ORVOSI SZEMMEL AZ ORGON THERAPIAROL, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL A NAGYOBB FIZIKAI IGÉNYBEVÉTELT
IGÉNYL SPORTOLÓK ESETÉBEN
Kavalkó János BIOENERGETIKUS által alkotott VSZT-1 típusú biotér harmonizátor (Orgonsugárzó)
készülékkel végeztünk kezeléseket különböz betegségekben szenved embertársainkon, és egy n i
kézilabda csapat játékosain. A készülékben lév hegyikristályok hangolásuk folytán képesek a
rezgésükhöz szükséges energiát a nullponti térb l biztosítani, ezáltal rezonancia terápiát teremtenek meg.
Ez képes a fizikai test támogatására energia szintjének emelése révén. Fontos tényez ez a preventio,
és rehabilitatio területén. Tudjuk, hogy az él szervezeteket körülvev és megtölt energia élteti a
bioszféra valamennyi tagját. Egyedenként jellemz az energia nagysága és a rezgések hullámhossza.
Szervezetünk törekszik a bioenergetika meg rzésére, melyet a környezeti ártalmak negatívan
befolyásolnak. Ezért szükséges pótolni a bioenegiát, úgy tudunk regenerálódni, meg rizvén ez által
egészségünket az Orgon bioenergia programmal, melynek lényege az energia pótlása, a természeti Aura
helyreállítása, kondicionálása. A biorezonanciás készülékkel az alábbi betegségek gyógyulásának az
els segítésére vállalkoztunk:
- szívinfarktus utáni rehabilitációra
- agyi katasztrófák utáni rehabilitációra
- m tétek utáni gyorsabb felépülésre
- légúti megbetegedések gyógyítására
- immunrendszer helyreállítására
- emészt szervi betegségek kezelésére
- sportsérülések, f leg a nagy ízületek: váll, könyök, csukló, térd, boka kezelésére
- jó állapotban lév .sportolók teljesítmény-fokozására
Minden esetben alkalmanként 10 perces kezelés a fájdalmas pontra, a köldök alá 3-5 centiméterrel,
az adott szerv meridiánjának valamely pontjára, az egyik oldali fült l 5-10 centiméter távolságból 5 perces
id tartammal.
A fenti kezelést minden esetben kiegészítettük napi l liter Orgon víz fogyasztásával. Nagyon fontos a
folyadék pótlása, mert a szervezetünk kb. 70 %-a folyadék, melynek hiánya komoly gondot okozhat
különböz szerveink tevékenységben. A folyadékhiány életveszélyes is lehet, mert a kiszáradt szervezet
súlyosan károsodik. Nem mindegy hogy milyen vizet fogyasztunk. A víz legyen tiszta, szagtalan,
természetes, energiát pótló hatású. Fontos a szervezetünk sav-bázis egyensúlya, ne savasodjunk el. Az
Orgon víz itt hat a legjobban, egyensúlyt hoz létre sejtszinten, a Kálium-Nátrium pumpa állapotában is.
Sportolók kezelése a teljesítmény fokozása érdekében: napi l liter Orgon víz + 1 5 perces aurakezelés
a fejt l 25 centiméter távolságra és valamely fülre 5 perces id tartamra, ekkor a SOLÁR pontot és a
hasnyálmirigyet célozzuk, ahol igen fontos enzimek és a szénhidrátok lebontásához szükséges Inzulin
termel dik. A fenti aura, hasnyálmirigy és fül kezelés 5-6 %-os teljesítményfokozást eredményez, és ez nem
dopping! Semmilyen kóros mellékhatása nincs sem rövid sem hosszútávon, nem tiltott. Laboratóriumi
vizsgálatokkal nem mutatható ki, mert fiziológiás. Szervezetünk sok-sok sejtb l épül fel, és ezen sejtek
oxigén szükségletét biztosítja a kappilláris vérkeringésen keresztül. A vérben lév oxigént gyorsabban
eljuttatja a sejthez, aktivizálódik az égésfolyamat és ezáltal n az er , f leg az izomsejtekben. Egyensúlyba
kerülnek a sejten belüli (intracelluláris) és a sejten kívüli (extracelluláris) folyadékterek, ezáltal aktivá
válik az immunrendszer, javul a stresszre való válaszreakció készségünk.
Sportolók esetében az orvos f feladata a teljesítmény fokozása, annak id zítése, a regeneráció és az
immunrendszer serkentése. Nagy a teljesítményrendszer, ezért aktivizálni kell a természetes
er tartalékokat, erre igen jó fegyvertárunk az Orgon készülék és az Orgon víz.

A sportolók nem gyengélkedhetnek, mert odaveszhetnek hetek, hónapok esetleg évek fáradságos
munkája eredményei, ezért id zíteni kell ket egy-egy versenyre! Serkenteni kell az anyagcserét és a
sejtlélegzést, ezáltal semlegesít dnek a veszélyes oxigén-gyökök. Ez estben az Orgon kezelés és az
Orgon víz biokatalizátorként m ködik, méregtelenít, akadályozza a gyors savasodást, er södik a
mérgek elleni védekez képesség. A fizikai er feszítést követ en segíteni kell a sportolók testi
regenerálódását ezáltal megel zzük a sejtszinti mikrotraumatizálódást - a gyulladást - a fájdalmat. A
fenti módszer tisztán biológiai hatású, gyors és eredményes. Fontos, hogy a szervezetet méregtelenít
munkájában, mint öngyógyító képességében támogassuk. Jó példa erre, hogy a készülék alkalmazása
után rövid id múlva a kezelt személy magas fajsúlyú sok vizeletet ürít, több salakanyag távozik el és
javul a nyirokrendszer kiválasztó tevékenysége is.
Visszatérve a vízre: tudjuk hogy ahol víz van ott élet is van. A víz, mint információhordozó és
megjelenít közeg játszik szerepet életünkben. Szervezetünk anyagcseréjéhez tisztulási folyamatához
vízre van szüksége. A víz egy oxigénatomból és két hidrogénatomból áll, melyek állandó mozgásban
vannak, tehát változnak. A vízmolekula atomjait csak olyan anyagok információi képesek gerjesztett
állapotba hozni, melyek rezgései a víz strukturális rezgéseivel megfelel id reakcióban állnak, így ezek
az információk alkalmasak arra, hogy a víz tárolja ket. Tehát a víz információt kap, azt tárolja és
továbbítja a sejthez, melyek az információra reagálnak, intenzív sejtm ködés jön létre és ez fontos a
terápia szempontjából. A víz hosszú távú memóriabankként szolgál.
Az Orgon terápia biofizikai kezelési módszer, f ként az él szervezetben lév víz paramétereit
módosítja, mely a fehérjék, enzimek, zsírok, szénhidrátok és más biomakromolekulák stabilitását, s
térszerkezetét és egyéb funkcionális tulajdonságait beszabályozó hatásában nyilvánul meg. Az orgon víz
prevenciós és gyógyító hatása az alábbiakban nyilvánul meg:
Segíti a táplálék felszívódását, az ásványi sók lebontását, a véredények helyreállítását, a vesén és a
nyirokrendszeren át a folyadékterek egyensúlyba hozását, a szív és érrendszeri betegségek gyógyítását, az
emészt traktus gyógyítását. Sejtregeneráló hatása miatt késleletei az Öregedést, megel zi a betegségek
létrejöttét, növeli a sportolók teljesítményét 5-6 %-kal anélkül, hogy káros mellékhatása lenne. A
sportsérülések gyógyítását lényegesen lerövidíti.
Az Orgon terápiát orvosi magánrendel ben fájdalomterápiában alkalmaztuk betegek és sportolók
körében.
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