
A biorezonancia terápia (BRT) és mindennapi bajaink 
A cukorbetegség 

 
Óvatos becslések szerint a magyarországi cukorbetegek száma valahol 1,2 és 1,5 millió között 
mozog, tehát civilizációs népbetegségnek tekinthető. Azért ilyen bizonytalan a meghatározás, 
mert nagyon sokan vagy nem tudnak a betegségükről, vagy egész egyszerűen nem törődnek 
vele. A betegség osztályozására sokféle módszer létezik. Leegyszerűsítve, a két legismertebb 
változat (fiatalkori és időskori diabétesz) gyógyítására az akadémikus orvoslás a kezdeti sza-
kaszban táplálkozási, később gyógyszeres, majd a külső inzulin beviteli módszert alkalmazza. 
Ezzel csak a folyamat előrehaladásának fékezésére képes és nem tudja megakadályozni a szö-
vődmények kialakulását és terjedését, ezért gyógyíthatatlan betegségnek tartja. 
A természetgyógyászat holisztikus szemlélete nem szűkíti le a betegséget csak a fizikai test-
ben megjelent tünetek kezelésére (a diabétesz anyagcsere betegség, a szervezet elsavasodásá-
val függ össze), hanem vizsgálja a mögöttes, kiváltó okokat a mentális (negatív gondolatok) 
és a lelki síkon is. 
Lelki hátterében a szeret áll. Ahogy mondani szokás: „a cukorbetegnek viszonya van a sze-
retettel”. Lehet, hogy nem kap(ott) elég szeretetet, lehet, hogy kevésnek érzi, akármennyit is 
kap(ott), lehet, hogy nem képes szeretni (nem tudja kimutatni), lehet, hogy nem tudja elfo-
gadni a szeretetet és a legtöbbször: nem képes önmagát szeretni. Édességgel kísérli meg he-
lyettesíteni azt, amit valójában hiányol, életét és tevékenységét ezzel az érzelemmel tehát a 
„pótcselekvések szintjére” helyezi át. Ez igen gyakran elhízáshoz, anyagcsere zavarhoz vezet, 
a szervezet elsavasodásával egyidejűleg. 
A diabétesz (II. típus) alapproblémája az, hogy az inzulin receptorok nem befogadó képesek. 
Ha a sejtmembrán strukturális flexibilitása (átalakuló képessége) hiányzik, az inzulin nem tud 
kapcsolódni. A sejtfalakra különböző anyagok tapadnak, amelyek a kapcsolódást megakadá-
lyozzák. Ezeket le kell innen „söpörni”. Ezt a feladatot az antioxidánsok végzik el. Ilyen az E-
vitamin, ami a C-vitaminnal együtt hatékony kombináció. A feladat az, hogy újra alkalmassá 
tegyük ezeket a receptorokat a munkájuk elvégzésére. Biorezonancia (BRT) kezeléssel sike-
rült kísérletileg ezt a hatást izolált sejtmembránon elérni. 
Természetgyógyászati kezelése a fentiek alapján teljesen eltér az orvostudományban alkalma-
zott módszerektől. A gyógyulás hosszadalmas, nem egyszerű, és mindig komplex dolog. 
Az első feladat a külső tisztítás a bőrfelületek, a pórusok kitakarítása és a takarítás utáni ápo-
lása. A belső tisztítást a külső tisztítással egy időben kell megkezdeni. Ez a böjtökkel és a 
béltisztítás rendszerével kapcsolódik össze, aminek sem a jelentőségét, sem a benne rejlő le-
hetőségeket nem ismeri a mai „civilizált” ember, mivel senki nem tanította meg rá. A has-
nyálmirigy inzulint termelő bétasejtjei még bizonyos ideig gyengén működnek, támogatásra 
szorulnak. Ezt a támogatást adják meg nekik azok a természetes tápanyagok, amelyek inzulint 
tartalmaznak, pl. a babhéj tea, csicsóka, zeller, kapor. A kezelést nem szabad szakképzett  
segítség nélkül megkezdeni, hiszen a dilettáns hozzáállás súlyos következményekkel járhat. 
A kúra három fő szakaszra osztható. 
I. Átmeneti időszak (szoktató, amikor a káros civilizációs beidegződéseket elkezdjük felcse-
rélni a természetesre). Célja, hogy a beteg elinduljon a gyógyulás felé.  
II. A vércukor szint csökkentése, stabilizálása, a testsúly csökkentése, a gyógyszerek (inzulin) 
elhagyása, a természetes életmód begyakorlása. A súlytöbblet rizikófaktor, de önmagában a 
súlycsökkenés még nem szünteti meg a cukorbetegséget.  
III. Az új sejteket felépítő kúra, amikor a helyes gondolkodás és gyakorlat következtében 
visszaállhat a test – lélek - szellem harmónia. 
A biorezonancia terápia eszközeinek (Mobile CellCom sajátjel terápiás készülék + Lenyo 
Lux BRT készülék gerjesztett külső elektromágneses tér) kombinált alkalmazásával, a kö-
vetkezőkben lehet a gyógyulást támogatni. 



• Sav/bázis egyensúly helyreállítása sejtszinten, amely eltolódott savas irányba. 
• A szénhidrát anyagcsere normalizálása. 
• Méregtelenítés a zsírszövetekből, szintetikus anyagokra és nehézfémekre is. 
• Az inzulin receptorok működésének helyreállítása. 
• A lép és a hasnyálmirigy működésének szabályozása (meridiánokon keresztül is). 
• A máj munkájának támogatása, speciális májméregtelenítés. 
• A zsíremésztés támogatása. 
• A szervezet megtisztítása az élősködőktől (paraziták, gombák, candida is stb.). 

Ezek mellett még nagyon fontos rendezni a székletürítés természetes ritmusát. Erre és a szén-
hidrát anyagcsere normalizálására bőséges választékban állnak rendelkezésre természetes 
összetevőket alkalmazó táplálék kiegészítők. 
Mint minden anyagcserezavarral járó betegségnél, a diabétesznél sem kerülhető meg a táp-
lálkozás fontosságának kérdése. Ha a beteg korlátozza a szénhidrát és növeli a fehérjefo-
gyasztását (mivel éhes, és szeretne jóllakni!), előbb-utóbb olyan mértékben savasodik tovább 
a szervezete, hogy szövődmények lépnek fel (látás és idegkárosodás, fekélyek, stb.). Ezen 
csak a természetes táplálkozáshoz való fokozatos visszatérés segít – hozzáértő segítséggel! 
Nem hanyagolható el a megfelelő pihenés és testmozgás biztosítása, illetve a lelki háttér 
rendezésére kerülni kell a lelki problémákon való rágódást. A beteg tanulja meg a dolgokat 
elfogadni és elégedettnek lenni, fordítson naponta csak magára minimum egy teljes órát! A 
pszichés működés helyreállásával a farkaséhség is megszűnik. 
 


