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1. rész 



 

15 éves fiam  

értelmileg középsúlyos sérült,  

epilepsziával élő nagyfiú 
 

Nem autista, de számos autisztikus  

megnyilvánulása van 
 

Az autizmussal az ő fejlesztése során  

ismerkedtem meg   

 
 

2 petéjű iker fiaim 3 évesek  

Egyiknél 15-18 hónapos korában 
vettem észre a korának nem 
megfelelő fejlődést és az autizmus 
tünetrepertoár jelentős részét 

1. vizsgálat 19 hósan: 

Gézengúz Alapítvány: autizmus 
spektrumzavar valószínűsíthető 

Ikertestvére rendkívül előrehaladott 
értelmi fejlődést mutat 
folyamatosan, nála nincs autizmus 
tünet 

9 
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15 -18hó:  tünetek észrevétele 

2014. jún.6. 1. vizsgálat: autizmus spektrumzavar valószínűsíthető 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. nov. 19. 1 év tejmentes+gluténmentes+tojásmentes 

 8 hónap alacsony hisztamintartalmú kombinált étrend 

 - auti tünetek 90%-át elhagyta 

 - pl. fej falba verés, dührohamok megszűntek 

 - halandzsa, pár szó, szemkontaktus, észlelés, értés,   

  parancsvégrehajtás, rendeltetésszerű játék,  

  kommunikáció, mutatás indul 
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15 -18 hó:  tünetek észrevétele 

2014.júni.6. 1. vizsgálat: autizmus spektrumzavar valószínűsíthető 

 Fejlesztés indul 
 

   6 hónap  Kutatás  Ételallergia? Bélrendszer?  
 

2 év 1 hó Ételallergiavizsgálat  tej, tejsavók, tojás, banán 

 Ekkora már napi 6-7x „emésztetlen” étel - széklet 

2014. nov. 26.  Paleo, mint „tejmentes+gluténmentes” +tojásmentes - 

 - 2 hét alatt szemkontaktus visszatért, fejlődés beindult 

 - értelmileg fejlődött, de testileg rosszabbodott 

2015. jan. 21. GAPS-étrend – de inkább Autoimmun paleo lett belőle 

 - értelmileg tovább fejlődött,  

 - de pszichikai tünetek felerősödtek 

2015. febr. 24. Mintavéltel: hisztaminszint magas, bélflóra KO 

2015. márc. 2. Kombinált alacsony hisztamintartalmú étrend 

2015. nov. 19. 1 év tejmentes+gluténmentes+tojásmentes 

 8 hónap alacsony hisztamintartalmú kombinált étrend 

 - auti tünetek 90%-át elhagyta 

 - pl. fej falba verés, dührohamok megszűntek 

 - halandzsa, pár szó, szemkontaktus, észlelés, értés,   

  parancsvégrehajtás, rendeltetésszerű játék,  

  kommunikáció, mutatás indul 

Időveszteség! 



 

1. Az autizmus számokban 

2. Felismerés 

3. A kiváltó okok 

4. A gyógyítás pillérei  

5. Az autizmus modern definíciója 

6. Szülői sikerek 

7. Mellékletek 
1. Laborvizsgálatok 

2. Könyvajánló 

3. Hasznos linkek 

12 



13 

Forrás: http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html 

2015   2016  2017 

1:50? 

1:35? 

1:23? 

http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
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0,066 % 
Cukorbetegség: 
1500 gyermek közül 1cukorbeteg, és évente 

200-250 gyermeket diagnosztizálnak 
Forrás: WEBBETEG http://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/154/gyermekkori-cukorbetegseg-es-

tunetei 

 

Rák: 
Magyarországon évente 300 gyermeknél 

diagnosztizálják  
Forrás: Rényi Imre adjunktus: http://inforadio.hu/hir/belfold/csak-talalgatjak-a-szomoru-gyermekrak-

statisztika-okat-125879 

 

Autizmus:  
2014: 1:45 arány a 3 és 17 évesek  

Közöttgyerekek több mint 2,2 % 
http://www.usatoday.com/story/news/2015/11/13/study-finds-more-than-2-children-have-

autism/75673774/           
 

 

Gyermek: 2,2 % 

0,08 % 

Felnőtt+ 

gyermek: 1,47 % 
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Kulcs: 

 

Korai felismerés   Korai fejlesztés 
 

1,5-2 éves kor! 

 

Diagnózist nem érdemes megvárni és nem is 
érdemes diagnózist csináltatni, mert az ma 

stigma! 

 

Amit TILOS elhinni: 
Ugyan, majd fejlődik az a gyerek! 

Minden gyerek más! 

A szomszéd Marcika is már 3 éves elmúlt, 
mikor elkezdett beszélni!  

15 



„Új” megközelítés: „statisztikai” alapon 

folyamatosan bizonyosságot nyer 

1. „Érzékeny” genetikai összetétel / epigenetika 

2. Anyai faktorok 

3. Biokémiai egyensúly felborulása 

4. Bélflóra felborulása 

5. Gyógyszeres kezelések: antibiotikumok, 

gyógyszerkészítmények 

6. Ételallergia /ételintolerancia más intoleranciák 

8. Oltások (nehézfémek, szennyezőanyagok) 

9. Élelmiszeripar 

7. Környezeti ártalmak (tisztítószerek, mosópor…) 

16 



17 Forrás: http://autism.am/causes/    Dr. Ira Paul Heilveil 



18 Forrás: Dr. Natasha Campbell McBride: GAP-szindróma 

Autizmus és más pszichikai betegségek 
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Hardver  

= 

fizikai való 

Szoftver 

= 

értelem 



1. Felborult flóra  

 Lyukas bél szindróma  Diéta 
 

2. Felborult biokémia  

 Laborvizsgálatokon alapuló biomedikális kezelés 
 

3. Méregtelenítés, irtás 

1. Homeopátia – a szervezet öngyógyító 

mechanizmusát aktiválja  

2. Méregtelenítés  

3. Írtás (parazita, gomba) 
 

4. Fejlesztés (klasszikus és „alternatív” 

módszerek) 

1. Hardver – test, mint „fizikai való” 

2. Szoftver – a program         gyógypedagógia 

 
20 

Hardver 

Szoftver 
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Gyermek 

Emésztőrendszer 

Biokémia 

Méregtelenítés 

Idegrendszeri 

stimuláció 

mozgással 

Idegrendszeri 

stimuláció 

más 

módszerekkel 

Fejlődéstámogatás 

Hagymamodell 



1. Felborult bélflóra   
 - Lyukas bél szindróma 
 

 

Hippokratész:  
„Minden betegség a  

bélből ered” 
 

1. Flóra: bél, ill. fül, orr, száj, genitáliák 
nyálkahártyái  

 
2. A felborult bélflóra észlelése 
 

3. Az emésztés és az agy kapcsolata  
   

4. Diéta 

22 



Mi a felborult bélflóra? Mi a következménye? 
 

A flóra jótékony és „kártékony” résztvevőinek az 

egyensúlya felborul a „kártékonyak” javára. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélflóra jótékony 

résztvevői: 
Bifidobacteriumok,  

Lactobacteriumok, 

Propionibacterium,  

Escherichia coli 

baktérium apatogén 

törzsei, 

a Streptococcusok, 

Peptostreptococcusok

 és az Enterococcusok 

és sok másféle 

Bélflóra káros 

(patogén) 

résztvevői:  
Bacteroidesek, 

Peptococcusok, 

Staphylococcusok, 

Streptococcusok, 

Bacillusok, 

Clostridiumok, 

enterobaktériumok 

(Proteusok, 

élesztőgombák, 

Klebsiellák, Citrobacter 

stb.), Fusobacteriumok, 

Eubacteriumok, 

Catenobacteriumok, 

szulfátredukáló 

baktériumok, sok 

másféle, ill. gombák 

(Candida) és paraziták 

Bélflóra tranzit 

(átmenő) 

résztvevői 

23 
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Barátságos és gonosz baktériumok és béllakók 
 



A bélfalon „lyukak” keletkeznek (pl. a 

gombák gyökerei, spirális baktériumok 

átfúrása által), itt jutnak ki azok az 

anyagok a véráramba, amelyeknek bent 

kellene maradni. Ezek: 

• vírusok, gombák, baktériumok, 

paraziták 

• a patogén bélflóra által termelt toxinok 

• a „lenyelt” és emésztetlen táplálék. 
 

25 

 

A lyukakon keresztül az 

emésztetlen ételek 

kikerülnek a véráramba   
 

ezt az immunrendszer 

„betolakodónak” érzékeli   
 

így alakul ki az ételallergia. 

Lyukas bél (béldiszbiózis) 
 



A bélbolyh 

bélhámsejtjeinek 

az életciklusa 

Egészséges 

bélhámsejt 
Beteg 

bélhámsejt 

„lyukas bél” 

esetén 26 
Forrás: Dr. Natasha Campbell McBride: GAP-szindróma 

Bélhámsejtek 
 emésztőenzimek 
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Gyulladt bélrendszer 
 



A „lyukas”, azaz a „gyulladásos bél” kialakulásával meggyengül az 

immunitás, mivel a bélnyálkahártya alatt helyezkedik az 

immunsejtek nagy része. 

 

Ha ebben a rendszerben defekt van, akkor az „össz-szervezeti” 

immunszabályzás sérül,  
 

 

így egymás után dőlnek be az egymástól relatív távol álló 

folyamatok, mint 

endokrinológia, enzimológia, neurohormonális szabályzás  
  

 

 

ezek az immunszabályzás alól kicsúsznak   = 

„AUTIZMUS” 
 

 =  neuro-autoimmun  

betegség 
 

 

28 Egészséges bélhám 
Sérült, gyulladt bélhám 



Osztályvezető főorvos 

Szent János Kórház 

Gasztroenterológiai Osztály 
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Rádióriport – Dr. Székely György 
 

http://www.klubra

dio.hu/klubmp3/klu

b20151117-

192852.mp3 

 

1:12 percnél 

„A legújabb kutatások bizonyítják, hogy a bélrendszer 

működése olyan betegségekben is jelentős, mint az autizmus.” 

 

http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20151117-192852.mp3


23.oldal:  

Gasztro-intesztinális betegségek 
  

Ezen a területen a legjellemzőbb, hogy egy betegség fennállta 

az autizmusnak tulajdonított tüneteket okoz vagy 

az autizmus tüneteit erősíti fel és a kóroki terápia elmarad. 

  

Egy nemrégiben megjelent, 60 év tanulmányait áttekintő írás 

tesz pontot egy évtizedekig elhúzódó vita végére és 

megállapítja, hogy az autista populáció egyes csoportjai az 

autizmussal együtt járó immunológiai eredetű gasztro-

intesztinális betegségektől szenvednek. 

 

Minél súlyosabb egy autista gyermek gasztro-intesztinális 

státusza, annál súlyosabbak az autizmus tünetei és ez az 

állítás fordítva is érvényes. 
30 

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL 

ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA 
http://www.pestesely.hu/doc/BAUK_2011_1005.pdf 

http://www.pestesely.hu/doc/BAUK_2011_1005.pdf
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24. oldal: 

Összefoglalás 
 

„Világszerte az autizmusról vallott nézetek paradigmaváltását 

láthatjuk:  
ggg 

Az autizmust többé már nem csupán a központi idegrendszer 

működészavarának tartjuk, hanem az egész szervezet 

működészavarának tekintjük, melynek hatása van a központi 

idegrendszerre is. 
gg 

Az autizmust többé már nem csupán befolyásolhatatlan 

genetikai állapotnak tartjuk, hanem genetikai faktorok és egyéb 

hatások eredményeként kialakuló, a fejlődést is érintő 

zavarnak. 

Ezek alapján van esély a tünetek enyhítésére és a kezeléseket 

minél korábban meg kell kezdeni! 
 gg 

Az autizmussal élő személyek részletes neurológiai, gasztro-

enterológiai, táplálkozás élettani, immunológiai és metabolikus 

kivizsgálását, mindezen szakmák szerint kifejtett gyógyító 

tevékenységet az autisták ellátásában feltétlenül szükségesnek 

tartjuk.„  



A felborult bélflóra észlelése 
 

• Széklet minősége, gyakorisága:  

• Gyakori széklet, akár napi 5-6 alkalommal, híg, világos, 

zsíros, tele emésztetlen ételdarabokkal (majdnem olyan, 

mint a tányéron) 

• Székrekedés (ritkább) 

• Hasfájás, hasgörcsök (gyermekemnél 25-30 perces hasgörcsök) 

• Bőrtünetek: ekcéma, viszketés, pikkelysömör 

 

 

 

 

 

 
 

• Folyamatos légúti betegségek, fülre ráhúzódik 

• Nincs testi tünet, csak a viselkedés változik meg: 

• gyermek nem megfelelő fejlődése (2 éves korig!!!) 

• autisztikus tünetek, KORAI FELISMERÉS!!! 

• Figyelemzavar és/ vagy hiperaktivitás,  

• epilepszia 32 



Az emésztés és az agy kapcsolata  
 

Emésztőrendszer feladata:  

emésztés + tápanyagfelszívás 
 

A bélflóra baktériumai anyagcsere  

végtermékként különféle  

anyagokat választanak ki, melyek az  

egészséges bélflóra esetén  

élettanilag megfelelő mennyiségűek,  

összetételűek.  

Pl. legismertebb a hisztamin  

(amely fontos neurotranszmitter) 

 

De a patogén baktériumok által kiválasztott toxinok 

bejutnak a véráramba, majd eljutva az 

idegrendszerhez (a vér-agy gáton keresztül)  

MÉRGEZÉSES ÁLLAPOTOT IDÉZNEK ELŐ, amely  

felelős a tünetekért, a megváltozott észlelésért. 
 33 



A patogén bélflóra tápláléka: 

  

• Cukor, keményítő, laktóz 
 

• Kazein: a tej egyik fehérjéje 

 

• Glutén: a gabonák fehérjéje 

• gliadin és a glutenin,  

 

a beteg emésztőrendszer 

nem emészti meg, így 

ezek ún. ÉTRENDI 

ÓPIÁTOKKÁ alakulnak  

  gluteomorfin,   

kazeomorfin, így 

átjutnak a vér-agy gáton 
 

34 

A tehéntej 80%-a, 

az anyatej 20-45% 

kazein. 

Mi vagyunk az 

egyetlen faj, aki 

más faj tejét issza. 
 



Az emésztés és az agy kapcsolata  
 
 

Vér-agy gát 

Az agy közvetlenül nem érintkezik a vérrel, attól az ún. 

vér-agy gát választja el, amely védi az agy sejtjeit a 

lehetséges mérgező anyagokkal szemben. 

 

Mi nem juthat be? 

• penicillin 

• számos kemoterápiás szer 

• legtöbb fehérje 

 

Mi jut át? 

• alkohol, kávé, nikotin 

• antidepresszenánsok 

• az agy működéséhez nélkülözhetetlen anyagok, pl. a 

glükóz, aminosavak, ezek maguktól nem képesek 

áthatolni a vér-agy gáton  

 a gát transzport rendszere oldja meg 
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Diéta   
 

 

 

Hogyan? 

• Nem táplálja a 

kártékony  

• bélflórát  

kiéhezteti 

 Mivel a patogén 

flóra túlsúlyban 

van, ez a 

táplálékuk, ez az 

oka, hogy a 

pszichikai 

betegséggel élők 

ezeket kívánják. 

• Probiotikumok, 

enzimek bevitele 
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Célja: a bélrendszer egyensúlyának 

helyreállítása, a gyulladás 

megszüntetése  ezáltal az 

idegrendszeri egyensúly helyreállítása 
 



 

2. rész 



 

KOMBINÁLT, ALACSONY  

HISZTAMIN TARTALMÚ DIÉTA 
 

 

1. Alacsony hisztamin tartalmú diéta 2 fő szempontja 

1.Alacsony hisztamin tartalmú alapanyagok (táblázat) 

2.Mivel a hisztamin a kész ételben gyorsan termelődik,  

• 24 órán belül fogyasztani vagy 

• az elkésztés után fagyasztani 
 

2. Kombinált jelentése 

1.  Alapelv: tejmentes, gluténmentes, finomított 

cukormentes, keményítőmentes (rizs, kukorica, 

burgonya), szójamentes 

2.Megengedett gabona: köles, quinoa, hajdina, amarant 

3.Kombinálva az ételintolerancia, ételallergia  

eredményeivel (azokat kivonni) 

4.Pozitív labornál fruktózra, szerotoninra, oxalátra is  

figyelni az alapanyagok kiválasztásánál 
 

3. Bio alapanyagok, szűrt víz (klór, nehézfémek, vízkő)  

 38 
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A diéta szintjei 
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Laborvizsgálatok 
 

Magyarország: 
 

1. IgE –teszt: ételallergia vizsgálat – vérvétel 

2. IgG-teszt: ételintolerancia vizsgálat  

3. Biorezonancia 

4. Vegateszt 

5. Laktózintolerancia vizsgálat  

6. Hisztamin intolerancia vizsgálat 

7. Fruktóz intolerancia vizsgálat 

 

Külföld: 

Biokémiai vizsgálatok – előadás következő fejezete 

 

A vizsgálatokhoz részletes példák az előadás végén 

a Mellékletek-ben, valamint egyéb információk és 

linkek a Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet? 

c. füzetemben találhatók. 
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A diéta kivitelezése 

„Minden kezdet nehéz” 

„Megy, mint  

a karikacsapás” 

• Információgyűjtés 

• Család bevonása 

• Az első ételek elkészítése 

• Lassan felváltja a régi az újat 

• Újabb ételek 

• Tippek, trükkök 

• Saját sütésű kenyerek 

• Óvoda / iskola 

 



Diéta - korábbi álláspontok 
 
 

1. Gluténmentes-tejmentes, már az 1920-as  

 évektől 

 

2.  Dr. Natasha Campbell McBride étrendje 

1. Bevezető szakasz:  

 lépésről-lépésre épül fel,  

 folyamatosan vezeti be a táplálékokat 

2. Probiotikumokat természetes úton  

  erjesztett ételekből biztosítja 

3.    Táplálékkiegészítők (probiotikumok,  

  vitaminok, ásványi anyagok) 

4.  Teljes GAPS-étrend 

 

3. Gerson-diéta 

 

4. Paleo: tejmentes, gabonamentes, finomított cukormentes, 

keményítőmentes, de sok benne a magokból készült termék  
 42 

FONTOS! A könyvben részletes leírás 

található az emésztőrendszer 

felborulás + pszichikai betegségek 

kapcsolatáról (pl. autizmus, ADHD,…) 



2. Felborult biokémiai egyensúly 
1. Miért fontos a laborkémia? 

Személyre szabja a kezelési tervet:  

milyen irtás kell, anyagcserezavar 

fennáll-e, táplálékkiegészítők, terápiás  

készítmények 

2. Mit vizsgál? 

 Ingerületiátvivő anyagok szintje 

 Pl. cortisol szint  alvás 

 Szerves savak, aminosavak 

 Bél állapot, összetétel  

 Anyagcserezavarok (KPU, mtDNS) 

3. Biomedikális táplálékkiegészítők 

- probiotikumok, enzimek, vitaminok, 

ásványi anyagok, olajok 

- egymás hatását nem befolyásolják, 

mindenmentesek, meglévőt serkentik, 

hiányt pótolják,  
43 

Szedésük 

orvosi 

tanácsadás  

és 

felügyelet 

mellett 

javasolt! 
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Egy szöveti hormon, amely  

• elsősorban neurotranszmitterként működik 

• fontos szerepet az allergiás reakciók és 

immunfunkciókban is, vagyis az idegen anyagokkal 

szembeni védelemben. 

Biokémiailag a hisztamin egy biogén amin, a 

hízósejtekben és az idegsejtekben raktározódik el. 
 

Hisztamin 

Hisztaminintolerancia:  

a szervezetben felhalmozódott hisztaminra való túlérzékenység 

Nem veleszületett, a helytelen életmód, étkezési szokások, 

bélgyulladások/fertőzések következménye, különféle gyógyszerek mellékhatása. 
 

A hisztamin intolerancia okai: 

• beteg a bélnyálkahártya és az elfogyasztott ételekben található 

hisztaminból túl sokat enged a vérbe jutni felborult a normál 

baktériumflóra és olyanok kerültek túlsúlyba, melyek hisztamint is nagy 

mennyiségben termelnek 

• nem termelődik elég hisztamin lebontó enzim (DAO) 

• olyan anyagok bejutása, melyek blokkolják a hisztaminlebontást 

• túlzott mennyiségű a hisztamindús ételek bevitele a lebontási kapacitáshoz 

képest.  

www.balaicza.hu 



belső (endogén), akkor a 

bakatériumok képzik   

 

 

írtás 
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DAO (diamono-oxidáz): hisztamin bontó enzim (10-100) 

 

 

 

Székletben hisztamin mértéke (max. 600) 

 

 
 

Hisztaminképző baktériumok  

 

 
 

 Információ a külső/belső hisztamin képződésről 

 

 
 

Hisztamin - Laborvizsgálatok 

 

külső (exogén), akkor kívülről jut be 

(étellel, itallal gyógyszerrel) 

  

 

alacsony hisztamintartalmú étrend 
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ELALVÁS – ÁTALVÁS 
 

Vizsgálat: cortisol szint napi profil – 3-5 alkalommal 

nyálgyűjtéssel 

Alvástámogatás melatoninnal:  

• a szervezet saját melatonin termelését 

serkenti, de nem altató 

• Melatonin termelés feltétele még: sötét 

(éjszakai fény sem lehet!) 

 

Terápiás szint: 2 mg, kezdés: 1 mg (orvosi javaslat) 

 

Készítmények (neten rendelhetők): 

1. Melatonin csepp – Nutramedix 

2. Melatonin szájspray – Vitamist 

3. Melatonin kapszula - Kirkman 
 

Alvás 
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40 éve Dr. Carl Pfeiffer írta le először. 

Ez egy biokémiai-enzimatikus zavar. A lakosság 10%-át 

érinti, nőket inkább. Familiáris vonalon öröklődik a hajlam. 

 

A pyrolok a hemoglobin építőelemei.  
 

Ha megemelkedik a pyrol mennyiség, az kiviszi a 

szervezetből a fontos ásványi anyagokat és vitaminokat a 

vizelettel (B6, cink, mangán, B3 (niacin), B7 (biotin), 

króm, stb.) 

Ez előjele és egyben „megoldása” is lehet pl. az ADHD-nak. 

(Lásd Biovis labor leleten fel is van tüntetve.).  

 

Előfordulás: depresszió, burnout, allergia, ételallergia, 

ételintolerancia, Hashimoto, alvászavar, ADHD, ADD, 

hajhullás, körmök 
 

Forrás: 

Magyar nyelvű információ nincs a neten! 
Dietritch Klinghardt, M.D.'s presentation on HPU / KPU / Pyroluria, Lyme disease and 

Autism: https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA  VIDEO 

 

Kryptopyroluria (KPU)–  

Egy gyakori, de elfelejtett anyagcserezavar 

Dr. Dietritch Klinghardt 

Kyra Hoffmann 

https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA
https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA
https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA
https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA
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Mitokondriális működészavar 

 

Mitokondriumok - sejtjeink erőművei 

A mitokondriumokban képződik az 

összes anyagcsere folyamatunkhoz 

szükséges energia 

 

 

 

 

 

 

Mitokondriális működészavar okozta 

betegségek: Alzheimer-kór, Parkinson-

kór, skizofrénia, szorongásos zavarok, 

Diabetes mellitus , kardiovaszkuláris 

zavarok, krónikus fáradtság, stb. 
 

Forrás: 
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-

Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf 

 

 

http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
http://www.supplementa.com/downloads/Magazin/2015/SCBV-Magazin-2015_Mitochondriale-Dysfunktion.pdf
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3. Méregtelenítés, írtás 
 

1. Homeopátia  

A szervezet öngyógyító mechanizmusát aktiválja  

1. CEASE-protokol 

2. Oltáskivezetés 

3. Méregtelenítés 

4. Fejlődéstámogatás 

5. A szervezet támogatása 
 

2. Méregtelenítés  

1. Nehézfémkivezetés 

2. „mumijó” 

3. „huminicum” 

4. Béltisztító kúrák, stb. 

5. Ion Cleanse  

6. Gyógynövény készítmények 

7. Fürdők (szódabik., almaecet, keserűsó) 
 

3. Írtás (parazita, gomba) 

1. Biomedikális készítményekkel 
 pl. DataLabor: DNS-szekvenciálás 

2. Patikai készítmények  
(„a lovaglás szerelmesei” is írtanak) 

3. Hulda Clark készülék, stb. 



Homeopátiás támogatás 
A homeopátia a szervezet öngyógyító mechanizmusát indítja be. 

 

Dr.Tinus Smits: Autizmus protokoll megalkotója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEASE: Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression 

Komplex homeopátiás protokoll ami szisztematikusan, lépésről 
lépésre detoxifikálja az energiai blokkokat, amelyek fejlődési 
zavarokhoz és autizmushoz vezethetnek. 

 

Blokkiváltó tényezők: gyógyszerek, oltóanyagok, környezetben 
előforduló vagy vegyi anyagok, mérgek, illetve betegségek. 

 

 

1. Fejlődéstámogatás 

2. Méregtelenítés 

1. Általános 
méregtelenítés 

2. Oltáskivezetés 

3. Nehézfémkivezetés 
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4. Fejlesztési lehetőségek 
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Hardver  

= 

fizikai való 
 

A gyermek 

„közreműkö-

dése” nem 

szükséges, de 

az alapokat 

ezzel 

teremthetjük 

meg  

 

 

Siker záloga 

Szoftver = 

program= 

értelem 
 

 

A 

gyógypeda-

gógusok 

ideje most 

kezdődik 

igazán! 



Szoftver  
1. Értelmi fejlesztés 

2. Beszédindítás: klasszikus 
logopédiai fejlesztés, 
Prompt-terápia 

3. Képkártyás kommunikáció 
(PECS) 

4. ABA-terápia 

5. Son Rise terápia 

6. Floor Time, stb. 

7. Számítástechikai eszközök, 
programok (pl. NikiTalk, …) 

 

„Szoftver+hardver” 
1. Mozgásfejlesztés: Dévény, 

Katona, AT, TSMT, Ayres, 
DSZIT, INPP, lovaglás, 
játszótér 

2. Hallásészlelést, 
hallásébresztést fejlesztő 
eszközös terápia:  

 Tomatis-terápia, Berard-
terápia, Pataki-terápia 

3. Neurofeedback 

4. Fényterápia 
 

 

4. Fejlesztési lehetőségek 
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Fejlesztési lehetőségek 
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Hardver 
1. Diéta 

2. Biomedicina 

3. Homeopátia 

4. Táplálékkiegészítők 

5. Mágnesterápia 
(nehézfémkivezetés, 
méregtelenítés) 

6. Craniosacralis terápia 

7. Vargha-gyógymód 

8. „Biokörnyezet”:  
1. Bio élelmiszer 

alapanyagok 

2. Bioháztartás 

3. Biotestápolás 

9. Hyperbárikus oxigén 
terápia  

10. USA: LDN, GcMAf 
(immunszabályzás) 

11. NES-terápia 

12. Joalis cseppek 
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  Tomatis-terápia 
 

Speciális külön 

beállítható mono 

fejhallgatóval  

és  

csontvezetéses 

hallás jeladókkal  

végzett 

hallásészlelést 

fejlesztő 

hangterápia, amely 

stimulálja az 

idegrendszert, 

támogatja  

annak működését. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

FN2PuKci6bo VIDEO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FN2PuKci6bo
https://www.youtube.com/watch?v=FN2PuKci6bo
https://www.youtube.com/watch?v=FN2PuKci6bo


Tomatis-terápia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megkésett beszédfejlődés, beszédértési problémák, logopédiai 
problémák nagymozgás vagy finommotorika probléma, 
egyensúlyzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,  
autizmus spektrum, figyelemzavar, hiperaktivitás, koordinációs 
zavarok, helyesírási problémák, mutizmus, viselkedészavar , 
koraszülött baba, agyvérzés utáni rehabilitáció, Gerard Depardieau 

 

 



TSMT = Tervezett SzenzoMotoros Torna 

 
 

 

 



Tünetek Vizsgálatok Okok Diagnózis Kezelés 

Acetonos 

lehelet, 

szomjúság,  

bő folyadék-

fogyasztás, 

stb. 

Vérkép, 

vércukorszint 

mérés 

hasnyálmirigy 

inzulintermel

ő sejtjeinek 

elpusztulása 

miatt nem 

termelődik 

inzulin 

Cukorbetegség 

(pl. 1-es típusú) 

 

Inzulin 

injekció 

Viselkedésbeli 

és 

idegrendszeri 

tünetek, 

melyek ma az 

„autizmus” 

leírt tünetei 

Pszichiátriai, 

stb. 

+ 

Vérkép, 

ételallergia-

teszt, 

bélrendszer 

állapot 

vizsgálat, 

anyagcsere 

vizsgálatok 

stb. 

Ételallergia, 

bélflóra 

felborulás, 

anyagcsere-

zavar, 

laktórintole-

rancia,  

stb. 

Diéta, bélflóra 

helyreállítása, 

vitamonok, 

ásványi 

anyagok 

pótlása, 

biomedikális 

készítmények, 

terápiák, 

fejlesztések 



Dr. Natasha Campbell McBride 

GAP-szindróma  

Az emésztés és a pszichológia 

kapcsolata 

MINDD - Metabolikus Immuno-Neurológiai Emésztési Zavarok 

4A-s zavarok: Autizmus, Asztma, Ad(h)D, Allergia 

Dr. Kenneth Bock 

Definíció: 

tegnap 

ma  

holnap 

Neuro-Autoimmun betegség 

USA 

NIDS – Neuro-Immune 

Dysfunction Syndrome 

http://www.nids.net/ 

Dr. Michael Goldberg 

http://www.nids.net/
http://www.nids.net/
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Teljes testre kiterjedő 

Neuro-Autoimmun 

betegség 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

66 



Mellékletek 



Laborvizsgálatok I. 

Ingerületiátvivő anyagok 

(neurotranszmitterek):  

Hisztamin 

DAO: hisztamin bontó enzim (10-100) 

 

 

Székletben hisztamin mértéke (max. 600) 

 

 

Hisztaminképző baktériumok (információ a charton 

a külső/belső hszt-képződésről) 
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Laborvizsgálatok I. 
Ingerületiátvivő anyagok szintje (neurotranszmitterek):  

 Hisztamin 

DAO: hisztamin bontó enzim (10-100) 

 

 

Székletben hisztamin mértéke (max. 600) 

Hisztaminképző baktériumok (külső/belső hszt.képzés?) 

 

 

 Melatonin, szerotonin, glutamát, GABA, adrenalin, noradrenalin, dopamin, 
Homocystein, melatonin szuklát, kryptopirol, kreatinin, melatonin, stb. 
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Laborvizsgálatok II. 
Szerves savak: 

 Lactat, pyruvat, fumarat, cytrat, aconitat stb. 
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Laborvizsgálatok III. 
Bél állapot:  

 Aerob törzsek (nyálka fölött): E.coli, Enterococcus 

 Anaerob (biofilm alatt):  

 Bifidobakterium, Bacteroidiák, szulfátcsökkentő baktériumok, helicobacter pylori,  

 Clostridium törzsek: AUTIZMUS PROFIL 

 Gombák (szintén a biofilm alatt vannak):  pl. Candida 

 Gyomor pH 

 Emésztési maradványok: zsír, nitrogén, víz, cukor: ha magas --> cukoranyagcsere zavarra utal) 

 Malabszorbció: Calprotectin: nagyon magas  Lyukas bél!!!!! 

 Egyedi paraméter: Szekretorikus immunglobulin-A (sIgA): nagyon alacsony (gyulladás miatti globulinhiány) 

71 71 
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Laborvizsgálatok IV. 
Bél állapot:  

 Aerob törzsek (nyálka fölött): E.coli, Enterococcus 

 Anaerob (biofilm alatt):  

 Bifidobakterium, Bacteroidiák, szulfátcsökkentő baktériumok, helicobacter pylori,  

 Clostridium törzsek: AUTIZMUS PROFIL 

 Gombák (szintén a biofilm alatt vannak):  pl. Candida 

 Gyomor pH 

 Emésztési maradványok: zsír, nitrogén, víz, cukor: ha magas --> cukoranyagcsere zavarra utal) 

 Malabszorbció: Calprotectin: nagyon magas  Lyukas bél!!!!! 

 Egyedi paraméter: Szekretorikus immunglobulin-A (sIgA): nagyon alacsony (gyulladás miatti globulinhiány) 
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Táplálékkiegészítők I. 
Jellemzői: egymás hatását nem befolyásolják, mindenmentes változat javasolt 

 Gyógynövény alapú táplálékkiegészítők 

 Probiotikumok (terápiás, nem gyógyszertári készítmények) 

 Vitaminok 

 Ásványi anyagok 

FIGYELEM! 
Személyre szabott terápiás 

protokoll gyermekem számára! 

 

Követése szigorúan TILOS!  

 

A készítmények szedése 

laborvizsgálat és egyéni állapot 

alapján csak orvosi tanácsadás  

és felügyelet mellett javasolt! 
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Táplálékkiegészítők II. 
Jellemzői: egymás hatását nem befolyásolják, mindenmentes változat javasolt 

 Gyógynövény alapú táplálékkiegészítők 

 Probiotikumok (terápiás, nem gyógyszertári készítmények) 

 Vitaminok, ásványi anyagok 

FIGYELEM! 
Személyre szabott terápiás protokoll 

gyermekem számára! 

 

Követése szigorúan TILOS!  

 

A készítmények szedése laborvizsgálat és 

egyéni állapot alapján csak orvosi tanácsadás  

és felügyelet mellett javasolt! 
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Hisztamin táblázat I. 
Alacsony hisztamintartalmú diéta: 

 csak a 0 és 1-es besorolású alapanyagok megengedettek 

 csak 24 órán belül fogyasztva.  

 erjesztett, füstölt, ill. bolti tartós élelmiszer tilos 
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Hisztamin táblázat II. 
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Ételallergia – IgE 

ételallergia = immunválasz 
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Ételintolerancia 

ételintolerancia = emésztőrendszeri válasz 
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Laktózintolerancia 

Anya 

 

 
 

Dávid 

 

 

 

Nimród 

 

 

 

Hunor 
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Ételintolerancia 

Összehasonlítás – tej és tojás 
 

Anya 

 

 

 

Dávid 

 

 

 

Nimród 

 

 

 

Hunor 
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Ételintolerancia 

Összehasonlítás – gabonafélék 
Anya 

 

 

 
 

Dávid 

 

 

 
 

Nimród 

 

 

 
 

Hunor 
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Hasi ultrahang 
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Könyvek 
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Könyvek  
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Könyvek 
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Riport Illés Orsolyával: http://rtl.hu/rtlklub/felketto/videok/428839 

GAPS Alapítvány – ABA-terápia: http://www.gap-szindroma.hu/fooldal/ 

Dr. Büki György: Az autizmus és az ételintoleranciák kapcsolata: https://www.youtube.com/watch?v=9-jUZ6xvDEY 
Dr Albert Mensah - Bio-Nutrient Therapy: An evidence-based model for autism recovery: 

https://www.youtube.com/watch?t=3&v=xbDW52axo70 

Dr. Natasha Campbell McBride: Food is the best medicine: https://www.youtube.com/watch?v=cONYR7vAD-A 

Dr. Natasha Campbell McBride: Gut Health Digestion: https://www.youtube.com/watch?v=BsHzydqWoKU 
Dr. Ugrai Tamás: Autizmus kialakulása, kezelése: https://www.youtube.com/watch?v=-NJJUvaEF0o 

Autizmus: hogyan és mit játsszunk az autista gyermekkel? - Szakértő 

válaszol:http://www.szuloklapja.hu/homokozo/gyermekneveles/3281/autizmus:-hogyan-es-mit-jatsszunk-az-autista-

gyermekkel-szakerto-valaszol.html 

TSMT, HRG: www.bhrg.hu 

http://sobadsogood.com/2015/11/11/behold-what-art-looks-after-its-been-made-gluten-free/ 

http://m.mindenegybenblog.hu/eletmod-egeszseg/a-halal-a-belekben-lakozik 

http://szabadonebredok.info/ismerik-e-a-hippokrateszi-esku-eredeti-szoveget-a-mai-utodok/ 

http://www.netextra.hu/kutatoorvos-vallomasa-az-mmr-vedooltas-autizmust-okoz/ 

http://kettosmerce.blog.hu/2015/11/08/_azert_mert_valaki_nem_szol_meg_lehet_mondanivaloja_interju_az_autizm

us_tortenetet_megiro_mitzi_walt 

http://www.origo.hu/tudomany/20100218-belidegrendszer-belagy-tengely-masodik-agyunk-a-belcsatornaban-

van.html 

http://kepessegfejlesztointezet.hu/blog-olvas.php/16/ 

http://hellobaby.hu/index.php/cikkek/jon-a-baba/item/3997-osszefugg-a-csaszar-az-autizmussal 

https://www.youtube.com/watch?v=ih-BSz2l6-U 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQkvN9B12Mo 

http://auti.hu/kommunkacio-beszed/1134-beszedinditas-es-autizmus  

https://www.youtube.com/watch?v=ebwiczcRoxQ 

http://24.hu/belfold/2015/11/04/magyar-attores-a-rakgyogyitasban-most-tartunk-egy-detektivregeny-vegen/   

https://www.rndsystems.com/search?common_name=Histamine+N-Methyltransferase%2FHNMT  

http://index.hu/tudomany/2015/06/05/csanyi_vilmos_etologus_interju_vizimajom_elmelet_agresszio_kutyaetologia_

kutya_etologia_humanetologia/  

http://paleomedicina.com/hu/blog/2014/02/az-autoimmun-betegsegek-oka-az-atereszto-bel-szindroma-leaky-gut-

syndrome 

http://www.nids.net/ 

http://stopcallingitautism.org/ 
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Új IBS diéta: az ellenálló (rezisztens) keményítők 

http://www.taplaloka.hu/2014/03/uj-ibs-dieta-az-ellenallo-rezisztens.html 

Mi az a nátrium-glutamát?  

http://www.magyarfoldre.hu/mobile/cikkek/2195/mi_is_a_natrium-glutamat 

http://szabadonebredok.info/nagymamaink-tudtak-mire-jo-furodjunk-keserusoban/ 

Egy filmrendező napi 40 teáskanál cukortól drogos lett, amit diétás és egészséges élelmiszerekkel vitt be a 

szervezetébe! http://antalvali.com/hirek/egy-filmrendezo-napi-40-teaskanal-cukortol-drogos-

lett.html?utm_source=Mandrill+-

+Avcom+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_medium=email&utm_content=Heti+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=Elj%C3

%B6tt+az+iskolakezd%C3%A9s%2C+a+betakar%C3%ADt%C3%A1s%2C+a+bef%C5%91z%C3%A9s+ideje 

Mitokondriális diszfunkció: http://www.supplementa.com/gesundheitsjournal/mitochondriale-dysfunktion/ 

Autism Recovery Clip 1: Jade's Son-Rise Program Journey: https://www.youtube.com/watch?v=SC3LeEg_8TQ 

Organic Acids Test + Amino Acids Urine Test Combo: 

http://www.greatplainslaboratory.com/home/international/oat_aa_combo.asp 

http://autizmus.gportal.hu/gindex.php?pg=25136202 

Kryptopyroluria: 

http://www.kpu-berlin.de/de/Kryptopyrrolurie.html ; http://naturheilkundliche-medizin.de/ 

http://www.dr-kirstgen.de/die-kryptopyrrolurie-eine-haufige-aber-vergessene-stoffwechselstorung/ ; 

http://www.klinghardtacademy.com/images/stories/powerpoints/hpu%202009.pdf 

Dietritch Klinghardt, M.D.'s presentation on HPU / KPU / Pyroluria, Lyme disease and Autism: 

https://www.youtube.com/watch?v=-z3kRDYcvhA  VIDEO 
Hisztaminintolerancia: 

http://balaicza.hu/etkezesi-tanacsok-hisztamin-intoleransoknak/ 

http://balaicza.hu/wp-content/uploads/2013/12/Az-élelmiszerek-és-adalékanyagok-hisztamintartalma.pdf 

http://www.histaminintoleranz.ch/en/introduction.html 

http://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Histamin-Intoleranz-Histamin-und-Seekrankheit-Reinhart-

Jarisch.14022_1Inhaltsverzeichnis_und_Einleitung.pdf 

Francia kongresszus 2015.január 30. http://www.congressortirdelautisme.com/programme/ 

London előadás 2015. november 22. http://treatingautism.org.uk/ 

Az autizmus okai és lehetséges gyógyítása (magyar nyelvű) VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=zFAdSJVWkAk 

https://www.youtube.com/watch?v=S1DgkQ4u5YU&feature=channel&list=UL 

https://www.youtube.com/watch?v=XXsRugUHMRE&feature=channel&list=UL 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgb72SVli6Y&feature=channel&list=UL 
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http://alfahir.hu/megint_lelepleztuk_az_europai_bizottsagot_titokban_etetnenek_velunk_genkezelt_hulladekot 

http://www.truthinlabeling.com/ 

  

http://www.vntv.hu/2015/10/kivezethetok-e-a-vedooltasok-mellekhatasai-a-szervezetbol/ 

http://antalvali.com/hirek/tobbe-mar-nem-kotelezo-lazat-csillapitani.html?evp=6443 

http://www.babaszoba.hu/articles/terhesseg/Epigenetikus_valtozasokat_okozhat_a_csaszarmetszes?aid=201407141

41822 

http://antalvali.com/hirek/az-influenza-elleni-oltas-tobb-higanyt-tartalmaz-mint-az-ivoviz 

https://www.youtube.com/watch?v=FFNadrM3JVk 

Biomarker for autism may aid diagnostics By Tom Vasich, UC Irvine: 

http://www.universityofcalifornia.edu/news/5436/biomarker-autism-may-aid-diagnostics 

http://sciencelife.uchospitals.edu/2015/09/22/probiotic-formula-reverses-cows-milk-allergies-by-changing-gut-

bacteria-of-infants/ 

https://aspergerplusz.wordpress.com/2015/09/14/az-autizmus-mint-szitokszo/ 

http://szoojudit.hu/?modul=oldal&tartalom=1202741 

 

Nőiportál, mint női magazin is foglalkozik vele: http://www.noiportal.hu/main/npnews-1611.html 

Dr Kürti Katalin - gyermekgyógyász-homeopata: Oltáskivezetés homeopátiával: 

 http://www.homeopata.hu/?q=cikk%2Foltaskivezetes-homeopatiaval 

A taurin és az ADHD: http://taurin-por.hu/a-taurin-es-az-adhd 

120 évig élnek, az asszonyok 65 évesen is szülnek, a rákot hírből sem ismerik! Ők a hunzák, akik most elárulják a 

hosszú élet titkát: http://filantropikum.com/120-evig-elnek-az-asszonyok-65-evesen-is-szulnek-a-rakot-hirbol-sem-

ismerik-ok-a-hunzak-akik-most-elaruljak-a-hosszu-elet-titkat/ 

tHonnan tudhatjuk, hogy a gyermekünk nem megflelően fejlődik? 

http://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/609/honnan-tudhatjukhogy-gyermekunk-nem-megfeleloen-

fejlodik.html 

A higany szervezetre gyakorolt hatásai - tények, tanulmányok, kutatások... Dr. Csiszár Róbert : 

http://antalvali.com/hirek/higany-szervezet-autizmus.html 

Az állami iskola kudarca: az autista gyerek: 

http://hvg.hu/itthon/20140520_az_allami_iskola_kudarca_az_autista_gyere 

http://www.nids.net/ 

http://stopcallingitautism.org/ 
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