
„A felelősséget vállaló ember egészséges, mivel van választása, 
szabad! Aki nem vállalja a felelősséget Önmagáért, az a betegség 
állapotában él, nincs választása, mert mások döntenek helyette.” 

(Bryan Tracy)

Orvosi ajánlás:

Kihez tudunk fordulni, ha olyan kérdésre akarunk választ kapni, hogy milyen 
étrenddel, milyen szelíd módszerekkel nyerhetjük vissza egészségünket? Nehéz 
eligazodni a sokszor ellentmondó, divat-diéták között, melyiket válasszuk ki az 
étrend-kiegészítők elképesztő kínálatából. Mivel teszünk igazán jót magunknak 
különösen akkor, ha már felütötte a fejét a baj? Ebben könyvben mindenki megtalál-
ja a számára megfelelő választ. 
Az olvasó előtt a természetes gyógymódok valóságos kincseskamrája tárul fel, 
írójának alapos, széleskörű tudásáról adva bizonyosságot. A könyv szerzője saját 
sorsán keresztül mutatja meg, hogy a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetből is van 
kiút, visszaadva ezzel is a beteg ember számára a gyógyulásba vetett hitet. 
Ez a könyv aprólékosan, lépésről-lépésre vezet bennünket azon az úton, amely 
elvezet önmagunk jobb megértéséhez, betegségeink hátterének megismeréséhez. 
Megtanít bennünket arra, hogyan nyerjük vissza egészségünket, megtanít arra, 
hogyan ébresszük fel magunkban azt a belénk kódolt őserőt, amely képes a saját 
testünket meggyógyítani. 
Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik hosszú, egészséges életre vágynak és 
megértették azt, hogy amit naponta teszünk, az határozza meg, hogy hogyan és 
mennyi ideig fogunk élni.

Dr. József Erika, háziorvos hidrogén terapeuta
A Health and Youth Kft. orvosigazgatója, 

a hidrogén medicina nemzetközi szinten elismert orvosa
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ÉLETEM MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYEI

Könyvem megírását az inspirálta, hogy tapasztalataimon keresztül segítsek az 
embereknek egy másik nézőpont szerint rálátni saját egészségi állapotukra, szakítani 
a korlátozó hiedelmeikkel, és vállalni saját felelősségüket az életük alakításában. 
Közel 20 év alternatív, holisztikus szemléletű gyógyítói múlt van mögöttem, 
és három évtizede kutatom a rejtélyes betegségek, valamint autoimmun 
reakciók eredetét. 15 éve segítek az autoimmun bőrbetegségektől szenvedőknek 
mellékhatásmentes természetes gyógymódokkal tünetmentességet elérni. Magam is 
átéltem nagyon nehéz élethelyzeteket, ebből eredően lelki, majd testi betegségeket. 
Megtapasztaltam, milyen tanácstalan és kétségbeejtő helyzetbe kerülhetünk, amikor 
kapunk egy számunkra elfogadhatatlan diagnózist, mely onnantól megpecsételi a 
sorsunkat. Humán egészségügyben eltöltött tapasztalataim, és a betegségeimből való 
kigyógyulásaim adták az ihletet, hogy tapasztalataimat megosszam az olvasókkal: 
A „spontán gyógyulás” igenis lehetséges, szenvedés és fájdalom nélkül is létezik 
gyógyulás, és nem szükségszerű belehalnunk, vagy elsorvadnunk egy diagnózis 
által okozott stressz miatt. Amíg lélegzünk, és tiszta az agyunk, képesek vagyunk 
gondolkodni, ezáltal tudatosan kézbe venni az egészségünket, van esélyünk. 
Törekedtem a leghasznosabb elméleti és gyakorlati információk átadására. 
Munkám során -belebújva az olvasóim bőrébe- minden olyan eshetőséget figyelembe 
vettem, ami alapján eldől, hogy melyik öngyógyító eljárást a leghasznosabb 
a számukra, úgy fizikális, mint a különböző tudatállapotok szintjén és segítő 
szándékom befogadása által bízva a legjobbakban. Tehetem mindezt szívem összes 
szeretetével, mert ÉN végigcsináltam, megszenvedtem, belehaltam, majd újra 
feltámadtam. Ma én fogom mások kezét, és vezetem őket a betegség léleknyomorító 
állapotából, egy új létállapotba, melyet EGÉSZSÉGNEK – TELJESSÉGNEK hívok. 
Egy életen belül háromszor születtem újjá, ami annyit jelent, hogy háromszor kellett 
felépíteni önmagam. Kezdődött kiskamasz koromban, mely kitartott 21 éves koromig. 
Ezt az élet korszakomat a „lélek sötét éjszakájának” hívom. Ekkor kaptam tanítást 
a félelem, szorongás és kishitűség teremtette valóságból, mely nem is történhetett 
másképp, mert a családi környezet is arra kondicionált, amibe beleszülettem. A 
szüleim nem hibáztathatóak, mert a háború utáni időszakban felnőtt gyermekeknek 
elsődleges élettapasztalatuk a rettegés és nélkülözés volt, így önkéntelenül Ők is ezt 
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a lelkiséget adták tovább. Ők maguk sem lehettek gyermekek, mert nagyon korán 
felnőtté kellett válniuk. Beleszülettek a túlélésbe, a szüleik mindennapos küzdelmes 
életébe, amibe ha tetszett, ha nem, belevonták őket. Ez megkeményíti az ember 
lelkét. Nem a gyengédség kimutatása volt nagyszüleim erőssége, mivel a szeretet 
kimutatása amúgy sem volt elvárható egy túlélő üzemmódban élő családban. Így ez a 
családi minta folytatódott a szüleimmel megélt gyermekkoromban.
Korán meg kellett tanulnom a felelősségvállalás, kötelezettség, és a muszáj fogalmak 
értelmét. Az akkor 2 éves kisöcsémnek hirtelen én lettem a nővérbe bújt anyapótlék. 
Gyermekként (8 éves voltam ekkor) szakadtak nyakamba az otthoni feladatok, a 
tanulás, az öcsémről gondoskodás, hiszen apánk váltott műszakban dolgozott. 
Korán felnőttem, így a gyermekkor szinte kimaradt az életemből. Kevés volt az 
életemben az a pillanat, amikor önfeledten átadhattam magam a gyermeki létnek. 
Nem nagyon láttam mosolyt a szüleim arcán, nálunk nem lehetett „idétlenül”/
gyermeki könnyedséggel nevetgélni bármin, inkább a gondterheltség és küzdelem 
jellegzetességeit tanultam a szüleimtől. Ha kellett, fiúként álltam helyt apám mellett 
a férfiúi munkákban, ugyanakkor -ha arra volt szükség, lányként álltam helyt a 
háztartásban, vagy öcsém gondozásában. Ez megtanított arra, hogy felnőttként is 
megálljam a helyemet úgy a gyakorlatias dolgokban, mint nőként is. 
Gyermekként szerettem volna felfedezni a világot, de próbálkozásaimat nem igazán 
díjazták. Többször hallottam: Ne!, Ezt nem szabad!, Ezt ne csináld!, Meg se próbáld!... 
és még sorolhatnám. Megtanultam, hogy bármilyen új dolgot szeretnék kipróbálni, 
az úgysem sikerülhet, mert nekem nem szabad. A velem született kíváncsiság így 
alább hagyott, túl erős volt bennem a tiltó hang. A félelem a kudarctól erősen belém 
égett, a destruktív kritika aláásta az önbizalmam. Ma már tudom a diagnózist: Az 
állandósult félelem és szorongás, a hasi idegközpontomban zavart okozott.  Már 
kisgyermekként emésztési zavaraim voltak. Nálunk a szófogadás elvárás volt. 
Dicséretet akkor kaptam, ha elvégeztem valamit, amit elvártak, vagy jó jegyet 
hoztam haza. Ez a mentalitás, azt erősítette bennem, hogy azt kell tennem, amit 
mások akarnak, és ennek az elvárásnak mindig minden körülmény között meg kell 
felelnem. Érzelmi biztonságra és figyelemre vágytam, mint ahogy napi gondokkal 
küzdő szüleim is.
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Az élethez való komoly hozzáállás, felelősségvállalás, kötelezettségeknek való 
megfelelés a mai napig lényem értékrendjévé vált. Könnyűnek épp nem nevezhető 
gyermekkorom, majd korai felnőtté válásom közt szinte nem is telt el idő, egyikből 
csúsztam a másikba. Korán férjhez mentem, és nemsokára meg is született az első 
gyermekem, akiért érdemes volt kitartani, bármilyen nehézség közepette
21 éves koromtól 35 éves koromig eltelt időszakot a nagy betűs élettel való 
találkozásban éltem meg. Úgy hittem, hogy - „teher alatt nő a pálma” - így engem is 
kemény próbák elé állított a sors, melybe erőmön felüli küzdelemmel vágtam bele. Túl 
sokat és túl nagy falatokat haraptam az élet tortájából, mely meghaladta az erőmet. 
Sokszor fogtam padlót, anyagilag és lelkileg egyaránt, mivel támasz nélkül kellett 
érvényesülnöm, és a vállalt terhek nyomták a lelkemet. Ekkor már két gyermeket 
neveltem egyedülálló anyaként, saját otthonért és megélhetésért dolgozva kényszer 
vállalkozóként. 
35 éves koromtól ébredtem öntudatomra, mely katartikus élmény volt a számomra. 
Akkorra már elértem a mélypontra. Megtörten, belefáradva a hiábavaló küzdelembe, 
a teljes megsemmisülés érzésével üvöltöttem bele egy téli hideg éjszaka baljós 
sötétségébe: „Legyen meg a Te akaratod, ne az Enyém!” Zokogtam a lelkem 
fájdalmától, az önsajnálat gödrébe zuhanva megéltem, milyen volna most meghalni. 
Térdeltem a folyó mellett a hóban, az éjszaka csendjében. Csak én voltam, a folyó, 
amely hívogatóan csillámlott, és egy közelben huhogó bagoly. Minden addigi 
neheztelést, kudarcélményt, fájdalmat, rettegést kiadtam magamból, ököllel ütöttem 
a fagyott talajt, és magamba roskadva hüppögtem. Semmit nem éreztem már, csak 
mélységes ürességet és szánalmat önmagam iránt.  Elgémberedett testem átfagyott 
a havas vizes nadrágomtól…
Aztán jött egy pillanat. Ez a pillanat meghatározóvá vált, mert annyira valóságos volt. 
Ahogy ott térdeltem a sarkaimra ülve, átadva magam a megsemmisülésnek, az 
ürességnek, hirtelen úgy éreztem, valami átölel. Szinte fizikailag éreztem a meleg 
ölelést, az energia mely átáramlott reszkető testembe, tele volt szeretettel, áhítattal, 
odaadással, melegséggel. Az agyamban csak egyetlen gondolat fészkelte bele 
magát, „mely nem az ÉN” gondolatom volt, legalább is akkor úgy éreztem. Mintha 
telepatikus úton kaptam volna a következő megnyugtató gondolatokat: „Innentől 
minden rendben lesz, rálépsz az igazi utadra, és küldetést teljesítesz a hátralévő 
idődben. Csak erre gondolj, és ebbe az érzésbe kapaszkodj”!
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Hullámokban hömpölygött felém a hang, mely néha nagyon távolinak tűnt, és 
közelebb érve erősödött. „Minden rendben lesz, innentől minden rendben lesz, 
innentől minden rendben lesz...” Zakatolt ez a mondat az agyamban. 
Mire magamhoz tértem (nem tudom mennyi ideig térdelhettem ott a hóban) méteres 
sugárban megolvadt a hó körülöttem. 
Lassan felálltam, és mint akire ólomsúly nehezedik, elindultam a folyópartról a 
töltés felé. Azon kattogtam, mi történhetett velem? Mi volt ez az érzés, mi volt ez a 
hang a fejemben? Miért nem félek? Mi ez mélységes nyugalom bennem?
Hazaérve felmentem két alvó gyermekemhez, csak néztem őket, és melegség járta 
át a szívemet. Milyen jó, hogy vannak Ők nekem! Milyen szerencsés vagyok, hogy 
értük és miattuk élhetek, hogy tartozom valakikhez, és szeretve vagyok általuk! 
Saját otthonomban egy jó meleg fürdővel kényeztettem magam, mintha egy rituális 
megtisztulás ment volna végbe bennem, és a régi énemet leengedtem volna a 
lefolyón.  Hálával teli érzéssel néztem körbe, és elkezdtem értékelni mindazt, amit 
addig megteremtettem, és magaménak tudhattam. Nem ajándékba kaptam, hanem 
vér-verítékkel, sok áldozat, lemondás, és nehézség árán küzdöttem meg érte. 
Ezután a misztikusnak mondható élményem után sorsfordító döntéseket 
hoztam, egyben mély benső hittel és alázattal fordultam egy fensőbb hatalom 
felé. Elmondhatom, hogy akkor életemben először éreztem, azt, hogy értelme volt 
mindannak, amiken keresztülmentem. Ezzel e lelkülettel és új gondolkodásmóddal 
egy teljesen új világ tárult elém. A szinkronicitás (véletlen egybeesés kozmikus 
törvénye) új és pozitív megtapasztalásokra sarkallt, melybe már jóval több volt az 
öröm és megelégedettség érzése. Rádöbbentem, hogy ennyi nehézség és szenvedés 
megélése után, a betegségeim és lelki vívódásaim megtapasztalása arra volt 
jók, hogy kiképezzen az élet igazi „gyógyítónak”. Az őseim gyógyító tudománya 
mélyen bennem szunnyadt, ösztönösen tudtam, mit és mikor kell tennem akár 
magammal, akár a gyermekeimmel, ha megbetegedtünk. Gyermekkoromban a 
Delta tudományos tévéműsor volt a kedvencem. Az ott látott tudományos kísérletek 
hatással voltak rám. Emlékszem kisgyermekként a macim belülről szétmállott a sok 
beleinjekciózott víz miatt. Kemény műanyagból készült Zsuzsi babámon több volt 
a sebkötöző, mint a szabad felület. Később sem szűnt az ezirányú érdeklődésem. 
Faltam a szakirodalmakat, bújtam a könyveket és minden lehetőséget megragadtam, 
ha gyógyítás témájú tanfolyamra vagy iskolába invitáltak. 
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Természetesen akkori lehetőségeimhez képest fordultam a természetes népi 
gyógymódok és a természettudomány felé. Ezek közt volt homeopátia, információs 
gyógyászat, kvantumfizika, lélekgyógyászat, energetikai,– auragyógyászat. Az akkor 
még misztikusnak ható reiki, és asztrológia, Feng Shui és földsugárzás-mérés is. 
Az önismeretemben extrapszichológia, parapszichológia, kvantum pszichológia, 
tarot, - az önismeret útja, Ji King, - a változások könyve volt a segítségemre, míg 
önmagam benső lényének felfedezéséhez az önhipnózis és meditációs gyakorlatok 
vezetettek.
Az új évezredben a gyógyítással kapcsolatos tudásom az alábbiakkal gyarapítottam: 
gyógynövény-ismeret, - fitoterápia, mátrixenergetika, kineziotape ragasztásos 
technika, Bach virágeszencia terápia – a lélek gyógyásza, ÉFT,-érzelmi felszabadítás 
technika, kínai orvoslás, ajurvédikus gyógyászat, homeopátia-miazma tan (örökletes 
terheltségek homeopátiával történő kezelése) majd Dr. Jonas irányított és ellenőrzött 
méregtelenítés iskolája, GNM-Germán új medicina, csak, hogy párat említsek az 
általam tanult témakörök közül. 
Gyógyszerellenességem és orvos-kórház fóbiám a gyermekkorom éveiben 
elszenvedett sok és mai tudásommal nézve felesleges szenvedésnek volt köszönhető. 
Jó leckét tanultam belőle, milyen érzés, amikor mások kezébe tesszük az életünk és 
az egészségünk feletti uralmat. 

Sorsom útja 

Születésemet duplán megszenvedtük mindketten édesanyámmal, mert 
harántfekvésemből, sehogy nem tudtam fejvégűre fordulni. Mintha éreztem volna, 
hogy erre a világra megszületni igazán bajos mulatság lesz, így megnehezítettem a 
dolgomat ezzel a haránt fekvő pozícióval. Az édesanyámat kezelő orvos valamiért 
nem vette észre, hogy a közel 4.5 kg-ra nőtt baba (én) nem tud megszületni, ezek 
ellenére szülőanyámnak adagolták a méhszáj tágítót. 2 álló nap és éjjel szenvedtünk 
mindketten, míg csoda történt. Az addigra teljesen legyengült anyámat, (aki akkor már 
2 napja sem enni sem inni nem kapott) egy kezdő medikus orvos alaposan megvizsgálta. 
Ő azonnal tudta, nagy a baj, és a magzatvíz vizsgálat beigazolta, hogy a magzatvíz 
fekete a magzatsártól és lassuló, gyenge szívhangom is épp hogy csak hallható volt. 
Epidurális érzéstelenítés mellett azonnali császármetszést javasolt, megmentve 
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ezzel mindkettőnk életét. Ez a traumatikus születési élményem egy biológiai külön 
programot indított be, melynek OKA a születés közben átélt halálfélelem volt. Az 
édesanyám rettegése, és a saját kis életem féltése végett 1 éves koromig súlyos asztmás 
rohamok gyötörtek. Későbbi ismereteim alapján megértettem, hogy a halálfélelmi-
konfliktusom okozta az asztmatikus nehézlégzésemet. Idővel kigyógyultam belőle, 
de az egészségemre vonatkoztatva meghatározta a későbbi hajlamosító tényezőimet.
(tüdő- szív-bőr állapot összefüggésében).
Kiskamaszként autoimmun betegséget feltételeztek nálam. Szüleim, mint ahogy sok 
mindenki akkoriban, feltétel nélkül hittek az orvostudomány tévedhetetlenségében, 
és szaktudásban. Így véletlenül sem fordult meg a fejükben, hogy állandó fáradtság, 
kedvetlenség, koncentrálási zavar, gyomor és bélgörcsök, nyirokcsomók kóros 
megnagyobbodása (fürjtojás nagyságú) tüneteimet tekintve az orvosok csak 
találgattak. Több hetes alapos kivizsgálás után fizikailag és lelkileg is rettenetesen 
meggyötörve vittek haza a szüleim. Emlékszem, ezek a hatások azt váltották ki 
belőlem, hogy 13 évesen meg akartam halni, mert nem láttam értelmét ennek a 
gyötrelmes életnek. 
Majd 28 évesen a méhnyakrák egy agresszív formáját diagnosztizálták nálam. 
Teljesen letaglózott a hír, miszerint jó, ha fél évem van hátra, ha nem engedem 
meg a teljes sterilitási műtét elvégzését, majd a kemoterápiás kezelést. Kétségbe 
estem, és magamba zuhantam, mint ilyen helyzetben bárki más. A rák diagnózist 
megelőzően átestem egy epekőműtéten és 48 kilóra fogytam az állandósult 
rosszullétektől. Annyira vártam már az epekő műtétet, mint a leszerelés előtt álló 
katona a szabadulást. Krízisben voltam testileg és lelkileg, és mindehhez egyedül 
voltam akkor már két kisgyermekemmel, akik csak rám számíthattak. Ez a tény még 
nagyobb nyomást helyezett rám. Minduntalan bekúszott a gondolataimba a kép, 
hogy ott állnak a temetésemen, nem láthatom őket felnőni, szerelmesnek lenni, 
anyává válni. Ez az időszak életem nagyon sötét és megpróbáltatásokkal teli időszaka 
volt, pedig normális esetben boldognak kellett volna lennem, hiszen másodszor is 
anyává válhattam, hiszen akkor volt kétéves a kisebbik lányom. Mivel szüleim nem 
tudtak a segítségünkre lenni, csak a 12 éves kiskamasz lányommal oszthattam meg 
a feladatokat (nem biztos, hogy ma is így cselekednék, akkor azonban nem volt más 
választásom). A nagylány nagyon jó gyerek volt, mint aki érzete, hogy miatta már 
nem szabad aggódnom, mert nem bírnék el többet. Amiben csak tudott segített, 
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kitűnőre végezte az évfolyamot úgy, hogy közben látta az anyja rosszulléteit, 
fájdalmait, mélységes kétségbeesését. Egymásba kapaszkodtunk, és elnézve őket 
tudtam, nem adhatom fel. Mindezek hatására az orvoshoz visszatérve közöltem vele 
a döntésem: egy helyi konizáció műtétbe beleegyezek, semmi mást nem szeretnék. 
Megkérdeztem, mennyi az esélyem, hogy ezzel az eljárással megállíthatjuk a rák 
terjedését. Ő nem akart találgatni, mondván a szövettani vizsgálat után már többet 
tudhatok, de 20-30%-os esélyt adott. Én egy mosolyt magamra erőltetve annyit 
mondtam: műtétet követő 3 hónap múlva találkozunk. Teltek a napok, mindeközben 
lesoványodva, csontos arcomból szomorú tekintettel, magamba erőltetve azt a pár 
falatot, amit csak azért ettem meg, hogy ne haljak éhen, újraterveztem magam. 
Egyet tudtam csak, de azt nagyon! ÉLNI AKAROK! Látni, felnőni a lányaimat, 
egyszer újra boldognak és szerelmesnek lenni. Megtalálni az életcélomat, az anyagi 
függetlenségemet, telve derűvel újra egészségesnek és életvidámnak lenni. Ez lett 
az új életcélom. Mindehhez, volt 3 hónapom, hogy bebizonyítsam magamnak és az 
orvosomnak, hogy nem fogok belehalni a méhnyakrákba. Megtörtént a műtét, mely 
után 1 hétre rá, egy nem várt komplikáció lépett fel. Fertőzés és váratlan komplikáció 
lépett fel nálam, melynek következtében majdnem elvéreztem. Perceken múlhatott 
az életem, mert már félkábultan a sok vérvesztéstől csak ennyit motyogtam: „Ha ezt 
is túlélem, akkor biztosan dolgom van még itt a földön”. 
A műtétet követő időszakban erősen hittem, hogy meggyógyulok, és hamarosan új 
munkahelyre tettem szert. Az égi gondviselés lenyúlt értem, és a közel száz jelentkező 
közül engem választottak ki, mondván olyan közel lakom a későbbi munkahelyemhez, 
ami egy bolt volt, hogy nagy hóban is ki tudok nyitni. Természetesen nem tudták a 
cégnél, hogy rákos beteg vagyok, akinek 3 hónapot adott az orvosa, s ha nem javul az 
állapotom, alá kell vetnem magamat a szokásos orvosi protokollnak. Nagyon bíztam 
magamban, és a biztató jelekben. Egy gyógyászati termékeket, amerikai táplálék 
kiegészítőket forgalmazó cég kirendeltség vezetője lettem Győrben, ahol megkaptam 
az első gyógyászattal kapcsolatos alapképzésemet is. 
Közben napról napra erősebb lettem, mert összeállítottam magamnak azokat a 
készítményeket, amelyekre akkor a testemnek a legnagyobb szüksége volt, hogy 
erőre kapjon. Többek közt mega dózisú, folyamatos felszívódású vitaminokat 
és ásványi anyag készítményeket, B komplex vitamint, méhpempőt és Omega 
3, Lecitin készítményt is. Megfigyeltem, hogy ahogy a szervezetem megkapta az 


