A v[II. Nemzetkiizi Természetgy gy ász Kongresszus programj a
!997.jrínius 27-29-ig
Ilelyszín : Liszt Ferenc Zenemuv észeti F iskola
Debrecen, Egyetem tér 2.

Jrinius 27-én
8-10-ig Regisztráci , elhelyezkedés
10.00 Megnyit
L0.30_18.00

ELŐADÁsor

10.30 Asz , a hit' a szeretet ereje - Dr. Csikai Erzsébet oryosterrrészetgy ryász
10.50 Megel zeíos fo ryítás - B d Lászl , azÉ|etfaEryestilet
elncike

11.10 Ayuruéda - az éLetfudomanya _ Dr. Daubner Béla pszichiáter
11.40 - 12.00 SZ{nYET

12.00 Vizuális diagnosztika - Kovesdy Natalia, a Maryar
Tenrrés zetgy gyász Sz vetség alelntike
12.30 Mérlegen azagykontroll - Dr. Domjan Lászil olvos kandidátus,
arykonfrollolfrat
13.09-14:00 {BÉD*ryÜNET
14.00 Integritás' vary integralás. (A medicina és a komplementer
medicina helye, szerepe, viszonya) - Dr. T thmartinez Adrienne
orvos
1,43a A m dosult trrdatá{lapotban tortén pszichoterápiás lehet ségek Dr. Fadgyas Ildik - Dr. Daubner Béla
15.15 A természetadta gy gyforrások - Dr. Roberto Gornez f onros
15.45 A természetry gyászat és biokultura kapcsolata Dr. Gy rffi Sandor kprtészurérnok
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.0&1

6.2a szÜNBT

.20 Tapasztalatok az ff1iság természetes életszemléIete
kialakításihozegy oktatási kísérletkapcsan - Nagyné Halász
Anna - termés zetgy gyász-pedag gus
t6.45 Keleti mozgáslrultura - Havasi András

16

17.15 Energetika a mindennapokban - Dr. Gyimesi Kornél természetgy gyász
17.35 Kornplex ásvanyi terapiak - Dr. Mátyás Ern

20.00-21.30 rÓnunn
vezeti: Dr. Tar acrkon István

Jrinius 28.

9.00

Ember a természetben - az ember viszonya aZLiNIVERZUM-boz - Dr.
Leo Gawilin oryos
9,25 ''B9teg a gyeÍmek'' _ a meghiiléses betegségek kezelése
gy gynovényekkel _ Dr. Nagy Géza gy ryszerész-természetgy gyász
9.50 Ezoterikus gy gytás - Kovesi Péter tradicionális reikimester
10.10 Az aloe vera' a természetes csoda - Dr. Milesz Sandor kutat
10.35 A kineziol gia m dszerében rejl lehet ségek a természetgy gyász
számára- János Péter a Magyarországi Kineáol gusok Szovetségének
elnoke

11.10-1L.30 SZt]NA,T
11.30 A Mora teráryia_ Dr. Kasza Mária, a Mora Lntézet orvos képvisel je
11.50 Alternatív m dszerek és pszichoterápiak kombinált alkalmazása - Dr.
Szentgyorgyvári Ágnes p szichiáte r-sza\<lÍ
p.za Az éltet és pusztít oxigén (A' antioxidans anyagok és természetes
forrásaik aLkahmazása amegel zésben és a terápiában) - Dr. Keresztes
Margit orvos
13.00_14.00

EBÉD

14.00 Zenésmeglepetés (Gáldy Évaénekmrívész- természetry gyász)

t4.Is@ászat

és a zeneterapia kapcsotata - Yarsasovszlcy'
Jánosné f iskolai docens, zeneterupeuta)
14.45 A szervezet f,íjdalomjelzései egy csontkovács néz pon{jáb l- Erdélyi
Jáno s csontkovác s-term észetgy gy ász
15.10 Funkcionális és elektrodinamikai tesztelés - Lednyicdq Gábor a
Hippocampus Intéz et tgazgat ja
15.40 ''Éliinkés meghalunk'' - Dr. Taracrkazi István aMagyar
Terrrrészetgy ryászok Szovetsége elnÓke
16.05-1 6.?5

SZTJNET

16.25 A természetgy gyászok felett lebeg DamoHes kard: a kuruzslás Dr. Mátyás Istvan jogász
16'50 Cellulárisan hat energiak. A légnyomásváltozás - dÍ. Zimmennann
István biometeorol gus
17.I0 Gy gynovények a klimax és a csonffitkulás gy ryításában - Dr. Balogh
Ildik szÍilész-ngy gyász orvos
I7.30 Informáci s gyongysor a tudat mélyérl - Varr Csaba
termész etgy gyász
2a.0a-24.00

cÁlanST

(fogadás,

fiird bal a Naryerdei Gy gyfiird ben)

J

nius 29.
9.00 Gaia foldanyánk - a Gaia elmélet a Fold, rnint éI szervezet Gyarmathy Isfuan kornyezetvéd - biol gus
9.30 ''Mindennapi kenyertinket...'' - azima' meditáci és ry ryítás
osszefiiggései - Farkas L rinc Imre tanít , kÖnyvkiad
10.00 Keleti diagnoszttkaim dszerék - a pulzusdiagnoszttka - Dr. Danima
Damdindorzs orvos (Mongolia)
10.20 Az emberi energianez - Dr. M trrsz János aMagyat
Terrné szetgy gy ász SzÓvets ég Í titkara
11.00-1 LzA

SZtr\ET

10.20 Baráti baktériumok - Dr. Vértesi Csaba orvos (USA)
11.40 Bioenergetikai bioinformatikai beavatkozási szintek egységes rendszere
a védikus tanítások alapj én - Dr. Kapwáry András orvostermész etgy gyász
I2.1O Manuálterápia a belszervek kezelésében - Dr. Jwij Pefrov orvos
t2.35 Hogyan lettem orvosb 1 - orvos-természetgy gyász - Dr. Szász Ferenc
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3.00_1 4.00

EBÉDszÜNnr

14.00 A tennészetes gy gym dok alkalmazása a modenr medicinában - Dr.
PánczéL Katalin orvos
I4.2a Quanfum - vibráci s medicina az alleryqft gy gyításában - Dr. KíssSolingen Attila a Medmis BiofieikuIntézetvezeto orvosa
'i+.+s
Amozgás és a testtartás szerepe élettink alakulásihan- Harsányi Gusztáv

gy

ffiássZ r

5.05 Egészségvédelemés rehabilit áci a vtntÍ ts állapotfelrnérés
m dszereivel - Dr. ozsváth Mária oryos
15.30 Parapszichol giai hatásmecheuni'musok a természetgy ryaszatban, a
miíszeres bioenergiaikutatások eredményei - Paulinyi Tamás ír ,
1

paratudományos kutat
1

6.00

1

.30

DÍJKIoszTÁs, zÁnÁs
zÁRÓ MEDITÁCIÓ

Vezeti: Kcivesi Péter

Az e|
vására.

adásokat kiegésátik: kiállításoh bemutat k,

gy ry-

és biotermékek

Tarta|ék el adások
- Az energiamez ben tortén kezeléselrr l - Dar cn Zoltán terrnészetgy gyász
- Csodagyerekek a természetgy gyászatban (Az átIagon feliili ex aszensz
képességek sniréSe a gyerekek korében) Dr. Taraczkcizi Istvan
- Homeopátia - Dr. Harsányi Edit
_ Karmikus medicina - Dr. Trombola Sándor

