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A Mandala Életfa Kft., és az Élőfény Oktató Kft. ügyvezetője  

Elérhetőségek:  

Mandala Életfa Kft. és Élőfény Oktató Kft.        

Cím: 4024. Debrecen, Jászai M. u. 4. fsz./3. 

Email cím: mandala@termeszetesgyogymodok.hu     

Honlap: www.termeszetesgyogymodok.hu  

Mobil: 06 30/9 631 635 

Tel./fax: 52/537-777 

Működési terület: Kárpát-medence területe 

 

Szakmai pályafutás leírása: 

1990-ben kezdtem el hivatalosan integratív orvoslással foglalkozni.  

1992-től iskolákban vezetek tanácsadást különböző témakörökben. 

1993-ban megválasztottak a Magyar Természetgyógyász Szövetség helyi képviselőjének. 

1995-től nyaranta Életmód Táborokat vezetek. 

1997-ben az akkori törvényi szabályozásnak megfelelően természetgyógyász szakvizsgákat 

tettem le. 

1997-től a Nemzetközi és Magyarországi Tudományos Parapszichológiai és Metafizikai 

Akadémia, egyik vezető tanáraként oktattam. 

2003-ban választottak be az akkor még Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézetébe 

(később GYEMSZI-ETI, jelenleg ÁEEK) vizsgáztatói, illetve szakértői tevékenységre.  
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2003-tól a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán Természetgyógyászatot 

tanítottam. 

2004- óta a Magyar Integratív Pszichoterápiás Társaság képzésein veszek részt. 

2005- óta a Magyar Pszichodráma Egyesületnél folytatok tanulmányokat. 

2008-ban „Pszichodráma Asszisztens” Oklevelet szereztem.  

2009-2011 ELTE Andragógus Mester szak. 

2010-2017 a Természetes Gyógymódok egyesülete által működtetett Természetes 

Gyógymódok Szabadegyetemén oktattam. 

2011 októberben, Mainzben, Hagyományos Kínai Orvoslás kurzuson való oktatás. 

2013-2016 Természetes Gyógymódok Tanár és Tanácsadó, három éves képzést sikeresen 

elvégeztem. 

2014 novemberben, Mainzben, Hagyományos Kínai Orvoslás kurzuson való oktatás. 

2015 decemberben, Mainzben, Hagyományos Kínai Orvoslás kurzuson való oktatás. 

 

Több újságban közel 100 publikációm jelent meg.  

Az „Életmód” (kiadva: 2008), A jövő gyógyszere az öngyógyítás (A Fül- és Testgyertyázás 

tankönyve, kiadva: 2000, 2006, 2015), Földi létezésed kincsei (kiadva: 2015) könyvek egy-

egy fejezetét írtam és lektoráltam. A természetgyógyászok szakmai tankönyvének társszerzője 

vagyok, 2020-ban pedig a Magyar Integratív Medicina Szövetség által a SARS-CoV-2 vírus 

pandémia kapcsán kiadott ajánlásának megírásában is részt vettem. 

Elkészítettük a KÖPÖLYÖZÉS oktató kazettát 2002-ben, később DVD-t. 

 

Már több mint 1000 napot oktattam a természetes gyógymódokkal kapcsolatban ez idáig. 

 

2004-óta, akkreditált szakmai vizsgákra való természetgyógyász képzéseket is vezetek 

2005-óta Önismereti és Kommunikációs tréningeket vezetek.  

2000 és 2007 nyarán a Goi Alapítvány meghívására több hónapot töltöttem Japánban. 

Az egyéni, testi, lelki, mentálhigiénés gyakorlatokkal, szimbólumokkal foglalkoztam, tudati 

technológiákat kutattam. 

2015-ben kiadott, Természetgyógyászati Alapismeretek, Természetgyógyász alapmodul 

vizsgára felkészítő tankönyv elemterápiákról szóló fejezetét én írtam. 

 

Végzettségek: 

1992-96. Mantra Parapszichológia Főiskolát végeztem. 



2000 KLTE Debrecen, Szociológia.  

Természetgyógyász szakvizsgát jeles eredménnyel az alábbiakból tettem le: 

- Akupresszúra          1999 03 19 

- Alternatív masszázs és mozgásterápia    1998 11 05 

- Bioenergetika       1998 05 22 

- Életmód tanácsadó és terapeuta    2004 11 11. 

- Fitoterápia       1999 11 11.  

- Fülakupunktúrás addiktológus    1999 03 05  

- Reflexológia       1998 06 21 

- Pszichodráma Asszisztens 2008 

- ELTE, Andragógus, Tréner 2012 07 15 

- TEGYE, Természetes Gyógymódok Tanár és Tanácsadó 2016 01 30 

 

Motivációk, fontos pontok Életemben: 

Gyerekkorom óta vonzottak a Népi Bölcseletek. Az Etnomedicinával még kamaszként 

ismerkedtem meg. 2000-ben találkoztam a Mágnes terápiával. Azóta alkalmazom saját 

magamon, és beépítettem a magánrendelői praxisomba. 

A 90-es évek óta keresem és kutatom a népi gyógymódokat, több feljegyzést készítettem a 

tiszántúli területeken, pl. a mai Sárrét vagy Hajdú-Bihar megye területén.  

 

Hitvallás, Célok:  

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:  

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

 

Szakmai Sikerek: 

Számtalan sikert értünk el, különböző betegségek kezelésében. 

Terápiáimban a holisztikus elveket alkalmazom, vagyis a gyógyulni vágyóval közösen 

igyekszünk feltárni a testi, lelki és szellemi okokat.  

A gyógyulni vágyókat a lehetőségekhez mérten bevonom a terápiákba. Úgynevezett házi 

feladatokat javaslok számukra, amelyeket otthon alkalmazva nagyban hozzájárulhatnak az 

öngyógyító képesség fejlesztéséhez és beindításához. 

 

Mostani tevékenységem nagyobb része az Életmód-tanácsadás és Terápia.  

A hozzám fordulók esetében közösen igyekszünk feltárni a kiváltó okokat, testi, lelki, 

szellemi síkon egyaránt.  



Figyelembe vesszük a teherbírásukat és a változtatást elősegítő erőforrásokat.  

 

Ennek függvényében alakítjuk ki a terápiás tervet, melyben megtalálhatóak:  

- a keleti orvoslás módszerei, 

- a népi orvoslásban kipróbált empirikus tapasztalatok, 

- az egyéni és csoportos pszichoterápiás módszerek, 

- a legújabb biofizikai és információs gyógyászat elveit alkalmazó vizsgáló, állapotfelmérő és 

terápiás módszerek.  

 

Szeretettel várom a hozzám fordulókat.  

 

 

 


