szerv bántalmát, hanem az embert testi-lelki egységben vizsgálják és kezelik. 
Fontos a különböző betegségek kezelésében a megfelelő diéta betartása is.
E különleges és érdekes összefüggésekről lesz szó

Dr. Hermann Gábor: fogszakorvos, interdiszciplináris fogszabályozás
Orofaciáis funkcionális terápia és fogszabályozás

Az elmúlt évek legnagyobb változása a fogszabályozásban, hogy felismerték a 
fogak állásának összefüggéseit a száj körül funkcióval. A szájlégzés, a nyelv nyu-
galmi pozíciója és a nyelésben részt vevő izmok kiegyensúlyozott működése, 
valamint ezen funkciók egész test összefüggése jelentősen befolyásolja a fog-
szabályozás alap kérdéseit. Ennek felismerése meghatározza a fogszabályozás 
új céljait, és módszereit. Be kell vezetni új fogalmakat és a fogszabályozó ke-
zelésnek integrálódnia kell egy olyan csapatmunkába, amit a száj körüli funk-
ció helyreállítása vezérel. Amennyiben ehhez hozzávesszük, hogy a száj körüli 
funkció milyen általános egészségügyi hatásokkal is bír, megértjük, mennyire 
fontos ennek az új szemléletnek a bevezetése. Az előadás bevezetőt ad ezekbe 
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EU direktíva

Dr. Kalapos István Ph.D.: Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregy-
háza
Éljünk egészségesebben! Az egészséges életmód tényezői

Egészség=ÉRTÉK. Egészség=HARMÓNIA. Ép testben ép lélek. Egészség=fizi-
kai (testi), mentális (lelki), szociális (társadalmi) JÓLÉT.
Fontos a holisztikus szemlélet. A szomatikus és a pszichés jelenségek, változá-
sok összefüggenek egymással.
A jól működő, egészséges szervezet homeosztázisa dinamikus egyensúlyban 
tartható a különböző szabályozó mechanizmusok révén. Ezáltal biztosított a 
folyadék-elektrolit háztartás és a sav-bázis egyensúly stabilitása.
„Prevention is better, than cure.” A megelőzésben fontos tényező az életmód. 
Az egészségi állapot javítható, az egészségmagatartás fejleszthető, az egészséges 
életmód tanulható. 
Sok minden fejben dől el. Fontos az egészségtudatos magatartás. Akarnunk kell 
egészségesnek lenni!
„Ételed az életed!” Ismerni kell a helyes táplálkozási piramist. A táplálkozástani, 
gyakorlati jó tanácsokat rímekbe szedve is ismertetem. „Good food, good foot.”

Kiemelten jelentős népbetegség az elhízás. Ennek következményei vezetik a 
morbiditási és a mortalitási statisztikákat.
Törekedjünk a normális testtömeg-indexre, haskörfogatra és lehetőleg éljünk 
140/90 Hgmm alatt!
Korunk kiemelt problémája a metabolikus szindróma.
„Diabetes+Obesity=Diabesity.”
Mindezen gyakori betegségek megelőzésében óriási jelentősége van a helyes 
táplálkozásnak, a rendszeres mozgásnak, a rizikófaktorok csökkentésének.
A helyes szemlélet kialakításának alapvető feltétele a szakmailag megfelelő edu-
káció.
 „Lenni vagy nem lenni!” „Enni vagy nem enni!”
 Mit tegyünk? Mit együnk?
Ezekre a kérdésekre adom meg a választ előadásomban.

Káplár Éva: pszichológus, szomatotodráma vezető
Mire jó a szomatodráma?
“Érzelem gazdag kommunikáció belső világunkkal”

A szomatodráma valódi érdemi beszélgetés a testünkkel. “Tested tükrözi érzel-
meidet, gondolataidat, emlékeidet, kapcsolataidat, konfliktusaidat.”
Alapja a test emlékezetének megszólítása. A bennünket érő hatások és a velünk 
történt eseményekre adott reakcióink sajátosan kódolódnak testünkben, és bár 
sejtjeink megújulnak, ebben a megújulásban is továbbadják a múlt tapasztala-
tait. Így őrződik meg testünkben az egész életünk, és hordozza magában a jelen 
pillanat.
Az örömteli, lendületes módszer segítségével “kibékülhetünk” testünkkel, eny-
hülhetnek fájdalmaink, meggyógyulhatunk betegségeinkből és régóta elhúzó-
dó problémákat oldhatunk meg.
A szomatodráma segít azoknak is, akik elhízással küzdenek, az évek alatt fel-
gyülemlett zsírréteg számos problémát takarhat.

Kiss Péter, család- és rendszerállító terapeuta:
Család, rendszer, családi rendszer 

Az elmúlt években a családállítás módszere hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
családi rendszerben működő törvényszerűségek milyen erőteljes hatást gyako-
rolnak az egyénre. Ezek a törvényszerűségek a tapasztalásokon és megfigyelé-
seken keresztül igazolódnak. Mint minden rendszer, a családi rendszer is akkor 
van egyensúlyban ha a rendszert alkotó elemek a helyükön vannak és azt teszik 
ami a dolguk. Az egyes elemek közötti kapcsolatot az információ áramlás tartja 
fenn. Ha az egyik elem - családtag - rosszul értelmezi a kapott információt és 
ezáltal elmozdul a helyéről, valamilyen mértében vele mozdul a többi résztvevő 
- családtag - is. Az életünk folyamán a családi rendszerben három fő státuszunk 
van: a gyermeki, a párkapcsolati és a szülői. Ha ezeket a státuszokat nem a meg-
felelő helyen és módon éljük meg, akkor bekövetkezik az elakadás, a rendszer-
hiba. Mit jelent pl, a nem megfelelő hely? Ha a párkapcsolatomban gyermek-
ként veszek részt, - mert a szüleimtől nem kaptam meg a szeretetet - akkor 
a társam egy idő után a valódi párkapcsolat hiányát fogja érzékelni és valaki 
más után fog nézni. Én pedig ott maradok egy állandó párkapcsolati probléma 
terhével. Ez addig fog tartani, amíg valaki - egy megfelelő módszer segítségé-
vel - vissza nem vezet a helyemre, azaz a szüleimhez, ahol gyermek lehetek és 
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Az elmúlt 5 évben az Ayurveda hatóanyagaival kapcsolatos tudományos pub-
likációk száma rohamosan nőtt. Különösen a diabetes mellitus, a melanoma, a 
cystás fibrosis sikeres kezeléséről számoltak be.
Több, Indiában használatos gyógynövényről bizonyították be, hogy hatóanya-
gai befolyásolják a jelátviteli utakat, mint például a kurkumin, mely több pon-
ton is beavatkozik a molekuláris biológiai folyamatokba.
Annak megítélésére, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Kar hallgatói ( N=  104  z, fiúk= 30 y, lányok = 74 x )  mennyire informáltak 
az Ayurveda tradicionális indiai medicina gyógynövényeiről és módszereiről, 
kérdőíves felmérést készítettem három évfolyam hallgatói körében. A kitöltött 
kérdőívek alapján elmondható hogy a hallgatók érdeklődők, bár kevesen hal-
lottak az Ayurvedáról. Megállapítható volt, hogy, a kitöltők 52 %-a hallott az 
Ayurvédáról, többválasztós kérdés alapján 48 % a médiából, míg 37 % a család-
tól, ismerősöktől, barátoktól értesült, 2 %-uk pedig egyetemi előadáson is talál-
kozott az Ayurvedával. 9 % drogériában, 4 % pedig patikában találkozott ezen 
termékekkel. A kitöltők közül csupán 16-an használtak ilyen terméket, 8-an 
Ayucare teát fogyasztottak, 5-en Dabur balzsamot, 3-an pedig Dabur gyógynö-
vényes fogkrémet használtak. A kitöltők 68 %-a szívesen tudna meg többet az 
Ayurvedáról.
A legtöbb ismerettel a harmadévesek rendelkeztek, és a készítményeket hasz-
nálók köre is a harmadéveseknél volt a legnagyobb, ami betudható annak, hogy 
a harmadévesek már Gyógynövény- és Drogismeretet tanulnak, illetve Orvos-
történet cimű szabadon választhat tantárgyat már sikeresen abszolváltak. A 
kérdőívek alapján elmondható hogy a hallgatók érdeklődők, és 68%-uk szíve-
sen tudna meg többet az Ayurvedáról.

Dr. Kovalenko Marina: háziorvos, manuálterapeuta, craniovisceralis te-
rapeuta, akupunktőr
Craniovisceralis technika 

Craniovisceralis technika olyan lágy fogasok összességét jelenti, amelyek mell-
kasi, hasi, kismedencei szervek szalagjainak és az azokkal kapcsolatos vascula-
ris és neurológiai képletek manipulációját szolgálják. 
Olyan kórképek mechanikus blokkjai a kezelését teszi lehetővé, mint például 
GERD esetén a pylorus spazmus, vagy a lig.oesophagophrenica feszülése,  lig. 
Cliè jobb ovarium működésére kifejtett negatív hatása vagy a lig. vertebrocardi-
ale megrövidülésének  myocardium perfúzióját csökkentő jellege. 

újra értelmezhetem az elszenvedett veszteség kiváltó okait. Ez a módszer le-
het a családállítás, ami a szisztematikus fenomenologikus rendszerterápia. A 
módszer valójában a családi rendszer leképezését teszi lehetővé oly módon, 
hogy információt szerzünk a családban történt traumákról, elmozdulásokról. 
A munka gyakorlatilag csoportban zajlik, ahol a résztvevők segítségével meg-
jelenítjük az egyén - akinek a problémájával dolgozunk - azon családtagjait és 
egyéb tényezőit, akik és amik hatással voltak, vannak az elakadáshoz vezető fo-
lyamatra. A munka során csak az érzékelésekre hagyatkozunk, egész pontosan 
a zsigeri érzeteket figyeljük. Melegem van, fázom, fáj valamelyik testrészem, 
erős vagyok, vagy éppen gyenge. Figyelemmel kísérjük a szereplők egymás-
ra adott reakcióit is. Ezek a „tünetek” informálnak minket a családi rendszer-
ben uralkodó viszonyokról. Ha engedünk a folyamatnak, akkor eljutunk arra 
a pontra, ahol megvalósul az új rálátás és az új megélés, ami segít az egyén-
nek abban, hogy elfoglalja a valódi, aktuális helyét és abban működjön tovább. 
A módszer egy elég keskeny mezsgyén határozható meg, mert a szakmának 
túlságosan ezoterikus, az ezoterikusoknak pedig túlságosan szakmai. A csa-
ládállításban módszertani szempontból megtalálhatjuk egyrészt több terápiás 
módszer elemét. pl. csoport terápia, pszichodráma, egyéni terápia, NLP, hipno-
terápia stb., másrészt egy olyan „mozgató közeget”, ami racionálisan nem írható 
le. Ez a közeg a morfogenetikus mező, ami valójában egy olyan információs 
háló, amely magában hordozza a megtörtént események lenyomatát. Ez maga 
az élet szövedéke, amelyben minden felismerhető, ami valaha megtörtént. Eh-
hez a mezőhöz mindannyian hozzá tudunk férni, ha nyitva hagyjuk a meg-
felelő csatornákat. A mező lehetővé teszi, hogy rálássunk a tényezőkre és az 
azok közötti összefüggésekre. Az összefüggések felismerése pedig öngyógyító 
folyamatot indít el. 

Korossy Anna: Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, Budapest
Ayurveda, nyitás az életre

A modern európai orvostudomány visszaszorította a távol-keleti orvoslási 
rendszereket, de az utóbbi években megújuló érdeklődés tapasztalható nem-
csak a kutatók, hanem a társadalom különböző csoportjai részéről is, a több 
mint 5000 éves Ayurveda tudománya iránt.
Európában elsőként hazánkban, Debrecenben alapítottak 2014 év végén Ayur-
veda Tanszéket, és remélhetőleg az integráció sem várat sokat magára az orvo-
si/gyógyszerészi felsőoktatásban.
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is - amikor a homeopátiás hígítású szerek használatának eredményeit kellene 
értékelni.
Ez azonban elsősorban őket fosztja meg egy sokszor igen eredményesen al-
kalmazható gyógymód megismerésétől és hasznosításától, továbbá előnyeinek 
saját környezetében való  megtapasztalásától.

Dr. Munkácsi Katalin: gyermek háziorvos, homeopata, Joalis terapeuta
Három gondolat, mely megsokszorozta hatékonyságom

Az egyetemen nem tanították, a szakvizsgához nem kellett tudni, pedig ezek 
ismerete nélkül már nem tudom elképzelni, hogy eredményes legyek az orvosi 
munkámban:

1. egy természeti törvény, mely szerint – emlősök esetén – a „vemhesség”első 
felében a természet az anya szervezetét védi

2. a góc-elmélet, mely segítségével megértettem, hogy fertőzési góc esetén 
hogyan élnek túl a kórokozók, miért nem hatnak az antibiotikumok és 
más mikroba ellenes gyógyszerek, illetve hogyan működik a gócnyitás

3. Pasteur gondolata, melyet a halálos ágyán mondott: „…a baktérium sem-
mi, a táptalaj minden”, milyen hatalmas segítséget nyújt napjaink kóroko-
zók elleni küzdelmében.

Érdemes megismerni ezeket!

Dr. Németh Zsuzsanna: csecsemő és gyermek háziorvos, homeopátiás 
orvos, CEDH előadó 
Bőrgyógyászat és homeopátia 

A homeopátia alkalmanként nagyon gyorsan tud segíteni, alkalmanként a 
hagyományos terápia több éves sikertelensége után - amire még a terape-
uta is rácsodálkozik. Előadásomban egy 19 éves fiatalember talpi bőrfo-
lyamatának   kezelését szeretném bemutatni (képekkel demonstrálva), ahol   
a hagyományos bőrgyógyászati és sebészeti eljárások 4 éves eredmény-
telensége után a homeopátia és a fitoterápia segítségével egy hónap alatt 
maradéktalan - és két év óta nem recidiváló - gyógyulást sikerült elérni. 

A technika műtétek vagy krónikus gyulladások utáni adhéziok megoldását is 
szorgalmazza. Emellett a metabolizmus javitását és a vegetatív idegrendszeri 
szabályozó mechanizmusok összehangolását is lehetővé teszi. Holisztikus és 
megelőző szemléletének köszönhetően a tüneteket jóval megelőző állapotban 
is képes a kialakult blokkok feltérképezésére és megoldására. 

Dr. Lipcsei Gabriella: gyógyszerész, homeopátiás gyógyszerész
Mozgásszervi megbetegedéseket kiváltó lelki hátterek és ezek enyhítése Bach 
virágesszenciákkal 

Ha mozgásszervi problémákkal érkezik a páciens a rendelőbe, nem gyakran 
gondolunk arra, hogy tüneteik kialakulásában a lelki tényezők milyen nagy 
mértékben játszanak szerepet. A teljesség igénye nélkül néhány esetleges okok-
ra szeretném felhívni a figyelmet, amelyekre a jól kiválasztott Bach-virágesz-
szenciák hatékony segítséget nyújthatnak bármilyen terápia kiegészítéseként. 
Hiszen ha a testi tüneteket kezelve a lelket is erősítjük, könnyebb és gyorsabb az 
út a test harmóniája felé.  

Dr. Molnár Gábor: állatorvos, homeopátiás állatorvos
„Hat-e a homeopátia azoknál az élőlényeknél, akik nem hisznek benne?”

A homeopátiás gyógymódot már 20 éve használom Európa legnagyobb édes-
vízi halgazdaságában.
A hortobágyi halak nem tudják, hogy mivel segítjük őket a környezetből rájuk 
ható hatások kivédésében.
A gazdaság egészségügyi és elhullási mutatói évről évre egyre jobb eredménye-
ket mutatnak.
Kontrollként más gazdaságok eredményei és a gazdaságom korábbi eredmé-
nyeivel való összehasonlítás vehető figyelembe.
Közben már 11 éve ökológiai módon neveljük az állatokat ( halakat ), ahol ha-
gyományos gyógyszeres kezelés nem vagy csak igen korlátozott módon vehető 
igénybe.
Mi ezekkel nem élünk és elértük, hogy akik hasonló homeopátiás módon keze-
lik az állományaikat hasonló kedvező tapasztalatokkal gazdagodnak. 
Természetesen vannak olyan embertársaink is akik a  nyilvánvaló  tényeknek 
sem hisznek és véletlent és csalást emlegetnek - még a helyi emberek között 
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A D-depletio szénhidrát-anyagcserére gyakorolt hatását STZ-vel kezelt patká-
nyok normál (150 ppm), illetve csökkentett deutériumtartalmú vízzel (DDW, 
25 ppm) történő itatása során vizsgáltuk. A csoportok egyik fele 2x1 U/nap 
inzulint kapott, a másik fele pedig azonos térfogatú fiziológiás sóoldatot. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a DDW egyedüli kezelésként alkalmazva nem 
befolyásolta a patkányok szérumának glükózkoncentrációját, azonban az inzu-
linnal kezelt állatokban a DDW szignifikánsan csökkentette azt. A deutérium-
megvonásnak a vér glükózszintjére gyakorolt pozitív hatását támogatta a fruk-
tózamin (409±186 μmol/L vs. 280±59 μmol/L, p<0.02) és a HbAIc (14,1±3,2% 
vs. 9,4,2±0,8%, p<0.02) értéke is, mely szintén szignifikánsan alacsonyabb volt 
az inzulinkezelésben részesült, DDW-vel itatott patkányokban.

A D szerepének felismerése az élettani folyamatok szabályozásában új célpon-
tot kínál a daganatterápiában és a diabetes kezelésében.

Dr. Szőke Henrik: gyermekgyógyász, antropozófus orvos és terapeutakép-
ző
Az antropozófus orvoslás, mint az integratív medicina példája: Az adenoid 
vegetáció és a serosus otitis konvencionális és integratív szemléletű kezelésének 
összehasonlító elemzése a kutatási eredmények tükrében

Jelen munka „A CAM IGÉNYE, ELFOGADHATÓSÁGA, BEÉPÍTHETŐSÉ-
GE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZERBE” című doktori (PhD) ku-
tatás keretein belül készült, melynek során az antropozófus orvoslás, mint az 
integratív medicina példája kerül bemutatásra. A kutatás célja, hogy bemutassa 
az antropozófus orvoslás helyét az evindencián alapuló orvoslással együttmű-
ködve a mindennapi gyermekgyógyászatban. 
Az összehasonlító tanulmány bemutatja, hogy e típusos gyermekkori betegség 
kezelésében milyen szemléletbeli különbségek jellemzik a konvencionális és az 
integratív koncepciót. Hogyan értelmezhető egyik koncepció a másik szemszö-
géből? Hol húzódnak az egyes kezelési módok határterületei, melyek hidakat 
képeznek a két szemléletmód között? Milyen kritériumok mentén lehetséges 
a kétféle kezelés hatékonyságát és eredményességét megítélni? Mennyire haté-
kony, „humánus” az antropozófus/integratív ellátás? Mik az integratív medici-
na hozzáadott értékei az egészségügyi ellátáshoz?

Dr. Simon Fiala Ágnes: homeopátiás orvos, pszichoterapeuta
Homeopátia és pszichoterápia együttes alkalmazása nárcisztikus személyiségza-
varos páciens kezelésében

Egy dinamikus hosszúterápia története egy rövid előadásban elég lehetetlen 
vállalkozásnak tűnhet. Mégis megpróbálom plasztikussá tenni a címben jelzett 
problematikát egy fiatal nőbeteg történetével.    A személyiségzavar szintű men-
tális problémák közül napjainkban szinte „járványszerűen” terjed a nárciszti-
kus személyiségzavar. Egy ilyen páciens történetét fogom röviden bemutatni, 
illetve a pszichoterápiás folyamat főbb lépéseit, homeopátiás alkati és szituációs 
szerek alkalmazásával együtt.

Dr. Somlyai Gábor Ph.D.: HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.
a hidrogén/deutérium izotóppár biológiai jelentősége – a deutériumdepletio 
daganatellenes és szénhidrát-anyagcserére gyakorolt hatása

A felszíni vizekben a deutérium (D) koncentrációja több mint 16 mM (150 
ppm), az élő szervezetekben 10 mM fölötti. A D élettani folyamatok szabályo-
zásában betöltött szerepét annak ellenére nem vizsgálták, hogy koncentrációja 
összevethető számos, élettani szempontból nélkülözhetetlen elem koncentráci-
ójával (kálcium, magnézium, kálium). A kísérletek célja az volt, hogy tisztázzuk 
a D esetleges szerepét a sejtosztódás szabályozásában, illetve hogy megvizsgál-
juk a deutérium szénhidrát-anyagcserében betöltött szerepét.

A csökkentett (30 ± 5 ppm) deutériumtartalmú vízzel (DDW) folyó kutatások 
során azt tapasztaltuk, hogy a deutériummegvonás gátolta a sejtosztódást in 
vitro különböző tumoros sejtvonalakban (PC-3, humán prosztatatumor, MDA, 
humán emlőtumor, HT-29, humán vastagbéltumor, M14, humán melanoma), 
a DDW tumorregressziót idézett elő humán eredetű tumorral xenotranszp-
lantált, immunszuppresszált egerekben (MDA és MCF-7 humán emlőtumor, 
PC-3 prosztatatumor), és apoptózist indukált in vitro és in vivo. A napi nor-
mál folyadékbevitel helyettesítése DDW-vel részleges vagy teljes tumorregresz-
sziót idézett elő spontán tumoros kutyáknál és macskáknál. A humán klinikai 
tapasztalatok alapján a készítmény a prosztatatumorral végzett fázis II, kettős 
vak elrendezésű klinikai vizsgálatban szignifikánsan csökkentette a halálozási 
arányt az egyéves utánkövetés során, miközben szignifikánsan megnyújtotta a 
túlélés hosszát.
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pl. rákos betegségeknél csak kiegészítő terápia a homeopátia. 
2. A szervezet reagáljon a homeopátiás gyógyszerre, vannak fogékony alkatok 

és vannak kevésbé fogékonyak, ilyenkor lassabban hat a homeopátiás szer, 
de ilyenkor is beindítja a szervezet öngyógyító reakcióit.

3.  Irreverzibilis állapotokat nem tud visszafordítani, pl. amputált végtagot 
nem lehet visszanöveszteni, de a fantomfájdalmat lehet csillapítani homeo-
pátiával.

4. A homeopátia nem kémiai hatások alapján működik, hanem biofizikai ha-
tások útján.

Alkalmazható várandós, szoptatós anyáknak, csecsemőkortól az időskorig, sú-
lyos betegségekben szenvedőknél is, mellékhatások nélkül.

Kulcsszavak: Antropozófus orvoslás, integratív medicina, evidencián alapuló or-
voslás, adenoid vegetáció és serosus otitis media

Dr. Taraczközi István elnök: Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
Gyógyító elixír

Az előadás során- kiragadott példákkal - érzékeltetjük, hogy mind a nyomele-
mek, mind a vitaminok, táplálkozási rendszerek, gyógyfőzetek, méregtelenítési 
eljárások terén még rengeteg lehetőség van a wellness- és szállodaipar területén. 
Személyre szabott tanácsadás, -kezelés és -gyógyítás, életmódváltás, - gyógyítás 
állatokkal, növényekkel, sóval, levegővel, vízzel, gázzal, mágnesterápiával (stb.). 
Az immunrendszer erősítése, étkezés, étrendkiegészítés, savasítás/lúgosítás 
(stb.). Ehhez a képzett szakemberek mellett, kifejezetten ezzel a témával foglal-
kozó szakkönyv nyújt mindennapi segítséget, ha kell egyéni, ha kell csoportos 
kezelések esetén.

Dr. Zarándi Ildikó: belgyógyász, homeopátiás orvos, CEDH Homeopátiás 
Oktató szervezet igazgatója, Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Ala-
pítványának elnöke
Klinikai homeopátia

A klinikai homeopátia a mai kor kihívásainak megfelelő modern szemléletű 
homeopátia. Ötvözi a homeopátia atyja,  F.S.Hahnemann által leírt homeopát-
iás alapelveket, módszertant, a  mai korra jellemző betegségek modern gyó-
gyítási elveivel. A homeopátiás gyógyszerek napjainkban, a világon mindenhol 
törzskönyvezett gyógyszerek. A pácienst a mai orvoslás klasszikus tünettana és 
a homeopátiás tünettan alapján kérdezzük ki  és vizsgáljuk meg, s ezek alapján 
választjuk ki a beteg alkati és tüneti szereit.  Az alkati szer a beteg aktuális álla-
potában, a testi-lelki tüneteinek összessége alapján határozható meg. Az alkati 
szer egy individuális, az immunrendszert egyensúlyba hozó szer, mely a páci-
ensre jellemző betegség hajlamokat is csökkenti, a betegségek gyógyításában 
oki kezelést tud adni.   A tüneti szerek az aktuális panaszok alapján meghatá-
rozva, hamar beindítják a fizikai, testi tünetek javulását, s együtt az alkati szer-
rel mélyrehatóan gyógyítanak. 
A homeopátiás terápiának vannak határai:

1. Ismert legyen olyan szer, mely bizonyítottan gyógyít konkrét betegségeket, 
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