
Ezentúl az elektromosság felhasználható baktériumok, vírusok és paraziták el-
pusztítására, mégpedig percek, nem pedig napok vagy hetek alatt, mint ahogy az 
antibiotikumok hatnak.

Ha ön valamilyen krónikus fertőzésben szenved, rákos vagy AIDS-es, tanulja 
meg, hogyan kell használni ezt az elektromos készüléket, amely meg fogja szün-
tetni betegségét. A készülék biztonságos, nincs mellékhatása, és nem befolyásol-
ja a jelenlegi gyógykezelését.
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Előszó a magyar kiadáshoz
A szerző, Hulda Regehr Clark amerikai biofizikusnő évtizedek alatt összegyűjtött 
kutatási eredményeit, tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel. Az első kiadás 
megjelenése óta számos kutatás igazolta az író állításait. A könyvet olvasva kide-
rül, hogy naponta milyen káros hatások érhetik szervezetünket környezetünkből, 
és hogy ezek – anélkül hogy gondolnánk rá – milyen betegségeket idézhetnek elő. 
A szerző részletesen és közérthetően mutatja be ezeket a hatásokat: a különböző 
élősködőket és szennyező anyagokat. A könyv az ezek által okozott betegségek 
kezelésére és gyógyítására ismertet gyógymódokat, melyek többsége viszonylag 
egyszerűen, otthon is kivitelezhető, hiszen a könyv leglényegesebb üzenete az ön-
gyógyításra való ösztönzés. 

 Mivel a könyv eredeti, amerikai kiadása az USA-ban élők számára készült, 
ezért a szövegben található jó néhány olyan kifejezés, illetve utalás, ami a magyar 
olvasók számára ismeretlen, így nehezen értelmezhető. A könyv kiadójával kötött 
szerződésünk értelmében a szövegen nem változtathattunk, így az olyan elemeket 
is tartalmaz, melyek a magyar viszonyokra nem vonatkoztathatók.

 A könyv kiadásának ötletéhez személyes tapasztalatok vezettek bennünket, 
hiszen a szerző módszereit mi is eredményesen alkalmazzuk saját magunkon és 
családtagjainkon. A magyar kiadással egy új lehetőséget szeretnénk adni gyógyí-
tóknak és gyógyulni vágyóknak a különböző betegségek megelőzéséhez, felisme-
réséhez és gyógyításához.

A kiadó
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Felhívás az olvasóhoz

A könyvben saját véleményemet és következtetéseimet írtam le, kivéve, ha kifeje-
zetten utalok valakire. Az itt kinyomtatott nézetek tudományos kutatásaimon és a 
pácienseim bevonásával készült speciális esetleírások tanulmányozásán nyugsza-
nak. Higgye el nekem, hogy minden ember egyedi, és éppen ezért talán másképp 
reagál a könyvben bemutatott kezelésekre. Helyenként – ahol jónak láttam – java-
soltunk adagolási mennyiségeket, de emlékeztetnem kell arra, hogy mindannyian 
mások vagyunk, és minden új kezelést megfontoltan, értelemszerűen kell alkal-
mazni. 
 Az itt felvázolt kezelési módszer nem szándékozik pótolni vagy helyettesíteni 
a hagyományos orvosi kezeléseket. Nyugodtan konzultáljon kezelőorvosával vagy 
más egészségügyi szakemberrel.
 A könyvben többször rámutatok az élelmiszerekben és más termékekben meg-
lévő szennyező anyagokra. Saját felfedezésemmel, egy tesztelőkészülékkel talál-
tam rá ezekre a mérgező anyagokra. A készülék neve Syncrometer™. Megépíté-
séhez és használatához pontos útmutatás található a könyvben, éppen ezért bárki 
megismételheti ezeket a teszteket, és ellenőrizheti az adatokat. 
 A Syncrometer sokkal pontosabb és sokoldalúbb a létező legjobb tesztelőel-
járásoknál. A pontosság mértékének meghatározására is van módszer. Itt jegyzem 
meg, hogy csak pozitív vagy negatív választ ad, mennyiséget nem fejez ki. Körül-
belül 5% esélye van annak, hogy rossz pozitív vagy negatív válasz szülessen, de ez 
az arány a tesztek megismétlésével csökkenthető.
 Mindenkinek érdekében áll, hogy tudjon arról, ha egy bizonyos termékben (an-
nak akár csak egyetlen mintájában is) veszélyes szennyező anyag van. Ha ilyet talá-
lunk, akkor az a legbiztosabb módszer, ha azt a terméket ezentúl mindig elkerüljük. 
Ezeket a felhívásokat értelmezze úgy, hogy csupán figyelmeztetni és óvni szeret-
ném az embereket, és nem az a célom, hogy statisztikailag alátámasztott elemzése-
ket végezzek. Szeretnék hinni abban, hogy a gyártó cégek egyszer használni fogják 
a könyvben bemutatott elektronikus technikát, hogy minden eddiginél tisztább ter-
mékeket állítsanak elő.

Az ígéret
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Ajánlás

Ajánlani szeretném ezt a könyvet mindenkinek, aki szakemberként keresett fel en-
gem, a legelső embertől, Mrs. R. Biehltől kezdve, aki 1963-ban járt nálam, egészen 
a mai napig. Mindannyiuktól nagyon sokat tanultam, és nagyra becsülöm a bizal-
mukat, intelligenciájukat, és abbéli elhatározásukat, hogy nem adják fel.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném kifejezni hálámat fiamnak, Geoffrey-nak, aki mindig odafigyelt vacsora 
közben a „bolond ötleteimre”. Türelmes volt, kedves, segítőkész, és hajlandó volt 
megosztani velem elektronikai és számítógépes ismereteit. Nélküle ez a könyv so-
hasem készült volna el.
 Hálás köszönet Frank Jerome-nak. Ha nem adta volna kölcsön parazitagyűjte-
ményét, kutatásaim egy része nem valósulhatott volna meg. Ráadásul kifejlesztette 
a fémmentes fogászatot, mely nélkül sok páciens története nem végződhetett volna 
happy enddel. Köszönet Linda Jerome-nak, hogy érdeklődésével és türelmével tá-
mogatott mindkettőnket. Köszönöm Edna Bernsteinnek hasznos asszisztensi mun-
káját.

Az ígéret



Előszó 

A betegségek ősidők óta anyagi vagy egyéb áldozatokat követeltek a betegektől. 
Az orvosok – még az ősi és természetes módszereket alkalmazók is – mindig misz-
tifikálják magukat, függetlenül attól, hogy gyógynövényeket vagy kemikáliákat 
használnak, ráolvasnak, vagy prognózist állítanak fel a beteg felépülése érdekében. 
Manapság az egészségügyi „ipar” (az orvosok, az ellátók és a biztosítók) a dolgo-
zók jövedelmének jelentős részét veszi el. Ugye milyen szép is lenne, ha az orvosok 
több időt tölthetnének kertészkedéssel vagy más ősi és hasznos tevékenységekkel? 
Ugye milyen csodálatos lenne betegségek nélkül élni?
 A könyvben olvasható legígéretesebb felfedezés az, hogy elektromossággal ha-
tékonyan ki lehet irtani a vírusokat, baktériumokat és egyéb élősködőket a szerve-
zetből. Ez azt jelenti, hogy többé el sem kell mennem a körzeti orvoshoz? Sajnos 
nem így van. A betolakodók elpusztítása után még nem leszünk azonnal teljesen jól. 
Szerencsére azonban a következő rendelésen az orvos csökkenteni fogja a gyógy-
szeradagunkat, ahelyett hogy új orvosságokat írna fel.
 Talán most azt gondolja, hogy egy ilyen találmányt azonnal szabadalmaztat-
nom kellett volna. Mindenki ezt tanácsolta, de én nem tettem. Hogy miért? Mert ha 
ön egészséges, az segít nekem, a gyermekeimnek és az unokáimnak is! Az egész 
világnak át kell lépnie végre az orvoslás és a betegségek sötét korszakán. Meg kell 
ismernünk a fertőzések és betegségek valódi okozóit. Végre új korszakot nyitha-
tunk, és ezt meg is kell tennünk. Ez lesz a betegségek nélküli élet új korszaka. 
 Nem lesz többé magas vérnyomás, rák, AIDS, migrén, sem lupus vagy cukor-
betegség, és így tovább!
 Ezt az új felismerést követően egyetlen betegség sem marad leküzdhetetlen.
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Lépjen be egy új világba.

Egy olyan világba, ahol nincsenek krónikus betegségek.

Lépjen ki régi világából.

Egy olyan világból, ahol eddig rabként élt.

Próbáljon ki valami újat.

Ennek a börtönnek igazából nincsenek falai. Csak vonalak vannak, 
amelyek körülhatárolják önt. A vonalakon belül vannak a régi elképzelései, 
kívül pedig az új ötletek, amelyek hívják, hogy lépje át a határokat, és 
szökjön meg börtönéből. Szedje össze bátorságát, próbálja ki ezeket az új 
ötleteket, és ígérem, hogy betegségei rögtön enyhülni kezdenek, és pár hét 
alatt teljesen el is tűnnek.

Ha súlyos vagy hosszan tartó betegségben szenved, biztosan sokszor feltette már 
magának a kérdést: miért éppen velem történik mindez? Sosem leszek már túl raj-
ta? 
 Talán már egészen jól ismeri saját vagy gyermeke betegségét, hiszen az orvos 
elmagyarázta, hogy miről is van szó. A Coxsackie vírus bejutott a gyermeke agyá-
ba, és ott gyulladást okozott (agyvelőgyulladás). Ön pedig imádkozik, hogy gyer-
meke immunrendszere sikeresen legyőzze a kórt. Talán ön jól ismeri a betegséget, 
azonban a mikroszkopikus behatolókkal szemben teljesen tehetetlen. 
 Ha három kívánsága lehetne, mik lennének azok? 1. Kérlek, adj a gyermekem-
nek hosszú életet! 2. Kérlek, add, hogy ne szenvedjen maradandó károsodást! 
3. Áldd meg, és vezesd a csodálatos orvosokat és nővéreket, akik az oxigénsátort 
működtetik, és figyelik a gyermek testhőmérsékletét és életjeleit.
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 És ha egy gomb elfordításával 3 percen belül kiirthatná az összes Cox sackie 
vírust a gyermeke testéből?
 És ha mindezt mellékhatások nélkül lehet véghezvinni?
 És ha a vírus soha többé nem tér vissza?
 Ebből a könyvből megtanulhatja, hogy ez hogyan lehetséges. Sőt, azt is meg-
értheti, hogy miért kapta el gyermeke az agyvelőgyulladást vagy más betegséget, 
és ezt mostantól hogyan előzheti meg. 
 Ha ez így túl vakmerőnek hangzik, akkor vegyük át lépésről lépésre. Először 
is ismerjük meg azt a rádióéhoz hasonló adást, amit minden élő állat kibocsát. 
Másodszor, találjuk meg azt a „rádióállomást”, amelyen a betolakodók sugároznak. 
Harmadszor, tanuljuk meg, hogyan zavarhatjuk össze a frekvenciát egészen addig, 
amíg teljesen meg nem szűnik a jel. Mindezt néhány perc alatt.
 Végül tanuljuk meg, hogyan készítsünk magunknak saját diagnosztikai, illetve 
kezelőkészülékeket. Az útmutató mindenki számára könnyen érthető. Szándékosan 
adtam ezt a lehetőséget egyenesen az ön kezébe, azért, hogy így kikerüljem a ható-
ságok szabályozásait, legyenek azok bármennyire is jó szándékúak.

Csak két egészségügyi probléma létezik

Nem számít, milyen hosszú és zavarba ejtő kórtünete van egy embernek. Bizto-
san állíthatom, hogy – a krónikus fáradtságtól kezdve a meddőségen keresztül a 
mentális problémákig – csak két dolog tehet mindenről: a testében lévő szennyező 
anyagok és/vagy élősködők. Sosem edzettlenség, vitaminhiány, hormonprobléma 
vagy más efféle az eredeti ok. Így egyértelművé válik a megoldás az egészség el-
érése érdekében:

Probléma    A legegyszerűbb gyógymód
Élősködők   Elektronikus és gyógynövényalapú kezelés
Szennyeződés   Elkerülés

Igazi kihívás ez: a tét az egészség. Optimizmussal és elszántsággal ön is a saját 
javára fordíthatja ezt a csodát. A betegeim is véghezvitték, ahogy ez majd az eset-
leírásokban olvasható.



 Van még egy jó hír: még sok pénzbe sem kerül. A költség néhány tíz- és száz-
ezer forint között mozog; ezzel már kiküszöbölhetjük mind a két problémát, és 
meggyógyíthatjuk magunkat.

Nyomozzon a betegségek után!

Ha saját magát már meggyógyította, tanítsa meg erre rokonait és barátait is! A ro-
konai – így az ő problémáik is – önhöz tartoznak. Ez könnyebbé teszi a feladatát. 
Készítsen egy kis jegyzetfüzetet, és az tartozzon ugyanúgy a családi kincsek közé, 
mint a fényképalbumok. Ha például a nagynénje, az apja és a testvére is cukorbe-
tegségben szenved – akárcsak ön –, de mindannyian meggyógyulnak, miután meg-
mutatta nekik ezt az új elképzelést és technológiát, az aztán igazán méltó bejegyzés 
lenne a család történetének könyvébe.
 Figyelje meg, hogy milyen sok mindent öröklünk őseinktől. De nem azért, 
mert ugyanazokat a géneket kaptuk tőlük, hanem mert ugyanabban a lakásban 
élünk, ugyanannál az asztalnál eszünk, ugyanabba a boltba járunk, és ugyanaz a 
fogorvosunk!
 A legtöbb betegség nem öröklődik. Gyógyítsa ki magát a retinitis pigmento-
sából, az izomsorvadásból (az „öröklődő” fajtából), és bizonyítsa be családjának, 
hogy nem a gének felelősek ezekért a betegségekért. Adjon nekik reményt azzal, 
hogy felfedi a betegségek valódi okozóit. Adja vissza a géneknek az őket megillető 
tiszteletet, mert a haja színét kapta tőlük, és nem a hajhullást, a szeme színét adták 
önnek, és nem a szemproblémáit. A génjei az ősei erejét hagyták önre, nem pedig a 
gyengéiket. Az élősködők és a szennyeződések gyengítik le önt.
 Ennek ellenére a betolakodók kiirtása csak az első lépés. Ez valójában csak 
életmentő beavatkozás. De egészségesnek lenni többet jelent, mint életben marad-
ni. Ezért fel kell kutatni a betolakodók eredetét is. Honnan jöttek? Miért akarnak 
annyira belénk költözni? És miért éppen belénk?
 Ha közelebbről megnézzük, számos apró behatolót biztonságosan tart távol a 
bátor immunrendszer, a fehérvérsejtek. Ezek a sejtek folyamatosan harcolnak el-
lenük. De nézzük csak meg, mik azok a tényezők, amelyek a betolakodók oldalán 
sorakoznak fel ebben a csatában: a helytelen étkezés és a mai életvitelünkkel kap-
csolatos termékek.
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 Talán ezek után megszánjuk ezeket a pici fehérvérsejteket, és soha többé nem 
terheljük őket arzénnal, higannyal vagy ólommal. Soha többé kobalt, azbeszt és 
freon.
 Ha ezt betartjuk, a bölcsesség megtestesülése lesz a szervezetünk, amely nem 
csak 3, de akár 30 kívánságunkat is teljesíti – még ha ezek most olyan lehetetlennek 
is tűnnek, mint megmászni a Mount Everestet.

• Megszűnnek a krónikus fertőzések.
• Nem hullik tovább a haj (talán újra ki is nő).
• Áldott állapotba kerülhet, pedig már feladott minden reményt.
• Csökken a kimerültség.
• Megszűnnek az alvászavarok.
• Leeshetnek a szemölcsök.
• Javul a szaglás és a hallás.
• Elmúlik az állandó éhségérzet.

Egészségesnek lenni nem csak annyit tesz, hogy nem vagyunk betegek. Egész-
séges emberként csodálatosan érezzük magunkat. Hálásak vagyunk az életünkért. 
Örömmel tölt el minket, ha az égre nézünk, vagy ha megfigyeljük egy növény fejlő-
dését. Bízunk az emberi közösség előrehaladásában. Az egészség olyan, mint ami-
kor vissza emlékezünk gyermekkorunk boldog pillanataira, és hiszünk abban, hogy 
még sok ilyen élmény vár ránk.



A felfedezés 
Miből gondolom, hogy képes vagyok olyan dolgokat azonosítani az emberi szer-
vezetben, melyeket egy vérvizsgálat nem tud? Milyen új technológia teszi ezt le-
hetővé? Miért sokkal hatékonyabb sok esetben az elektronikus vizsgálat, mint a 
kémiai? Min alapul az állításom, miszerint elektronikus úton el lehet pusztítani 
élősködőket?
 1988-ban felfedeztem egy új, elektronikus módszert, mely alkalmas az emberi 
szervek átható vizsgálatára. Léteznek módszerek, melyekkel már „látjuk” a szerve-
ket, ilyenek a röntgen, a CT (komputertomográfia), az MRI (mágneses rezonanciás 
képalkotás) vagy az ultrahang. Ezekkel meg lehet állapítani rendellenességeket, 
további vizsgálatok vagy feltételezések nélkül.
 Az én elektromos technikámmal viszont vizsgálhatjuk a vírusok, baktériumok, 
gombák, élősködők, oldószerek és mérgek jelenlétét is. A módszer egyszerű, 
olcsó, gyors és pontos. Elektromossággal sok „csodát” lehet tenni, most ezt a listát 
kiegészíthetjük a testünkben lévő idegen anyagok vizsgálatával.
 A módszer a rádióelektronika alapjain nyugszik.
 Abban az esetben, ha nagyon pontosan egybehangoljuk egy külső áramkör 
kapacitív és induktív tulajdonságait úgy, hogy annak rezonanciafrekvenciája meg-
egyezik egy kívülről jövő frekvenciával, az áramkör oszcillálni fog. Ez azt jelenti, 
hogy pozitív visszajelzést kapunk egy erősítő áramkörben. Ezt hallani is lehet, mint 
egy jelzőrendszer sípolását.
 Az általam használt külső áramkör egy audiooszcillátor, melyet egyszerű 
megépíteni vagy megvásárolni. Testünk sugározza a kívülről jövő frekvenciákat. 
Amikor összekötjük az audiooszcillátorral, és az rezonanciát eredményez, frekven-
ciaegyezést találunk. Tehát valami a testünkben megegyezik az áramkörben lévő 
tárgylemezre helyezett anyaggal. Például, ha egy vírus laboratóriumi mintáját he-
lyezzük a tárgylemezre, a rezonanciát figyelve meg tudjuk határozni, hogy a tes-
tünkben megtalálható-e ugyanaz a vírus. Ezt a rezonanciát könnyen meghallja, ha 
ön rádiótechnikus vagy zenész. Másoknak türelmes gyakorlásra lesz szüksége. Az 
erre vonatkozó adatokat a Bioelektronika című fejezetben olvashatja.
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Nem szükséges szakembernek lennie az elektronikus vizsgálat megtanulá-
sához, elég, ha jó a hallása.

1988-ban megtanultam a módját, hogy bekötött szemmel pár perc alatt bármit 
felismerjek elektronikus úton úgy, hogy azt a bőrömre helyezem. Ízlelni tudtam 
ízetlen dolgokat, és meg tudtam határozni, mik azok. A rendszer alkalmas volt arra, 
hogy a bőrön és a nyelven különböző dolgokat meghatározzunk. Vajon megbízható 
módszer lenne ez arra is, hogy a belső szerveinkben vizsgálódjunk? 
 Egy egész világnak tűnő felfedezéssorozat tornyosult előttem. Ezernyi más kér-
dés mellett meg akartam tudni a választ arra, hogy mi lehet a belső fülemben az, 
ami fülzúgást, a szemeimben, ami fájdalmat, a gyomromban, ami emésztési zava-
rokat okoz.
 A mindennapos új felfedezések izgalmát azonban beárnyékolta egy aggasztó 
kérdés. Hogyan lehetséges, hogy rádiófrekvencia észlelhető az áramkörömben, 
minden különösebb nagy frekvenciájú energiaforrás nélkül? Az általam használt 
audiooszcillátor csak 1000 Hz-es volt; a rádiófrekvencia viszont több százezer 
hertz es. Mindezeken túl, a jelenséget egy ósdi dermatron1 segítségével állítottam 
elő, amely csak egyenáramot bocsát ki, nem pedig frekvenciát!
 A nagy frekvenciájú energiának valahonnan jönnie kellett! Én lehettem a forrá-
sa? Nevetséges!
 Volt azonban egy módja, hogy ezt ellenőrizzem. Amennyiben tényleg az én 
testem bocsátja ki a nagy frekvenciájú energiát, akkor azt egy megfelelő kapacitá-
sú kondenzátorral ki is lehet oltani, és a földbe lehet irányítani. Ez meg kell hogy 
állítsa a válaszoszcillálást. Elgondolásom igaznak bizonyult. A „nevetséges” szó 
azonban továbbra is ott csengett a fülemben, ezért egy újabb próbát tettem. Abban 
az esetben, ha tényleg rádiófrekvencia jelenik meg az áramkörömben, azt egy meg-
felelő, hirtelen fojtással blokkolni lehet. Pontosan ez történt. Gondoltam, jöjjön a 
harmadik próba. Egy valóságos rezonanciajelenség esetén, ha egy kapacitást adok 
az áramkörhöz, a rezonanciának meg kell szűnnie, viszont ha egy induktivitást is 
adok a körbe, vissza kell térnie. Így is történt. Grafikonokat készítettem a kapacitás 
és induktivitás kapcsolatáról, melyek teljesen reprodukálhatónak bizonyultak. 
 De akkor miért nem láttam ezt a rádiófrekvencia-oszcilloszkópomon? 
Valószínűleg azért, mert ez nagy frekvenciájú energia volt, nem pedig nagy 

12

A felfedezés



energiájú frekvencia, és nem tudtam, hogyan erősítsem fel azt a háttérzaj szintje 
fölé. Ettől függetlenül az eredmény nem volt teljesen meggyőző, viszont ahhoz 
túlságosan is biztató, hogy ne vegyem figyelembe.
 Elhatároztam, hogy egy negyedik próbát is teszek. Amennyiben a testem tény-
leg rádiófrekvenciát sugároz, amely egy áramkörbe vezethető, akkor annak inter-
ferálnia kell egy másik, kívülről jövő rádiófrekvenciával, ha azt az áramkörhöz 
adjuk. Bekapcsoltam a körbe a frekvenciagenerátoromat, amelyet először 1000 Hz-
re állítottam. Ekkor nem volt észlelhető rezonancia, tehát interferált. Jelenthette 
ez azt, hogy a testem nem sugárzott 1000 Hz-en? Vagy talán azt, hogy a belőlem 
jövő 1000 Hz-et a frekvenciagenerátor 1000 Hz-e kioltotta? Fokozatosan emeltem 
a frekvenciát 10 000 Hz-re, 100 000 Hz-re, végül pedig 1 000 000 Hz-re. Nyoma 
sem volt rezonanciának, és semmilyen következtetést sem tudtam levonni. Délután 
öt óra volt, vasárnap, legfőbb ideje, hogy abbahagyjam. Mivel a frekvenciagene-
rátorom képes volt 2 000 000 Hz-et produkálni, úgy gondoltam, hogy egy utolsó 
próba nem tarthat sokáig. Feltekertem hát 1 800 000 Hz-re, és a rezonancia sikított! 
Hangokat hallanék csupán? Nincs többé interferencia. Újra és újra megismételtem. 
Miért csak most rezonált, és korábban miért nem? Talán elértem a testem sugárzási 
hullámsávját, és ezért nem interferál többé?
 Megtaláltam a legalacsonyabb, még rezonáló frekvenciát, ami 1 562 000 Hz 
volt. Innen haladtam felfelé (kb. 2000 különböző frekvenciát próbáltam), egészen 
2 000 000 Hz-ig (ez volt a frekvenciagenerátorom felső határa), és minden frekven-
cia rezonált. 
 Egy évvel később vásároltam egy jobb frekvenciagenerátort, hogy a testem felső 
hullámhosszát meg tudjam állapítani. Minden frekvencia 1 562 000 és 9 457 000 Hz 
között rezonált, ha az áramkörbe csatoltam. 

Ekkor valószínűnek tűnt, hogy az emberi test – mint egy rádióállomás – 
elektromos sugárzást bocsát ki, azonban egy meglehetősen széles frekven-
ciasávon és nagyon alacsony feszültségen, ami miatt ezt eddig még nem 
érzékelték és nem mérték.
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Mindennek van egy sajátfrekvenciája 

Ezek után 1989 nagyon zsúfolt év lett. Arra szántam az időt, hogy meg határozzam 
különböző élőlények frekvenciasávjait. Megtaláltam a legyek, bogarak, pókok, 
bolhák és hangyák frekvenciáit, melyek 1 és 1,5 millió Hz között voltak. A vizsgált 
rovarok között a svábbogár frekvenciái voltak a legmagasabbak. 
 Ekkor tettem egy meglepő felfedezést. Egy döglött rovarnak is volt hullámsáv-
ja! Sokkal keskenyebb, és közel a felső határhoz, mint amikor még élt, de határo-
zottan jelen volt. Tehát nem egy kizárólag élő szervezetekre jellemző jelenségről 
van szó.
 Amennyiben az élettelen dolgoknak is van hullámsávja, akkor talán a 
mikroszkopikus vizsgálatokra tárgylemezen kikészített élősködők is használhatóak; 
így abbahagyhatom a kertemben való keresgélést, illetve a vágóhidakra (hús-
parazitákért) való telefonálgatást. Ez szerencsés gondolatnak bizonyult. Az első 
tárgylemezes mintám egy emberi bélmétely volt, egy hatalmas élősködő, az 
emberiség réme. Minden rákbetegnek, akit csak vizsgáltam, ott volt a májában 
(és nem a belekben). A kifejlett (élettelen) élősködő frekvenciája kb. 434 000 Hz. 
A tárgylemezen kikészített redia fejlődési stádiumú példány frekvenciája közel 
azonos (432 000 Hz), csakúgy, mint a más fejlődési stádiumban lévő egyedeké.
 Élettelen dolgok is rezonálnak! Biológiai anyagokkal kereskedő cégek teljes 
katalógusai, több száz vírus, baktérium, élősködők, penészgombák, sőt mérgek vál-
tak így az új vizsgálati módszerhez elérhetővé.
 Hirtelen támadt egy váratlan ötletem. Mi történne, ha egy bélmétellyel fertőzött 
ember megfogná egy 434 000 Hz-et kibocsátó frekvenciagenerátor kimeneteit? Mi 
történne a kifejlett bélmételyekkel?
 Még azon a héten kipróbáltam ezt a tervet, de nem a bélmétellyel, hanem Sal-
monellával, Giardiával és Herpesszel, melyeket krónikusan hordoztam a szerve-
zetemben. Megvizsgáltam magam egy 3 perces kezelés után. Nem találtam őket. 
Nem találtam ezeken a frekvenciákon rezonanciát. Újra és újra megismételtem a 
vizsgálatot. Tényleg elpusztultak, vagy csak lelassultak, esetleg elbújtak? Viszont 
a tünetek is gyorsan megszűntek. A herpeszem kezdett leszáradni. Mindez túl egy-
szerűnek és hihetetlennek tűnt.
 Vajon biztonságos volt, amit csináltam? Három héten belül megbízható adatok 
álltak rendelkezésemre az elektromos kezelésekhez szükséges szint meghatározá-
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sához. A megfelelő frekvenciával csupán 5 voltra van szükség, 3 percen keresztül. 
Ez korántsem ugyanaz, mintha a hálózati feszültséget használnánk, ami nemcsak a 
parazitát, de minket is megölne.

A paraziták elektromos árammal történő célzott meg-
semmisítése

Kevesebb mint 20 perc alatt (6 különböző frekvencián 3-3 percig) bármelyikünk 
megszabadulhat az emberi bélmételytől. Rákos betegeimen láttam, hogy néhány 
óra elteltével még a rákbetegségeknél mindig megtalálható orto-foszfo-tirozin is 
eltűnik a szervezetből, miután ezt az élősködőt elpusztítottuk.
 „Gyógyíthatatlan” HIV-fertőzöttek is megszabadultak vírusaiktól néhány óra 
alatt. Negatív laboratóriumi leletek jöttek vissza tőlük! A legtöbb, fájdalomra pa-
naszkodó betegem azonnal enyhülést tapasztalt, ha rögtön meg tudtam határozni a 
betegségéért felelős „betolakodót”, és a következő vizitre a frekvenciáját is megta-
láltam. Ez tökéletes bizonyítéknak tűnt arra, hogy minden élőlénynek van valami-
lyen nagy frekvenciájú energiakibocsátása. 
 Tulajdonképpen mi is történt ezekkel a baktériumokkal vagy élősködőkkel? 
Ha meg tudtam semmisíteni olyan nagy élősködőket, mint az Ascaris vagy a bél-
métely, akkor talán nagyobbakat is el tudnék pusztítani, mint a földigiliszta vagy 
a bolha. Ezek szabad szemmel is láthatók, és nem csupán elképzelem, amint a 
testemben kimúlnak. Tíz perc közel a frekvenciájuk felső határához elégnek bizo-
nyult elaltatásukhoz, de nem pusztultak el. Később ellenőriztem a frekvenciatarto-
mányukat. A földigiliszták elvesztették mind a felső, mind az alsó frekvenciatarto-
mányaik jelentős részét. A bolhák szívósabbnak bizonyultak, csak kicsit vesztettek 
a frekvenciáikból. Viszont egyik sem nyerte vissza azokat, még hetekkel később 
sem. 
 Vajon embereket is károsíthatna a rádióhullám, ha a saját sávjukba eső 
frekvenciával sugároznánk őket? Valószínűleg igen, ha a feszültség elég nagy lenne. 
Nem volt szükség kísérletekre, mivel azoknak az élősködőknek a frekvenciája, 
amelyeket el akartunk pusztítani, nem esik az emberének a közelébe sem, sőt 
nagyon is messze van attól (lásd a grafikont az 1/21. oldalon).
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 Ezzel megszületett a betegségeket és azok okozóit támadó elektronikus mód-
szerem. Meg kell találni egy vírus, baktérium vagy élősködő rezonanciafrekvenciáját, 
egy tárgylemezt vagy egyéb mintát használva. Ezután kezeljük a szervezetben lévő, 
élő betolakodókat a saját frekvenciájukkal, és néhány perc elteltével a sugárzásuk 
megszűnik – vagy elpusztultak, vagy betegek, és a fehérvérsejtjeink el fogják 
távolítani őket a testünkből.
 Ez kissé aggasztó lehetőségnek tűnt. Lehet, hogy a nemzetvédelmi hivatal is 
kifejleszt majd egy szuper magasfeszültségű készüléket, és valahol a világban em-
bereket („ellenséget”) fog ölni vele. Mindettől függetlenül nem hagyhattam, hogy 
beteg emberek tovább szenvedjenek. Különben is, ahhoz, hogy távolról embert 
lehessen ölni ezzel a módszerrel, valószínűleg egy villámnyi feszültségre lenne 
szükség. Ugyanakkor a káros frekvenciák elleni védelmet is könnyen meg lehet-
ne oldani egy fojtással (induktivitás). Ne felejtsük el, hogy a kísérleti giliszták és 
bolhák esetében nem volt felépülés, csak lassú halál, ami sohasem történhet meg 
emberekkel!
 Mindeközben az emberiséget figyelmeztetni kell, hogy biztonságosan el lehet 
pusztítani az élősködőinket és ezáltal gyógyítani krónikus betegségeinket. Azokat 
az élősködőinket, melyeknek száma az elmúlt évtizedek alatt legyengült immun-
rendszerünk miatt rohamosan nőtt. Valószínűleg ez vonatkozhat minden más élő-
lényre is a Földön. A teljes bioszféra növekvő szennyezettsége okozza az AIDS 
(szerzett immunhiányos tünetegyüttes) kialakulásának lehetőségét is.

Emlékezzünk azonban, hogy az igazi kihívás nem a testünkben lévő élős-
kö dők elpusztítása, hanem teljes egészségünk és immunrendszerünk mű-
ködésének visszanyerése.

   
Nemcsak az élősködők okozzák betegségeinket, hanem a szennyeződések is! Az 
elektromos árammal történő célzott megsemmisítés a legritkább esetben elég ah-
hoz, hogy meggyógyuljunk. A beteg emberekre ható közvetlen környezeti tényező-
kön is változtatni kell.
 Hogyan érhetjük ezt el? A javuláshoz vezető úton a legfontosabb lépés, hogy 
az egyre bonyolultabb eljárásokkal tartósított ételeket és táplálékkiegészítőket le-
cseréljük, és az egyszerűségre törekedjünk. A túlélés kulcsa az egyszerű étkezés 
és életvitel. Vajon előre látta ezt Ralph Waldo Emerson, amikor azt mondta: 
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„Egyszerűnek lenni a legnagyszerűbb”? Vagy talán az élősködők és egyéb káros 
anyagok elektromos úton történő, mindennapi pusztítása csak egy lesz a sok mankó 
közül, amely segítségével csak annyira leszünk jobban, hogy folytathassuk önpusztító 
életvitelünket? Egy újabb „elsősegély”-kezelés a mérgezett bolygónkon?

Biosugárzás
 
Bármilyen furcsa, egészen bizonyos, hogy minden élőlény sugárzást bocsát ki a 
saját frekvenciasávjában, mint egy rádióállomás, vagy a Nap és a csillagok. Én ezt 
biosugárzásnak neveztem el. 
 Lehet, hogy ez az az energia, amit az ázsiaiak chinek neveznek; vagy talán 
csak szoros kapcsolatban van azzal. Talán ez az az energia, ami a meridiánjainkban 
áramlik, és amit már évezredekkel ezelőtt felfedeztek az ázsiai természetgyó-
gyászok.
 Talán ez az az energia, amit a hittel gyógyítók és a vallási tanítók már tudnak 
hasznosítani. Vagy mégsem? 
 Ami igazán csodálatos, az az, hogy a hétköznapi emberek már felfedezték ezt 
az energiát, jóval a tudomány előtt. Hétköznapi emberek, akik a kineziológia, az 
inga, a vízkereső pálca és sok más „különleges energia” „művészei”, minden bi-
zonnyal részben a biosugárzást hasznosítják. Minden tisztelet a hétköznapi ember 
kiemelkedő intelligenciájának és nyitott gondolkodásának, hogy a modern tudomá-
nyok minden ellenérve mellett felfedezte ezt az energiát.
 Több mint egy évszázaddal ezelőtt európai tudósok kezdeményezték az „élet-
erő” létezésének elfogadását, melyet úgy hívtak, hogy „élan vitale”. Ezeket a tu-
dósokat kiközösítették, még a munkájukat is elveszítették. Fiatal tudósokat – bele-
értve engem is – pedig módszeresen arra tanítottak, hogy lebecsüljék ezt a nézetet. 
Ugyanakkor természetesen arra is tanítottak, hogy a jó tudós érzelmektől mentes: 
nem becsmérel más nézeteket, teljesen nyitott gondolkodású, és nem cáfol semmit, 
amíg minden kétséget kizáróan meg nem győződött az ellenkezőjéről. Az egyetemi 
évek fiatalos lendülete olyan fogékony minden előítéletre, és az elfogadás utáni 
vágy olyan hatalmas, hogy igazán nehéz elfogulatlanságot tanítani. Vagy legaláb-
bis megkülönböztetni érzelmet és tényt. Hová tűntek ezek az alapvető pedagógiai 
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elvek? Én tényleg komolyan vettem a „kutasd az igazat” eszméjét, de rögtön félre 
is vezettek a „kutass az elfogadásért” ösvényére. 
 Nem tudom, hogyan keletkezik ez a sejtjeinkből jövő elektromos sugárzás 
(adás). Csupán a frekvenciáját vettem észre és „fogtam be” (moduláltam), hogy 
az mérhetővé vált. Ez a frekvenciatartomány pedig 1 520 000-től 9 460 000 Hz-ig 
terjed (gyermekek esetében), ami a rádiófrekvencia tartományába esik2.
 Aki kísérletezett már rádióhullámokkal, tudja, hogy azok milyen különlege-
sen viselkednek. Nem úgy különleges, hogy „ismeretlen”, hanem hogy lenyűgöző. 
Nem kell, hogy az áramkörök teljesek vagy zártak legyenek, a rádióhullám mégis 
terjed. Emberi testek és tárgyak tudják azt „fogni” anélkül, hogy az áramkörben 
lennének. Ez a lenyűgöző jelenség a körülöttünk lévő tárgyak – beleértve magát az 
embert is – induktív és kapacitív tulajdonságaiból ered. 

Élősködőink zeppelése

Zeppelésen a kórokozók célzott, elektromos árammal történő pusztítását értem. Éve-
kig egy közönséges frekvenciagenerátort használtam, hogy egyenként „zeppeljem” 
a különböző kórokozókat. Először készítettem egy táblázatot a gyűjteményemben 
lévő legtöbb (több mint 80, lásd a 2/249. oldalon) baktérium és vírus frekvenciáiról. 
Ezután minden betegemet ezekre a kórokozókra teszteltem, remélve, hogy nincs 
bennük valami olyan, amiről nincs mintám. Még azon emberek testében is, akik 
csak megfáztak, egy tucat kórokozó volt, melyekre pozitív eredményt kaptam (az 
Adenoviruson kívül). 
 Ezek után került sor a számos különböző frekvencia beállítására és az egyen-
ként 3 perces kezelésekre. Egy-egy vizit – ami tesztelésből és kezelésből állt – 
mintegy két órán át tartott. A betegeim többnyire azonnal jobban lettek, de a gyors 
visszaesés sem volt ritka. Amit akkor még nem tudtam, az az volt, hogy a vírusok 
megfertőzhetnek olyan nagyobb élősködőket is, mint amilyen például a hengeres-
féreg. Amíg el nem pusztítom a hengeresférget és a vírust is, az újrafertőzés szinte 
rögtön megtörténik.
 1993-ban a fiam, Geoffrey csatlakozott a kutatásaimhoz, így kipróbáltunk egy 
pár új lehetőséget. Fiam beprogramozott egy számítógép által vezérelt frekvencia-
generátort az összes kórokozó frekvenciájára, 290 000-től 470 000 Hz-ig, melyeket 
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a gép 3 percenként és 1000 Hz-es lépésekben, automatikusan változtatott. Ez azon-
ban 10 órás kezelést jelentett. 
 Az eredmény ismét kiábrándító volt. Az ízületi bántalmak, szemfájások és meg-
fázások javultak ugyan, de a gyógyulás nem volt teljes egy éjszaka alatt. Néhány 
hónappal később találtam kórokozókat, melyek frekvenciája csak 170 000 Hz volt, 
de olyat is, amelynek viszont 690 000 Hz, tehát a korábbi gyűjteményem korántsem 
volt teljes. Ezek után egy teljes kezelés, 1000 Hz-es lépésekben 3 percenként, már 
26 órán keresztül tartott volna. Ami még mindig megérné, ha ez minden betegségre 
megoldást jelentett volna, viszont még ez az átfogó zeppelés sem volt 100%-os, 
aminek az okait az elkövetkezendőkben taglalom. 
 A fiam 1994-ben készített egy hordozható, elemmel működő, precíz frekvencia-
generátort. Ez azt a célt szolgálta, hogy bárki képes legyen elpusztítani a bélmételyt 
egy olcsó, 434 000 Hz-en működő készülékkel. Úgy gondoltam, hogy mindenkinek 
meg kell adni a lehetőséget, hogy ezt a készüléket akár otthon is elkészíthesse, 
mert már egy megadott frekvencián történő zeppelés is jelentős előnyökkel jár. 
Amikor magam kipróbáltam a készüléket egy bennem lévő baktériumon, megle-
pődve tapasztaltam, hogy három másik, egészen más frekvenciával rendelkező 
baktérium is elpusztult. Ez még sohasem történt meg azelőtt. Amikor pedig olyan 
embereken próbáltam ki, akikben egy tucat különböző kórokozó volt, mindegyik 
parazita elpusztult. 
 A sorozatos próbák igazolták, hogy ez a hatás nem valami speciális tervezésnek 
vagy éppen egy, a készülék által produkált különleges hullámkarakterisztikának 
volt köszönhető. Az ok a készüléket működtető elem volt. 

Bármely pozitív tartományba eső frekvencia egyidejűleg pusztít el min
den baktériumot, vírust és élősködőt, megfelelő feszültségen (5–10 V), 
időtartamban (7 perc) és frekvenciatartományban (10 Hz–500 000 Hz).

Korábban mindig úgy állítottam be a frekvenciagenerátoromat, hogy a kimenő fe-
szültség pozitív és negatív között váltakozott. Ezek után megpróbáltam úgy, hogy a 
kimenő feszültség csak pozitív és nulla között váltakozzon. Ennek hatása pontosan 
megegyezett a fiam által készített készülékével.
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A kizárólag pozitív tartományba eső frekvenciákkal lehet a kórokozókat 
a leghatásosabban és leggyorsabban elpusztítani. Egy kezelés azonban 
nem elég.

Ahhoz, hogy minden kórokozót elpusztítsunk, három kezelés szükséges. Miért? 
Az első zeppelésnél elpusztulnak a vírusok, baktériumok és élősködők, de pár perc 
múlva ismét újabb baktériumok és vírusok jelennek meg. Arra a következtetésre 
jutottam, hogy a baktériumok és a vírusok megfertőzik az élősködőket, és amikor 
azokat megsemmisítjük, ismét szabaddá válnak. A második zeppeléssel elpusztít-
juk a szabaddá vált vírusokat és baktériumokat, de hamarosan újabb vírusok je-
lentkeznek. Ezek biztosan a megmaradt baktériumokat fertőzték meg. A harmadik 
zeppelés után már sohasem találtam nyomát vírusnak, baktériumnak vagy élőskö-
dőnek, még órákkal később sem. 
 Miért nem pusztul el a vírus az élősködőben az első zeppelés alkalmával? Talán 
mert az elektromosság csak a dolgok felületén „utazik”. Az élősködők teste leár-
nyékolja a belsőjüket. Ez az oka annak, hogy korábbi, ígéretes próbálkozásaim, 
amikor órákig kezeltem a frekvenciagenerátorral különböző frekvenciákon bete-
geket, nagyon gyakran csak részleges és időleges eredménnyel jártak – mert a 
kezelés csak egyszeri volt, nem pedig háromszori. Ez ugyancsak magyarázatot ad 
arra, miért jelentkeznek megfázásos tünetek, ha csak egyszer használjuk a frekven-
ciagenerátort, illetve a zappert.

A zeppelés nem pusztítja el a dolgok belsejében védelmet élvező orga-
nizmusokat, mint amilyenek például a gyomrunkban vagy a beleinkben 
vannak. Az elektromosság csak a gyomor, illetve a bél falán folyik, nem a 
belső tartalmukon keresztül.

Tehát a zeppelés sem tökéletes, de olyan jelentős javulást hozhat, hogy mindenki-
nek vennie vagy készítenie kellene egy zappert. Az elkészítéshez szükséges infor-
mációkat a következő fejezetben olvashatja.

20

A felfedezés



A biosugárzás spektruma 

Mindennek van egy sajátságos frekvenciatartománya (sávszélessége). Általános-
ságban: minél egyszerűbb az organizmus, annál alacsonyabb a sávszélessége. Fej-
lettebb állatoknak magasabb a frekvenciája és szélesebb a tartománya.

AZ ÁLLATOK BIOSUGÁRZÁSÁNAK SÁVSZÉLESSÉGE

1. ábra. Különböző állatok és Geoff sávszélessége

Az ember sávszélessége 1520 kHz és 9460 kHz között van. A kórokozóké (pené-
szeké, vírusoké, baktériumoké, férgeké, atkáké) 77 kHz és 900 kHz között mozog. 
Szerencsénkre mi emberek zeppelhetünk a kórokozók ellen az alacsonyabb frek-
venciatartományban anélkül, hogy káros hatás érne bennünket.
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TIPIKUS KÓROKOZÓK BIOSUGÁRZÁSA

2. ábra. Néhány kiválasztott kórokozó sávszélessége

Amennyiben egy organizmusra a saját sávszélességén belüli váltakozó elek tromos 
feszültséggel gyakorlunk hatást, az károsodni fog. Keskeny sávszélességű piciny 
organizmusok nagyon hamar elpusztulnak (5 volttal már 3 perc alatt). 
 A csak pozitív tartományban lévő frekvenciák 7 perc alatt az összes kis organiz-
must elpusztítják (vírusokat, baktériumokat, élősködőket).
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