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A Modern Civilizáció Akadémikus  Tudománya Energiamedicinája az életről szerzett 
ismereteink eddigi legmagasabb szintű összefoglalása. Lehetővé teszi, hogy  „egységes 
rendszer” –ben gondolkozzunk arról,  mi a:  
BETEGSÉG   –   EGÉSZSÉG – ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG. Nyugalmi energiaszint-
csökkenés oka: túl magas • inger-rekvencia / intenzitás ill. szervezeti – reakció. 
Energiaszint csökkenés krónikus stressz állapot-hoz,  BETEGSÉG-hez vezet,  
emelkedés EDZETTSÉG-et ad,  „ellenálló-képesség”-et fejleszt.  
„Az ember kozmikus lény ”(Gy. Kulin). A kozmikus tér energiája „elektromágneses”, mely 
alapvető fontosságú  az élőlények  (anyagcseréje) számára.  (W. Heisenberg)  
A kozmikus energia növelni képes az elektronok energia állapotát, ami tovább emeli  sejtek és 
az egész szervezet nyugalmi energiaszintjét. Fontos szerepe életminőségünk alakításában.  
A mindennapi gyakorlatban: 
Ionos Ciklotronos Elektron Magneto Rezonancia Stimuláció „CeMeReS”.  
 Módszere a VIOFOR-terápia: Very Important Organiser for Organs Regeneration.  
Hatását tartóssá teszi  � kúraszerű alkalmazása � kiegészítése módszerekkel, melyek in-
direkt módon növelik a szervezet nyugalmi energiaszintjét  
� testmozgás / sport � gyógy-(fürdő) kúrá � szauna, � táplálék kiegészítők  
� kombináció MANUÁL - TERÁPIA,-val, AQUAFIT – TERÁPIA és  
együttes alkalmazásuk a  
„MOOM”:„MAGYAR OLYMPIKON-ok ORVOSI MENEDZSELÉS-e”.  
Alkalmazása nélkülözhetetlen  Braditrópia szövetek hiányos oxigén-tápanyag-ellátása esetén.  
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    
- Lyme-kór + „MOOM”- 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 után: 
Degenerált borrelia alakok,gemmás alak nincs!  
- Juvenilis Arthritis Reumatika       ( ⇔ • porc / cartilago)   
Először a bal könyök mozgáskorlátozottságának megszüntetésére került sor, mely meglepő 
sikerrel (teljes funkció helyreállítása és fájdalommentesség)  járt.  
Mindenféle gyógyszeres kezelés nélkül panaszmentes mozgáskorlátozottság nélkül, éli az 
iskolás gyermekek mindennapjait és külön kedvtelésből röplabdaedzpésekre jár hetente 
háromszor, továbbá görkorcsolya, biciklizés a kedvenc szórakozásai közé tartozik. 2007 
nyarán tíz napos röplabda edzőtáborban volt napi kétszeri edzéssel és esténként még 
szórakozásból röplabdáztak.  
- Szklerózis multiplec „SM”  ( ⇔ • myelin hüvely / neurolemma)  
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Az MRI eredmények multiplex sclerosist sugallnak.  
„Magyar Olympikon Orvosi Menedzsment „ - „MOOM” mellett  Menstruációja 
visszatért, önálló életre tért, megházasodott és jelenleg 4 éves gyermekét ápolja gyakorlatilag 
gyógyszer nélkül panaszmentesen, egyszer jelentkezik ellenőrzésre.   
A modern civilizáció kedvezőtlen hatásai egyre súlyosabb károkat okozhatnak a szervezet 
működésében és betegséghez, halálhoz vezethetnek.  
Ugyanez a civilizáció modern eljárásai lehetőséget adnak gyógyításukra és elkerülhetővé teszi 
kialakulásukat.  
 


