Több applikátor egyidejű alkalmazása braditróp szövetek kezelése esetén.
Dr Lángfy György
Ny. vezető főorvos, c. egy. docens
Braditrópia: bizonyos szövetek tulajdonsága, mikor az
oxigén- / tápanyag-ellátás gyengébb hatásfokú

Szöveti bradi-trópia/-trófia: működési feltételeinek korlátozódása.
Braditróp szövetek
 Veleszületett
folyadék ellátás főleg
közvetlen környezetükből
• Diffuzió útján - történik
bizonyos értelemben
• “kapilláris nélküli”

Példák:
• porc / cartilago
• szalag / ligamentum
• szemlencse / lens
• szaruhártya / cornea
• nagyerek belső fala / endothel
• myelin hüvely / neurolemma

A braditrópia irány fokozódik az érdeklődés. Oka: bizonyos idő után “de-generatív
láncreakció” -t indít el. Terápiás lehetőségek csökkennek és végső soron “elfajulás”-i
fázisában csak szükségmegoldás-ok állnak rendelkezésünkre..
Kialakulásának külső tényezői - életritmus felgyorsulása, környezetkárosítás stb. – fontosak.
Számunkra érdekesebbek az élő szervezet belső működésének kedvezőtlen módosulása.
Traumák, lelki és fizikai sérülések nem múlnak el nyomtalanul, agyunk, s a vele közvetlen
idegi összeköttetésben lévő izmaink is emlékeznek rájuk.
A modern civilizáció tagja “fogyasztói” minőségben” (in-aktív egészségkultúrával) el tud
jutni odáig, hogy szervezete nem tud felvenni megfelelő mennyiségű oxigént normál
minőségü környezeti levegőből sem (intracelluláreis acidózis). Szervrendszereinek működése
gazdaságtalanabbá válik (hőszabályozási zavar, centrális hőmérséklet emelkedése)
általános görcshajlam alakul ki (latens tetania), nyugalmi energiaszintje csökken és
vészjelzések sorozata – szervrendszeri disz-funkciók –jelzik a “krízisállapot kezdetét”, mint
elektromos hálózatban az “automata biztosítékok”.
Szervezetünk egyik automata biztosítéka: m. tensor fasciae latae. Nyugalmi tónusának
központja a „híd” („pons”)- ban van. Energia deficit mértékével arányosan nő az „izom
nyugalmi tónusa”, melynek következménye az ellenoldali csípőlapát felemelkedése
(„medence oldal-billenése”) ún. „modern civilizációs testtartásai hiba”. Medencénk szerepe
az autó alvázához hasonlít, deformálódása a jármű alkatrészeinak túlterhelésével, korai
öregedésével jár, élettartama megrövidül. Valamennyi autótulajdonosnak természetes a
gondolatmenet, de saját szervezete esetén már nem így „hiszi”.
„Krónikus stressz állapotban” valamennyi szervrendszer reakcióképessége
kedvezőtlenül megváltozik. (Counsilman)
Különleges körülmények között a szöveti braditrópia fokozódhat:
Osztályozás szempontjai
a./ De – vaszkularizáció intervertebrális szegment gyenge vérellátása is megszűnik
kb. 30 éves korban
b/ In-nerváció (disz-trófia) ir-ritáció következtében
 fájdalom-ideg
centri-petálisan
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 negatív trofikus hatás
centri-fugálisan
ízületi (arthron)
gerinc (vertebron)
centrális
perifériás
 „Kibler-redő”
 „narancs-bőr” (L)
D-12 fix. „heg-keloid” (inquin.)
c./ Hip - oxia 
tüdő perfúzió

szöveti (intracelluláris) acidózis pl. Hemoglobin

neuro - muszkuláris hiper-tenzió „tok-szabály”
- hormonális disz-funkció (hiperaldoszteronizmus)
d./ In - toxikáció (exogén - / endogén - / “auto -“)
e./ In – fekció Mononukleózis infekcióza, Lyme-kór
f./ Trauma
 heg-keloid
 neuro- / pszichiátriai kórkép
De-presszió ⇒(Klaustro-)-Phóbia ⇒PÁNIK-BETEGSÉG
eredet:




Következménye:

I. “De-generatív lánc-reakció”

⇔ II. Auto-allergiás rendszerbetegség

 Szerzett: kórképek:
Braditróp szövetekké válhatnak a nyakizmoik, mert a stresszre leginkább reagálnak. Szerepet
játszik benne, hogy relatíve nehéz testrészt (fej) viselik és mechanikai mozgásváltozások
nagymértékben igénybe veszik. Fokozódó tómusuk nehezíti az izmok elernyedését és az aktív
pumpa-funkció hiánya miatt a szöveti anyagcsere károsodást szenved. Ilyen körülmények
szükségesek a Borrelia Gemma – alkjainak a szaporodáshoz.

Esetismertetés E-5

Lyme-kór + „MO-OM”- terápia

M.Gy.-né (1947.09.03.)
Kezdet: 2001.09.19.
direkt sötétlátóteres Borrelia-leletek: pozitív (sok baktérium), aktív (védekező gazdasejt),
gemma pozitív „cysta-formájú”alak (nyugvó állapot,gyógyszer nem hat)
végállapot: 2002.01.02. 10 hetes kezelés után (gyógyszer + „MOM” - terápia
degenerált borrelia alakok
gemmás alak nincs!
Sympathiás ophthalmia „SO”

⇔

• szemlencse / lens

A SO az egyik szem áthatoló sérülése után kialakuló kétoldali, granulomatosus uveagyulladás
(sértetlen szemben is ), amely a látás részleges elvesztésével ...
Oka: autoimmun reakció: uvea S-antigén / melaninpigment elleni anti-testeket mutattak ki
késői típusú túlérzékenységre utaló reakciókat: S-antigénnel kisérletes uveitist lehet kiváltani.
„SO”-hoz hasonló („SO-like”) mehanizmus feltételezhető további esetekben
Ilyen esetben feltétlenül szükséges mennél több applikátor egyidejű alkalmazása
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egyéb módszerekkel, melyek a de-generatív lánc-reakció-t visszafordíthatják
re-generatív irányba.
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