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Mihály a hazautazásunk előtti héten elment Khatami doktor új rendelőjébe és kivizsgáltatta magát. 
Magas vérnyomás mellett a prosztata megnagyobbodását is megállapította. Vérvizsgálat, miegyéb. 
Ennek eredménye még nem ismeretes. A bal vese megnagyobbodott, valószínűleg a magas vérnyomás 
hatására, ütögetésre nem érzékeny. Az orgonsugárzóval naponta célzottan kezelem az altestet. 
Elmondása szerint az éjszakai vizelés észrevehetően könnyebben megy. A kezelést szándékozom 
folytatni. 

 

Egyszer felébredéskor nagyon fájt a feje, felülről sugaraztam kb. fél órát. A fájdalom nyomás érzésig 
csökkent, majd napközben elmúlt. 

 

Kb. két éve szűrt és tisztított vizet iszunk. Ezt a vizet még fogyasztás előtt orgonsugárzóval kezelem 
rövid ideig. A víz érezhetően az eddiginél is sokkal lágyabb, finomabb szerkezetű lesz. Az ivás után 
szinte azonnal vizelési ingerem támad és az elfogyasztott mennyiségnél sokkal több vizelet ürül, ennek 
színe és állaga feltűnően sötét, tömény. Fájdalom, nehézvizelés, maró vagy szúró érzés, vagy egyéb 
bármilyen szimptóma nélkül, csak a vizelet mennyisége sokszorozódott meg. 

 

 

Délután a kávém mellett ücsörögve a solar plexusra irányítom az orgonsugárzót. Hűvösségérzet és 
nagy nyugalom áraszt el. Feltűnő, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben dühös, ideges, 
türelmetlen vagy aggodalmaskodó szoktam lenni, sokkal nyugodtabb, higgadtabb maradok, eltökélten 
a helyzetben tudok maradni, anélkül, hogy elfogna az annyira ismert menekülési ösztön, vagy 
késztetés arra, hogy magamból kikelve ágáljak vagy üvöltözzek. Vissza tudom magamat tartani attól, 
hogy állandóan beleavatkozzak vagy feltétlenül közöljem a véleményemet. Képes vagyok hagyni és 
kivárni az események alakulását, ha néha nehezemre is esik. 

 

Nő páciens, 30 éves, kóros soványság, allergia füvek virágpora ellen, endometriose, sterilitás. Emellett 
gerincferdülés és hátfájás. Kranio-Sakrale terápiával együtt orgonsugárzó kezelés az altestre és a fixált 
gerinc szegmentusokra. A kezelés végére érezhető megkönnyebbülés, lazulás a gátolt gerinc 
szakaszokon. Lelkileg kevésbé görcsös, sokkal jobb kedélyű, optimistább.  

 

Nő páciens, 62 éves, az os occipitalis és az atlas fixáltsága következtében szédülés, a jobb térdben 
tűrhetetlen fájdalom, ami miatt csak bicegve tud járni. KS (Kranio-Sakrale) terápia, orgonsugárzó az 
első nyaki csigolyára, majd mindkét térdre. A kezelés után bekentem a nyakszirtet és a térdeket Fittico 
krémmel. Látható javulás, lényegesen enyhébb fájdalom, a szédülés is kisebb.  

 
Női páciens, kb. 65 éves. Agyérgyulladás, autoimmun pajzsmirigy gyulladás, végletes gyengeség, 
erőtlenség aluszékonyság - hónapok óta nagy dózisú kortizon kezelés alatt áll. Folyamatosan szárazan 
köhécsel. Az orgonsugárzót az egész aurára irányítom. Az energiaszint hallatlan mértékben 
megemelkedett, a páciens éber, élénk, beszédes, vidám. Akkora a különbség, mint ég és föld.  


