P. Franciska, 60 éves horvát állampolgár

Magyarországon orvoshoz nem járok, gyógyszert nem szedek, de sajnos egészségi állapotom már
régóta nem kielégítő. Kavalkó Jánost ezekkel a panaszokkal kerestem fel.

VESE, EPE
Körülbelül 25 éve panaszkodom a veséimre és az epémre, attól függetlenül, hogy állandóan
vigyáztam magamra (étkezés, kávé..stb ) mindig jelen volt egy bizonyos mértékben a fájdalom és a
szúrás. 1998. augusztusában első alkalommal kerestem fel Kavalkó Jánost. A terápia alatt először
szúrást majd meleget éreztem az egész testemben. Kaptam teát és cseppeket, amik hatására gyakran
kellett pisilnem, éjjel két-három alkalommal is. Veséim elkezdtek fájni, a vizeletem kellemetlen „
büdös „ szagú volt. A második terápia alkalmával a veséim és az epém körül bizsergést éreztem,
főleg az epe és a vese melegedett át és mintha egy különös erő – energia járta volna át a testemet.
Még mindig gyakran pisiltem, napközben a fájdalom a vese körül enyhült. Két hónapi kezelés után
( havi két alkalommal ) megszűnt a fájdalom a vesében és a vizeletem szaga is megváltozott ( nem
volt annyira „ büdös „ ). De még mindig gyakran pisiltem. Ahogy javult a vesém állapota, úgy
csökkent a terápia alatt érzett bizsergés.

KRÓNIKUS HÚGYHOLYAG ÉS PETEFÉSZEK GYULLADÁS
Erős felfázás után a hasüregben vad fájást éreztem, minden két órában kellett pisilnem, ami nagyon
égetett és fájt. Első terápiánál, úgy éreztem, mintha minden fájdalmat egy pontba húznának , majd
később a fájdalom elhagyná a testemet. Az egész hasam átmelegedett, ami felettébb jó érzés volt.
Második alkalommal bizsergés járta át a fájó területet, ismét kellemes bizsergést éreztem a
harmadik hónap után minden fájdalom megszűnt.

LÁBSZÁR
Észrevettem, hogy lefekvés után a felett erős fájások jelentkeznek, ami a térdig húzódott. Ez a fájás
egész éjjel jelen volt, sőt reggel vele keltem. Egész nap nagyon fájtak a lábaim, a térdekkel együtt.
Gyakran a fájdalom miatt nem tudtam aludni, ilyenkor felültem az ágyba. Észrevettem a fájdalom
egy- másfél óra után lassan eltűnik. Egy alkalommal Kavalkó János tanfolyamán vettem részt ahol
kimérte a testünkön áthaladó földsugárzási zónákat. Nekem azt javasolta, hogy az ágyamat 20-25
cm-rel toljam el felfelé a fejem irányába. Miután az ágyam helyzetét megváltoztattam, lábaim 70%
-kal kevésbé fájtak. A javulás minden nap elteltével érezhetőbb volt.

FÜL
15 éves koromban középfülgyulladásom volt. Azóta elképzelhetetlen volt számomra, hogy
füleimbe ne tegyek vattát, sőt ősztől tavaszig sapka használata kötelezővé vált.

Kavalkó Jánostól vásároltunk egy VSZT típusú orgonsugárzó készüléket, amellyel elkezdtem
kezelni a füleimet. A kezelés elején a füleimben nagy hidegséget éreztem, ami egy bizonyos idő
elteltével meleggé alakult át. Minden alkalommal a hidegérzés ideje csökkent, sőt erőssége is
csökkent. Így sikerült eljutnom odáig hogy sapka és füldugó nélkül élhetem az életemet.
P. Franciska

