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A ThetaHealing – Betegségek és rendellenességek című könyv a ThetaHealing 
és a ThetaHealing haladóknak című kiadványhoz kapcsolódó kézikönyv.  
A ThetaHealingben bemutattam a leolvasás folyamatát, a gyógyítást, a hitmun-
kát, az érzelemmunkát, az ásás módszerét és a génmunkát, valamint hasznos 
információkkal szolgáltam a kezdők számára is. A ThetaHealing haladóknak 
című könyv mélységében ismerteti meg az olvasót a hit- és érzelemmunkával, 
valamint az ásás módszerével, továbbá bepillantást nyújt a létezés síkjaiba és 
azokba a hitrendszerekbe, amelyekről úgy vélem, hogy elengedhetetlenek a 
spirituális felemelkedéshez. 

Ez a könyv nem tartalmazza a ThetaHealing és a ThetaHealing haladóknak 
című könyvben lépésről lépésre ismertetett folyamatokat, ezért nagyon fon-
tos, hogy először mindenképp azokkal ismerkedjünk meg alaposan. Ebben a 
könyvben azokat az intuitív meglátásokat, intuitív gyógymódokat, valamint 
azokat a hitmunkákat, kiegészítőket – vitaminokat, gyógynövényeket, étrend-
kiegészítőket stb. – találhatjuk meg, amelyek véleményem szerint szorosan 
kapcsolódnak bizonyos betegségekhez és rendellenességekhez, illetve rend-
kívül hasznosak és értékesek lehetnek azok legyőzésében. Több mint 47 000 
– különféle betegségekkel és rendellenességekkel való – foglalkozás eredmé-
nyeit tartalmazza ez a könyv. 

A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS SZEREPE

Az olvasók észre fogják venni, hogy sok esetben a modern orvoslás eredmé-
nyeire támaszkodom. Ennek oka az, hogy – eltérően jó néhány, szintén az 
alternatív gyógyítás területén tevékenykedő szakembertől – én nem tekintek 
ellenségként az orvosokra és a vényköteles gyógyszerekre. Úgy vélem, hogy a 
modern orvoslás bárkinek a javára válhat. Hiszem, hogy a modern orvoslás-
nak is megvan a maga erőteljes spirituális rezgésszintje. Csak rajtunk áll, hogy 
képesek vagyunk-e bölcsen használni azt. Ettől függetlenül úgy vélem, hogy a 
modern orvoslásnak vannak hátulütői is. 

A modern orvoslás egyik problémája a specializáció. A különféle terü-
letekre specializálódott orvosok gyakran nem veszik észre az emberi test 
szinkronisztikus jellemzőit. Például egy szívspecialista által felírt gyógyszer 
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lehet, hogy segít a szívproblémák legyőzésében, ellenben a test többi szervét 
károsítja. 

Sok orvos abban is hibázik, hogy figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 
minden ember különböző. Mindenki más és más, éppen ezért másképp fog 
reagálni a gyógyszerekre is. 

A nyugati társadalmak hatalmas erővel ruházták fel az orvosokat. Lélegzet-
visszafojtva várjuk az orvos szavait, és el is hisszük, amit mond. Nagyon fon-
tos lenne viszont a tisztánlátás: biztos, hogy orvosunk nagy tudással rendel-
kezik, ezért szava kétségkívül nagy jelentőséggel bír, de tudnunk kell, hogy az 
ő véleménye csak egy a sok közül. Vannak más vélemények és más orvosok 
is. Az orvosok ugyanolyan emberek, mint mi, legyen szó jó vagy akár rossz 
tulajdonságainkról. A döntés a mi kezünkben van, mi döntjük el, hogy elfo-
gadjuk-e orvosunk javaslatait vagy sem. Mindig legyünk körültekintőek, és 
ne tekintsünk orvosunk negatív állításaira alapvetésként és egyetlen lehető-
ségként.  

Másrészről viszont hihetetlen előnyei is vannak a modern orvoslásnak, 
amelyek mindannyiunk számára jótékony hatással bírnak. Itt vannak pél-
dául az antibiotikumok, amelyek segítségével legyőzhetjük a fertőzéseket. 
Ezek nem ölik meg magát a fertőzést, hanem úgy vannak megalkotva, hogy 
immunrendszerünkkel együttdolgozva kerekedjenek felül rajtuk. Alternatív 
körökben nagyon nagy a felhajtás az antibiotikumok körül, mivel sokan úgy 
vélik, hogy azok legyengítik az immunrendszert. Az igazság az, hogy az anti-
biotikumok sok mindent művelhetnek szervezetünkben. Kiirthatják például 
a bélrendszer jótékony baktériumait, sőt gyakran az immunrendszert is túl-
hajszolják. Amikor viszont egy olyan klienssel dolgozom, aki antibiotikumot 
szed, akkor nincs más választásom, mint hogy elfogadjam az antibiotikum 
szedésének tényét, ugyanis nem mondhatom neki azt, hogy hagyja abba.  
A kúrát végig kell csinálni, különben a baktériumnak marad ideje arra, hogy 
mutálódjon, aminek következtében egy még súlyosabb fertőzés alakulhat ki. 
Ráadásul olyan esetek is vannak, amikor az antibiotikum szedése kifejezetten 
jót tesz, például akkor, amikor egy valóban nagyon csúnya fertőzés támadja 
meg szervezetünket. Ennek ellenére igen sok olyan embert látok, aki komoly 
fertőzése ellenére is élből elutasítja az antibiotikumokat.

Én mindig amellett álltam ki, ami hat. Nem csinálok gondot abból, ha 
valakinek valóban antibiotikumra van szüksége ahhoz, hogy meggyógyuljon, 
ahogy abban sem találok semmi kivetnivalót, ha más gyógymód hozza meg 
a várva várt gyógyulást. A Teremtő szemében minden egyenlő. Lehet, hogy 
meglepett most téged ez a kijelentés, furcsa lehet azt hallani, hogy vannak 
olyan helyzetek, amikor a Teremtő azt mondja, hogy valakinek antibiotiku-
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mot kell szednie. De ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy vannak szituációk, 
amikor az illető tényleg nem tud másképpen megszabadulni a baktériumok-
tól. Sokan vannak, akik mindent elhisznek, amit az orvos mond, így tehát az 
a gondolat fogja beindítani a gyógyulást, miszerint az antibiotikum meggyó-
gyít. Dobd hát félre ilyenkor az egódat és korlátozó hitrendszereidet.

Sok ember gyakorlatilag az életét köszönheti a hagyományos orvoslásnak. 
De a gyógyászat területén – legyen szó akár a hagyományos, akár az alternatív 
gyógyításról – az emberek nem képesek arra, hogy a mindent átjáró életerőt 
lemásolják. Testünk nemcsak anyag, nemcsak egy sejthalmaz, amely automa-
tikus válaszokat ismételgetve és egymással kommunikálva „biológiai géppé” 
áll össze. Érzések, érzelmek, hitrendszerek, programok. Ezek mind-mind 
befolyásolják azt, hogy hogyan viselkedünk. Drámai hatással vannak testünk 
egészségére még sejtszinten is. A sejtek tudatában vannak annak, hogy mi 
zajlik környezetükben, a testen belül és kívül. Minden egyes sejt rendelkezik 
saját intelligenciával, egyszersmind kapcsolódik a nagy egészhez is. Pontosan 
ez – azaz az összekapcsolódó egység elve a legkisebb részecskétől a legna-
gyobbig – inspirál engem a Teremtő általi gyógyítás során. 

THETAHEALING

A ThetaHealing lényege az, hogy médiumi képességeink megnyitásával gyó-
gyítani tudjunk. Médiumnak lenni és gyógyítani két külön fogalom. A titok a 
kettő kombinációjában rejlik. 

A médiumtól azt várják el a kliensek, hogy felismerje a testben lévő külön-
féle vírusokat, baktériumokat, parazitákat és nehézfémeket. A páciens azt is 
elvárja, hogy kellő gondossággal és pontossággal azonosítsd ezeket és hatá-
saikat. 

Gyógyítóként más a helyzet: a Teremtő segítségével történő gyógyításhoz 
nem kell tudnod pontosan, hogy milyen betegségről van szó, de elég mély 
théta-állapotba kell lemenned ahhoz, hogy tanújává válhass a gyógyulásnak. 
Ráadásul a páciens gyakran azonnali gyógyulást remél. 

Legyél bár médium vagy akár gyógyító, a nyomás mindkét esetben nagy. 
A gyógyítótól elvárják, hogy gyógyítson, a médiumtól pedig azt, hogy bele-
lásson a testbe, és pontosan tudja, hogy mi az, amit ott lát. A ThetaHealing-
konzulens olyan gyógyító, aki médiumi képességei által a gyógyulás folyama-
tát a Teremtőhöz való kapcsolódáson keresztül hajtja végre. 




