XX. TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI
KONGRESSZUS ÉS KIÁLLÍTÁS
Időpont: 2013. május 4. szombat, 9-18 óra között. Belépőváltás a 8 órától
Helyszín: Aquincum Hotel, Budapest III. Árpád fejedelem útja 94.
Részvételi díj: 5.000,-Ft (Áraink évek óta nem változtak!)
JUBILEUMI AKCIÓ: a 8-9 óra között belépőjegyet váltók 2000 Ft értékű
könyvajándékot kapnak!

PROGRAMTERVEZET:
Szalai Csaba Koppány:
Tai chi és Chi kung: Mozgás
önmagunk felé
A keleti mozgásrendszerek amellett,
hogy
segítenek
az
egészség
javításában, önismeretre is tanítanak.
Időt és teret adva nekik tudatosságunkat is
fejlesztjük. A természetes mozdulatokat végezve
az
önismeret
elmélyül,
belső
energiáink
felszabadulnak, eggyé válunk a Mozgással. Az
pedig maga az Élet.

Dr. Gulyás Tamás:
A lúgosítás, mint életforma
A legújabb megfigyelések szerint a
legtöbb
betegség
a
szervezet
elsavasodása mellett - miatt - jön létre.
Lúgosítással a panaszok nagyrésze
gyógyítható vagy megelőzhető. Megismerkedhet a
lúgosítás hatékony, modern módszereivel.
A kiállításon a Vitafreenet temékei megkóstolhatók,
valamint Organic Mission termékek 50%-os vására.

Dr. Riesz István:
Ayurveda,
India
5000
éves
gyógyászata
a
modern
népbetegségek megelőzésében és
gyógyításában.
Az Ayurveda védikus civilizációnak egy
a mai napig élő és működő hagyatéka, holisztikus
orvoslási rendszer, mely hatékonyan veszi fel a
harcot korunk népbetegségeivel szemben, mint a
cukorbetegség, csontritkulás, ízületi gyulladás és a
méreganyagokkal való terheltség.

Quastné Rigó Katalin: Acu-Taping az orvosi ízület- és izomragasztás
és a Kínai Orvoslás ötvözete
Izom- és ízületrögzítési technika: a
szoros helyett rugalmas támasztás,
kötés helyett bőrre ragasztás, elszorítás
helyett keringés-serkentés. Azonnali és jelentős
fájdalomcsillapítás,
a
gyógyulási
folyamatok
gyorsítása. Mindez a HKO szerint továbbfejlesztve,
így a szervi elváltozások, betegségek kiváló
kezelési alternatívája egyben. A kiállításon az acutaping technika kipróbálható

Dr. Nagy Anna Mária:
A teljes megújulás
Teljes megújulás, azaz-újult energiával
a mindennapokban. Azért vagyunk itt,
hogy
tanuljunk,
tapasztaljunk,
megosszuk másokkal, és Önök is a
tudás és tudatosság birtokosai lehessenek
Pál Erzsébet:
Magas Frekvencia
A
lelki
káoszban
megjelenő
reménysugár,
új
gondolkodás,
új
érzelem. A gyógyító érintés, gyógyító
öröm, gyógyító gondolat, gyógyító
álom, gyógyító szeretet és gyógyító párkapcsolat.
Spitzer Gyöngyi – Soma:
A
8-as
szimbolikája
szexuális
életünkben
A vízszintes nyolcasról tudjuk jól, hogy
a
végtelen,
a
mindenség
jele.
Függőlegesen állítva azt is üzeni: amint
lent, úgy fent. Vagyis amennyi nehézség, fájdalom,
küzdelem, trauma volt az életünkben, ha nem
ragadunk bennük, akkor abból mind erőt adó tőke
lehet. Bölcsesség, tudás, átadnivaló energia. A
lényeg a transzformáció: ami középen zajlik. Én
mindezt konkrétan megéltem a szexualitáson belül
is. Az önbizalomhiányos, abuzált nőből saját magát
szerető, kiteljesedett felnőtt nő lett.
A kiállításon könyvárusítás és dedikálás.

Dr. Taraczközi István:
Gyógyító táplálkozás
A
táplálkozás
szerepe
az
egészségmegőrzésben
és
a
gyógyításban jóval jelentősebb, mint
gondoljuk. Ismeri a leghatékonyabb
diétákat?
Kállay Ákos, séf:
Esszenciális zsírsavakban gazdag
krémes falatok
Egészséges és finom! Élő főzőcske és
kóstoló, ahol növényi olajokból
készülnek hihetetlenül finom, változatos
házi margarinkrémek.
Hóka Ildikó:
Szénafüvek szerelme, erdők, mezők
illata
Tönkölypelyva, levendula, majoranna,
rozmaring, csombor, citromfű, kamilla,
borsmenta,
ánizsmag,
mustármag,
bazsalikom. Nagyanyáink gyógyfüvei jelentik a
harmóniát, az otthon nyugalmát, a nyugodt alvás
zálogát.
A kiállításon megvásárolhatók párnák, fürdőzsákok,
illatosítók és egyéb csuda dolgok tönkölypelyvából
és gyógynövényekből.

Szendi Gábor:
Fordulat a nő evolúciójában
A
20.
században
bekövetkezett
"fejlődés" komolyan megváltoztatták a
Nő életet, s ezzel a nő-férfi viszony is
alapvetően
átrendeződött.
A
megváltozott
viszony
következménye
a
gyermektelenek és magányosak növekvő száma, a
méltatlan öregkor általánossá válása, és a nyugat
hanyatlása.
Szendi
Gábor
könyvei
a
helyszínen
megvásárolhatók
Varga Imre:
Az atlaszprofilax kezelés
Az Atlasz – az első nyakcsigolya – tartja
a koponyát. Tudta Ön, hogy az emberek
több mint 80%-ánál el van mozdulva az
optimális
helyzetéhez
képest?
Ez
ronthatja az agytörzs és a gerincideg kapcsolatát,
valamint a vázrendszerünk statikáját, sok -sok
testi, vegetatív és pszichés problémát okozva. Egy
biztonságos
svájci
módszerrel
véglegesen
korrigálható az Atlasz pozíciója, – és a jótékony
hatások azonnal elkezdődnek
Prof. Dr. Bertha András:
A
Procont
és
az
Ergeron
állatkísérletes
vizsgálata
molekuláris biológiai módszerekkel
és humán tapasztalatok
A Proconttal és Ergeronnal kezelt
állatokban is jól mérhető, illetve szignifikáns
változások vannak, amelyek a kémiai karcinogének
változásainak korrekciójára irányulnak, vagyis
chemopreventív hatásúak és a Procont korábban
feltételezett
proapoptotikus
mechanizmusát
igazolják. Ezen kívül a két termék együttes
használatának jobb hatékonyságát is igazoltuk.
Az
elmúlt
évek
humán
tapasztalatai
is
alátámasztják termékeink hatékony kiegészítő
terápiájának
jelentősségét
a
daganatos
folyamatokban,
amelyet
néhány
példával
szemléltetünk.
Marosi Zoltán:
A belső gyermek - a hármas ÉN
egysége
A “belső gyermek” a tudatalattink
irányító szerve. A tudatalatti egy
hatalmas információs adatbázis mely
képes segiteni az öngyógyitó folyamatokat. A
negatíiv programok, betegségek önnön korlátaink,
melyeket le lehet és le kell küzdenünk…
Folytatás élőben a kongresszuson.
Dr. Samu Teréz:
Paleolit táplálkozás és a civilizációs
betegségek
Mi az összefüggés a nyugati étrend és
az ún. civilizációs betegségek között? Az
evolúció
során
az
ember
mely
táplálékokhoz alkalmazkodott és melyekhez nem?
Miért csak az utóbbi bő 100 évben jelentkeztek
ezek
a
betegségek?
Megállítható-e
a
"járványszerűen" terjedő betegségek számának
növekedése?
Kürti Gábor:
Biorezonancia -- új utakon: a nem
lineáris (NLS) analízis és a Sensitiv
Imago
A módszer lehetővé teszi a legkisebb
változások kimutatását az emberi

szervezetben – még az előtt, hogy azok klinikai
tünetekkel, illetve működési zavarokkal járnának
együtt.
Fodor Erika:
A jóga szerepe a XXI. századi
ember életében
Jógával a test, lélek és szellem
egészségéért, egységéért. Napüdvözlet:
A gerinc rugalmasságáért, az elme
frissességéért. Nyújtó sorozat: A mozgáshatár
növelése érdekében, az ideális energiaszint
megteremtéséért. 5 tibeti gyakorlat: A fiatalság
megőrzéséért.

DÍJAZOTTAK
A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége által
alapított Természetgyógyászatért-díjak és Pro
Natura et Vita-díj átadására a kongresszus
helyszínén kerül sor.
Marosi Zoltán
A
Természetgyógyászatért-díj
várományosa a holisztikus szemlélet
integrálásáért a gyógyászatban, egy ősi
tudáson
alapuló
modern
természetgyógyászati
termékcsalád
elterjesztéséért, és egy országos szintű egészségtemészetgyógyászati
felvilágosító
kubhálózat
létrehozásáért.
Dr. Bertha András
Kutató,
felfedező.
Természetgyógyászatért-díj várományosa Vitalitae
termékcsalád, a rákellenes hatású
Procont, Ergeron, Aquares, Revitasol
termékek megalkotásáért.
Dr. Fauszt Teréz
Orvos, Feng shui szakértő.
Pro Natura et Vita-díj várományosa
magasszintű
orvosi,
ezoterikus,
művészeti és és közösségteremtő
feladatvállalásáért.
A 20 év óta megrendezésre kerülő kongresszusunkat

magas szakmai színvonal jellemzi rendezvényünket.
Rendezvényünkön
szeretnénk
bemutatni
a
természetgyógyászat, ezotéria újdonságait, újabb
eredményeit, mind az előadóteremben, mind pedig a
kiállítás során. Szeretettel várjuk!
Kiállítóink:
Atlaszprofilax: Atlaszprofilaxis bemutató; Bertha
Medical Zrt.: Vitalitae termékcsalád: Procont, Aquares,
Ergeron, Revitasol; Csodaszarvas Gyógyközpont:
Gyógyászati segédeszközök, speciális gerincmasszázs
bemutató;
Energy
Magyarország
Kft.:
Energy
termékek; Eurovid Trading: Csicsókából készült
étrendkiegészítők;
Főnix
Labor:
Homeopátiás
készítmények; Garuda Kft.: Ayurvédikus termékek;
Mediár-Mat
Kft.:
Matuzálem
flavonoid-komplex;
Kövecsné
Varga
Mónika:Bemer
készülékek
bemutatója; Nem Felemás Kft.: DoTerra esszenciális
olajok;
Oriolus-Med
Kft:
Acutaping
kellékek,
gyógyászati
segédeszközök;
Szénafüvek
Kft.:
Tönkölypárnák, illatosítók, T. Orion Bt: Könyvek,
jegyzetek; Vitafreenet Kft: Vitafree Biobolt termékei +
Organic Mission termékek 50%-os vására

További kiállítók jelentkezését várjuk!
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége
1023 Budapest, Frankel Leó út 49. 1/3
Web: www.termeszetgyogy.hu
Email: tgyszov@mail.datanet.hu
Tel: 20/360-9560

