
XXI. TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS ÉS KIÁLLÍTÁS 
 

2014. május 3. szombat, 9-18 óra között. Belépőváltás a 8 
órától. 
Aquincum Hotel, Budapest III. Árpád fejedelem útja 94. 
Részvételi díj: 5.000,-Ft (Áraink évek óta nem változtak! A 9 
óráig belépőjegyet váltók 5000 Ft értékű könyvajándékot 
kapnak! 

 
Rendezvényünkön törekszünk bemutatni a természet-
gyógyászat, ezotéria újdonságait, legújabb eredményeit, mind 
az előadóteremben, mind pedig a kiállítás során. Magas 
szakmai színvonal jellemzi rendezvényünket, értékadó 
előadásokkal, igényes kiállítással. A több mint 20 év óta 
megrendezésre kerülő kongresszusunknak komoly hagyo-
mányai vannak. Előadásokat hallhatunk az ezotéria és a 
természetgyógyászat különböző területeiről, a test és a lélek 
harmóniájának megteremtéséről. A gyógyítás eszközei 
tudományos és spirituális szemszögből. Szeretettel várjuk! 
 

Meghívott előadóink:  

Ferenczy László: A boldogság és a suszter széke 
Minden ember harmóniára, nyugalomra vágyik, mondhatni „Boldog” akar lenni. A boldog ember nem beteg! 
Lehet-e tanulni a „Boldogságot” és ha igen hogyan? Mi köze a boldogságnak az anyagiakhoz, az élethez az 
egészséghez, a munkához, a családhoz és a magánélethez? 
 
Németh Attiláné: Az élet csírájában 
A búzafű és a csírák valódi élő élelmiszerek, melyek a csírázás első napjaiban koncentráltan tartalmaznak 
vitaminokat, ásványi anyagokat és enzimeket. Ezek fogyasztása rendkívül jótékony hatású szervezetünkre. 
 
Galló Mária Magdolna: Exo-Akupunktúra  
Ez egy nemtől függő új, analitikus, feltérképező rendszer, mely az orvosi diagnózist segíti és pontosítja. 
Megmutatja krónikus betegségek valódi kiváltó okát, és figyelmeztetőleg rávilágít a veszélyzónákra. 
 
Dr. Szabó Ilona: Milliméteres terápia a Hagyományos Kínai Orvoslás és a kvantum medicina tükrében 
A milliméteres terápia hatásmechanizmusának bemutatása, a terápia szerepe az egészségmegőrzésben, és az 
állapotjavításban. Orosz vonatkozású klinikai vizsgálati eredmények, és hazai vonatkozású beteg 
tapasztalataink. 
 
Dr. Elek Csaba: Pszichés meddőség 
A meddőségnek számos oka lehet, de nagyon sok esetben nem gyógyszerezésre vagy műtétre van szükség, 
hanem egy jó pszichológusra. Kíváncsi rá, mik a pszichés meddőség jelei? 
 

Horváth Tibor: Törődés = Tisztességes előny 
Magyar Családi Balzsam sikerének titka a törődésben rejlik. Olyan minőségi, természetes, elsősorban magyar 
összetevőkből készült termékekkel segíteni az idősebb, mozgásukban esetenként már korlátozott 
embereknek, amely elérhető áron, mellékhatások nélkül teszik komfortosabbá életüket. 
 

Dr. Taraczközi István: Orvosok, sarlatánok, kuruzslók – A  tévedések feltárása 
A középkor gyógyászatát nézve elszörnyedünk, de a harminc-negyven évvel ezelőtti orvoslás hibáit is jól 
látjuk már. Feltárjuk, hogy korunk modern medicinája milyen tévedésekben él. 
 

Dr. Ásin Magdolna: Mátrix Drops Computer (MDC) 
Az MDC egy kivételes kvantumfizikai komputeres mérőműszer, mely képes az ember elektromágneses 
energiamezőjének, valamint kvantumkisugárzásának detektálására. Alkalmas az emberi gondolat, érzelem, 
lélek feltérképezésére, és az éterikus testben létrejött elakadások detektálására. 



 
Pál Erzsébet: Gyógyító mindenség - Magas Frekvencia (gyakorlati bemutatóval) 
A Magas Frekvencia egy új energetikai módszer, melyben megtapasztaljuk a gyógyító mindenség erejét, az 
érintést, az örömet és a szeretetet, a pozitív gondolatok, az összefogás és a tudás hatalmát.  
 

Dr. Juhász Katalin: „Tisztaság fél egészség” – Tisztálkodási rituálék, és a víz szerepe a hagyományos népi 
gyógyászatban  
Az előadásban Juhász Katalin etnográfus sajátos rendszerezésben tekinti át, néprajzi gyűjtésekből vett 
példákkal is illusztrálva a tisztálkodás szokásait a mindennapi mosakodástól kezdve a rituális mágikus 
mosdató eljárásokig. 

 
Dr. Rideg Sándor: Magnetspace elemző készülék 
Az emberi szervezetben keletkező mágneses hullámok pontosan megmutatják az emberi test állapotát, ez a 
gyenge mágneses erőtér a sejtkommunikáció eszköze. Betegség esetén a szervezet jelzéseket ad, amelyek 
kezdetben minimálisak, de a betegség súlyosbodásával erősödnek. A készülék ezeket a jeleket értelmezi. 

 
Györki Niké: A természetben is előforduló növényi szterinek szerepe a koleszterinszint-csökkentésben 
Az atherosclerosis talaján kialakuló szív- és érrendszeri megbetegedések egyik fő oka a magas 
koleszterinszint. Ebben jelenthet segítséget a növényi szterinek alkalmazása, amelyek a koleszterin 
felszívódását a bélben több ponton kompetitív úton gátolni képesek. 
 
Dr. Taraczközi István: Természetgyógyászok, csalók, szélhámosok (A megtévesztések leleplezése!) 
Természetgyógyász, de áldoktor is egyben. Hogyan lehetséges ez? Egyetlen aposztróf és egy joghézag kell 
hozzá. 
 
Tar Ildikó: Gyógyító álmaink - az álmok által nyújtott segítség a mindennapokban való boldoguláshoz  
Az álmaink - a maguk sajátos nyelvezetével és a maguk sajátos szemszögéből - rólunk, az életünkről 
mesélnek. Miért is ne hallgatnánk meg őket? A legtisztább természetünk hangja szól hozzánk általuk. 
 

 

Dr. Lengyel Adrián: A víz negyedik halmazállapota 
Légnemű, folyékony és szilárd. Vajon melyik halmazállapot hiányzik a felsorolásból? A víz negyedik fázisa sok 
mindenre magyarázatul szolgál: Például arra, hogy miért csúszik a jég? Miért nem nyikorognak az ízületeink?  
Miért nem süllyedünk el a vizes homokban?  

 
Dr. Ruczek Éva: Sexual Grounding Terápia 
A Sexual Grounding (Szexuális Földelés) Terápia üzenete, hogy van megoldás a szexuális és párkapcsolati 
problémáinkra. Eredendően szexuális lények vagyunk. Életünk minősége miatt fontos, hogy ezt fizikai és 
érzelmi szinten is értsük, és képesek legyünk érzékelni a kapcsolatot a szívünk és a medencénk között. 
 
Hóka Ildikó: Készíts natúr kozmetikumot magadnak! 
Óvakodjunk a gyári készítményektől, mert tele vannak tartósítószerekkel, állagjavítóval és egyéb kémiai 
anyagokkal. Néhány recept, hogyan lehet organikus anyagokból különféle szépségápoló szereket készíteni. 
 
Dr. Mátyás István: Ami fent, az lent, ami kicsiben, az nagyban 

"Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, 
ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát. És ahogy minden dolog az egyből 
származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett." 

 

KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG A KONGRESSZUSON 
A kongresszus helyszínén, az előtérben és az előadóteremhez vezető 
széles folyosón kiállításra, árusításra is lehetőség van. Megrendelhető 
terület min. 4 m2, melyhez két asztalt és négy széket biztosítunk. A 
beérkezett megrendelésekre visszaigazolást és számlát küldünk. Csak a 

megadott határidőig teljesített megrendeléseket fogadjuk el érvényesnek.  
További információ: 20/360-9560 
www.termeszetgyogy.hu tgyszov@mail.datanet.hu  
 

http://www.termeszetgyogy.hu/
mailto:tgyszov@mail.datanet.hu

