
 

Természetgyógyászok Bölcskén 

Kavalkó János és Böhmné Mária természetgyógyászok híre vitt el Bölcskére. János és Mária 

végigvezetnek a Vitalitás természetgyógyászati rendelőben. Méltán lehetnek rá büszkék, itt 

minden berendezés a harmóniát, a gyógyulást szolgálja. Kellemes gyógykrémillat járja át az 

összes helyiséget.  

• Korábban mivel foglalkoztak? 

- Az egészségügyben dolgoztam huszonöt évet. Úgy gondoltam, hogy a természetgyógyászat 

módszereivel sokat segíthetek. Különböző szaktanfolyamok elvégzése után kerültem ide - 

mondja Mária. 

Az én eredeti foglalkozásom híradástechnikai műszerész - meséli János. - 1991- ben vettem 

észre azt a képességemet, hogy ha valakinek a feje, foga fájt, kézrátétellel meg tudtam 

szüntetni a fájdalmat. Egy barátom, Fiegler János református lelkész ösztönzésére fordultam a 

természetgyógyászat felé. 1993- ban nyilvánvalóvá lett számomra, hogy sajátos belső látással 

is rendelkezem, ami lehetővé teszi, hogy energetikai helyzetfelmérést végezzek, ami a szervek 

szerinti azonosítást és konkrét szervlátást eredményez. 

• Hogyan osztják meg a feladatokat?  

Mindegyikünknek megvan a saját területe - válaszol Mária. - De ezzel együtt értjük és 

végezzük egymás munkáját is. Nincs a rendelésben fennakadás, ha valamelyikünknek dolga 

támad. János elsősorban a nőgyógyászati panaszok kezelését végzi, és energetikai kezelést 

nyújt. Én szintén végzek energetikai kezelést, ezenkívül többek között 

szenvedélybetegségekkel (alkohol, drog, dohányzás), gyógyszerfüggőséggel, 

pánikbetegséggel, fülgyulladások, fülzúgások kezelésével, fülgyertyázással foglalkozom.  

• Használtak műszert a gyógyításban? 

Igen. A programozott orgonkészülékről elmondható, hogy nagy segítséget jelent számos 

betegség kezelésében - válaszol János. - Képes a szervek működési zavarait bizonyos 

mértékig önállóan helyreállítani. A gép feladata az emberi energiamező feldúsítása oly 

módon, hogy egészséges szervrezgéseket juttat az energiamezőbe. Ez kezelés közben 



esetenként meleg érzéssel, bizsergéssel, apró szurkáló hatással és néha fájdalommal jár. A 

műszert elsősorban súlyos és krónikus megbetegedéseknél használjuk, ahol folyamatos 

energiapótlásra van szükség, mert a szervek saját energiarendszere nem képes biztosítani a 

normális működést. De alkalmazható stresszes állapot, fáradékonyság esetében is. 

• A gyógynövények hogyan épülnek be a gyógyító munkába? 

Fordulok Máriához. 

Az egyénre összeállított teák, az általunk készített különböző rendeltetésű krémek fontos 

összetevői a terápiáknak. Rendszeresen használom ezeket a szenvedélybetegségek elvonási 

tüneteinél ugyanúgy, minta fóbiáknál, és szinte minden esetben. Az aroma-, masszázs-, 

fitoterápia közvetlenül hat a szervezetre, méregtelenít és a tüneteket enyhíti. 

• A fülgyertyázás milyen esetben alkalmazható? 

Nagyon eredményes gyulladásoknál, fülzúgásnál, krónikus nagyothallásnál és 

halláscsökkenésnél. Gyermekek esetében hároméves kortól lehet használni. Teljesen 

fájdalommentes, és a panaszoktól függően ismételhető. Az eljárás lényege, hogy a gyertya 

megmelegíti a fület és a dobhártyát, a megolvadt fülzsírt eltávolítja. Működése a kéményhez 

hasonló. A láng erősségének változása nyomán rezeg a dobhártya, ami javítja a fül 

vérellátását. 

A várószoba felé tartok, szeretném megtudni, ki miért jött épp ide Bölcskére 
meggyógyulni. Idős, fejkendős nénihez fordulok. 

Dunaegyházáról jöttem, Tószegi Ferencné vagyok. Hetvenhat évet megéltem, de a múlt nyár 

óta nagyon sokat szenvedtem. Hatalmas lábszárfekély lett a lábamon, ami gennyes és lila volt. 

A lányomék három orvoshoz is elvittek, de olyan szert adtak, hogy csontig kimarta a sebet. 

Ismerősöktől hallottunk Jánosékról, és így jöttünk el hozzájuk. 

• Milyen kezelésben részesült? 

Először fertőtlenítő hintőport kaptam, azután orgonterápiával és lámpázással kezelt János. 

Összeállított egy teakeveréket, ami tizenhárom féle gyógynövényből áll, és ezt a sebre kell 

folyatni. Már majdnem teljesen begyógyult. 

• Fiatal hölgy mellé telepszem, aki készségesen beszél magáról. 



Csankó Rudolfné vagyok, negyvenegy éves, Bátáról érkeztem. Tavaly augusztusban jöttem 

először ide. Nagyon rossz fizikai állapotban voltam. Felsorolni is sok, mennyi bajom volt. 

Ideg, epe, gerinc, ízület, belek és aranyér. Az aranyérvérzésem miatt ülni sem tudtam. A teák 

és a cseppek hatására a bélgyulladás, az ízületi fájdalmak és az aranyérgondjaim megszűntek. 

A gerincem mellett két oldalt a testem tele volt csomókkal, és azok is eltűntek. Én nagyon 

sokat köszönhetek Jánosnak. 

Fiatal pár jön ki a rendelőből. Varga Krisztina és Varga Imre Dunaújvárosból. A 

fiatalasszony karján pár hónapos kisbaba. Hozzájuk lépek. 

 

• Elmondanák, miért keresték fel ezt a rendelőt, és mióta járnak ide? 

Gyereket szerettünk volna - meséli a történetet a fiatalasszony. - 1996 decemberében 

elmentünk orvoshoz. A vizsgálatok petevezeték- elzáródást állapítottak meg. Az orvos 

mesterséges megtermékenyítést javasolt, amit el is végeztek, de sikertelenül. Ezek után 

jöttünk el Kavalkó Jánoshoz. 

• Emlékszik még az első vizsgálatra? 

Igen. Fölfektetett az asztalra, a kezét rátette a hasamra és azt állapította meg, hogy a 

petevezeték elcsúszott, összeszűkült és megtört. Közölte, hogy megpróbálja kitágítani, és a 

törést korrigálni. Ekkor mozgást észleltem, de fájdalmat nem. Körülbelül 10-15 percig tartott. 

Másnap kis görcsöket, feszüléseket, fájdalmakat éreztem. Nem sokkal később terhességi 

tesztet csináltattam, és kiderült, hogy 5 hetes terhes vagyok. A nőgyógyász szakorvos azt 

mondta, hogy duzzadt a méhem,de nem vagyok terhes. Kértem, végezzenek ultrahangos 

vizsgálatot, és az is kimutatta. 

A váróban folyamatosan cserélődnek a betegek. Fiatal férfi, Széták Ferenc mellé ülök, 

aki Székesfehérvárról érkezett Megkérem, hogy beszéljen a gondjáról. 

1992-ben jöttem ide először szívizomgyulladás és két infarktus után. A kórházi CT- röntgenen 

az elhalás egyértelmű volt. A négyhónapi kezelés, ami 21 féle teából és 

cseppekből,orgonkezelésből állt, olyan eredményt hozott, hogy a következő röntgen 



alkalmával az elhalásnak nyoma sem maradt, Azt hiszem, ez önmagáért beszél. Most 

gerincműtét utáni kezelések miatt vagyok itt, és tudom, hogy rendbe jövök. 

 

A cikk a SZABADFÕLD  újságban jelent meg. A cikket írta Bánhegyi Györgyi 

 


