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Személyes adatot nem tartalmazó változat! 
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. K. ügyvéd (SBGK Ügyvédi Iroda, 
1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA 
Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a versenyfelügyeleti eljárás indításakori nevén: DR. VARGHA METODIKA 
TUDOMÁNYOS INTÉZET Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó 
Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelyének címe: 1118 Budapest, Hársmajor u. 18.) eljárás alá 
vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – egy részében zárt tárgyalást követően – 
meghozta az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t .  
 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a VARGHA 
GYÓGYMÓD-METODIKA Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. január 1-től 2014. július 18-ig terjedő időszakban 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a 
„Vargha Metodika” elnevezésű kezelésével kapcsolatosan valótlan gyógyhatás-, valamint 
egészségre vonatkozó és egyéb hatásállításokat tett közzé televíziós műsorokban, nyomtatott 
sajtóhirdetéseiben, szórólapokon és saját honlapján.  
A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 
30. naptól eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartás folytatásától és arra kötelezi, 
hogy a kereskedelmi gyakorlatának módosítását a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon 
belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.   
Az eljáró versenytanács továbbá 12.086.800 Ft (azaz tizenkettőmillió-nyolcvanhatezer-nyolcszáz 
forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú 
bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni. 
Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi 
pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi 
pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását. 
A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott 
vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és 
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Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő. 

 

INDOKOLÁS  

I. 
Az eljárás tárgya 

1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 2014. július 18-án azért indított 
versenyfelügyeleti eljárást, mert a DR. VARGHA METODIKA TUDOMÁNYOS INTÉZET 
Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: eljárás alá vont) a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelés 
népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem 
kellően megalapozott egészségre vonatkozó hatást, célra való alkalmasságot és 
gyógyhatásokat jelenített meg, amikor gyógyulást, betegségmegelőzést, felerősítést ígért a 
kezelést igénybevevők számára és ezzel valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Fttv.) 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. 
pontja és az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában – különös tekintettel annak bg) és bj) 
alpontjaiban – foglalt tényállás megvalósításával. 

2. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárás alá vont által a „Vargha Metodika” elnevezésű 
kezelést népszerűsítő, 2013. január 1. és 2014. július 18. között alkalmazott kereskedelmi 
kommunikációkra terjed ki. 

II. 

Az eljárás alá vont 
3. Az eljárás alá vont 1996-ban alakult Vargha Gyógymód néven. 2004-től vezették be a 

Vargha Metodika szóösszetételt  a köztudatba, amelyet a mai napig változatlanul használ az 
eljárás alá vont. 

4. Az eljárás alá vont 2013. évi nettó árbevétel 122.087.050 Ft1, 2014. évi nettó árbevétele 
120.868.000 Ft2 volt. 

5.  A GVH az eljárás alá vonttal szemben korábban nem folytatott versenyfelügyeleti eljárást.  
6. Az eljárás alá vont tulajdonosai a minősített többségű befolyású Dr. Vargha Zoltán vezető 

igazgató (1118 Budapest, Hársmajor utca 18.) mellett V.ZS.S. és V.A.R. voltak 2015. április 
27-ig. A határozat keltekor a vállalkozás egyetlen tulajdonosa Dr. Vargha Zoltán. 

7. Az eljárás alá vont honlapjának címe: www.drvarghametodika.hu, elektronikus elérhetősége 
továbbá az eljárás alá vont korábbi nevére utaló a info@varghagyogymod.hu e-mail cím. 

8. Dr. Vargha Zoltán vezető igazgató fiai irányítják intézményvezetőként a módszertan – a fent 
leírtak alapján az eljárás alá vont vállalkozástól független gazdasági társaságként működő – 
vidéki (Győrben, Kecskeméten, Pécsett, Szegeden lévő) irodáit (saját elnevezéssel: 
rendelőit). Ezen irodák Vargha Terápia név alatt működnek, az eljárás alá vont nyilatkozata 
szerint tőle függetlenül.3 

9. A www.varghaterapia.hu című honlap tartalma értelmében V.ZS.S. és V.A.R. az alapítója a 
Vargha Terápiának, amelynek alapját a Vargha Metodika képezi. A két alapító egyebekben 

                                                             
1 Vj/065-004/2014. számú irat 
2 Vj/065-019/2014. számú irat 
3 Vj/065-028/2014. számú irat 
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az eljárás alá vont budapesti budapesti központ ügyvezetője is volt korábban. A honlapi 
bemutatkozás értelmében:  

„A már évekkel ezelőtt megtörtént – budapesti Vargha Metodikától való – leválásunk óta, 
módszerünk összetettebbé vált, a gyógyítás hatékonyságát fokozó, kiegészítő eljárásokkal 
gazdagodott. A bevezetett finomításoknak, bővítéseknek köszönhetően, ma már – több, mint 
10 év szakmai tapasztalattal a hátunk mögött –, egy önálló, országszerte ismert, rendkívüli 
eredményekkel büszkélkedő, egyedi, holisztikus, komplex terápiát mondhatunk magunkénak.” 

10. Megállapítható, hogy  az eljárás alá vont és a Vargha Terápia honlapján 
(http://www.varghaterapia.hu/) azonos/hasonló tartalmak szerepelnek, illetve a fogyasztói 
ajánlások, esetleírások is a Vargha Gyógymódra hivatkoznak, a központ vidéki intézeteire 
utalva. 

11. A cégnyilvántartási adatok szerint az eljárás alá vont cégcsoportjába az alábbi vállalkozások 
tartoztak 2015. április 27. előtt: 
- a Cg.01-09-947077 cégjegyzékszámú DR. VARGHA INVEST Befektető, Vagyonkezelő 

és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Hársmajor u. 18.), 
amelynek önálló képviseletre jogosult ügyvezetője és egyedüli tulajdonosa Dr. Vargha 
Zoltán; 

- a Cg.13-09-145443 cégjegyzékszámú Vargha Gyógymód Tudományos Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2151 Fót, Juhász Gyula út 84.), amelynek Pécsett  
(Tavasz u. 27.) van fióktelepe, ügyvezetője a pécsi intézet vezetője  Vargha Zsolt 
Sebastian, tulajdonosai pedig Dr. Vargha Zoltán és Vargha Zsolt Sebastian; 

- a Cg.13-09-111085 cégjegyzékszámú Vargha Egészségügyi Központ Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2151 Fót, Juhász Gyula u. 84.) amelynek 
Győrben (Madách u. 22.) van fióktelepe, ügyvezetője a győri intézet vezetője  Vargha 
Zsolt Sebastian, tulajdonosai pedig Vargha Zsolt Sebastian és Vargha Kinga. 

 

III. 
A vizsgálattal érintett szolgáltatás 

12. A „Vargha Metodika” elnevezésű kezelés az eljárás alá vont nyilatkozata szerint4 egy 
komplementer, a klasszikus orvostudomány által elismert kezelési módokat kiegészítő 
kezelés. 

13. Az eljárás alá vont az általa végzett kezelés vonatkozásában előadta,5 a „Vargha Metodika” 
elnevezésű kezelés nem feleltethető meg a hagyományos reflexológiának, illetve 
talpmasszázsnak. A bőrfelületi masszázs helyett, orvostudományilag bizonyítottan a szív 
elektroimpulzusaihoz azonosuló fokozó-csökkentő ingerléssel a talpon, lábfejen, lábon bőr 
alatti idegleképződések révén van hatásmechanizmusa, amire az életben maradt sejt 
anyagcseréje, kémiai jelfogó-jeltovábbító készsége optimalizálódik. 

14. Az eljárás alá vont előadta továbbá, hogy a „Vargha Metodika” levédett, egyedi módszer, 
amit a Feltalálók Világszövetsége 2008. óta számtalan alkalommal elismert és díjban 
részesített. A Szerzői Jogvédő Hivatalnál 960228002T/1996.02.28. szám alatt került 
nyilvántartásba, védjegy oltalom alatt áll. 

15. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint6  az általa nyújtott szolgáltatás olyan speciális 
gyógyító tevékenység, amely a „Vargha Metodika” nevet adó Dr. Vargha Zoltán tudásán 

                                                             
4 Vj/065-009/2014. számú irat 
5 Vj/065-009/2014. számú irat 
6 Vj/065-009/2014. számú irat 
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alapszik, aki saját és kutatótársai tapasztalatait feldolgozva a kezelés során olyan gyógyító-
stimulációs hatásmechanizmust indít meg a szervezetben, amely a betegségek megelőzését és 
legyőzését is segíti. A „Vargha Metodika” kezelés a hagyományos orvoslást segítő, 
komplementer kezelés, amelyet a több mint két évtizedes gyakorlat is igazol. 

16. Az eljárás alá vont vállalkozás álláspontja szerint az általa alkalmazott kezelés a vegetatív 
ritmikával foglalkozó terápiába sorolható. 

 

IV. 

A vizsgált kereskedelmi gyakorlat 
17. Az eljárás alá vont a vizsgálattal érintett időszakban, 2013. január 1. és 2014. július 18. 

között a nyomtatott sajtóban, televíziós műsorszámokban, valamint saját honlapján, illetve 
szórólapokon népszerűsítette a „Vargha Metodika” elnevezésű kezelést. Az egyes 
tájékoztatások tartalma a jelen határozat mellékletében található. 

18. A televíziós reklámok, kisfilmek egy része a www.youtube.com videómegosztó portálon is 
elérhető. 

19. A következő táblázat a viszgált időszakban közzétett tájékoztatásokból azon állításokat emeli 
ki, amelyek gyógyhatásra (betegség megelőzésre, kezelésre, gyógyításra, a tünetek 
megszüntetésére), illetve az emberi szervezet normál állapotával kapcsolatos, egészségre 
vonatkozó hatásokra utalnak (példálódzó jelleggel, ugyanis – lásd a mellékletet – egy-egy 
kommunikációs eszközben számtalan összetett és kapcsolódó állítás található): 

A 
kommunikáció 

melléklet 
szerinti 

sorszáma 

Megjelenés 
helye, ideje Gyógyhatás állítások Egészségre vonatkozó és 

egyéb hatásállítások 

1. RTL Klub7 
2013.07.11. 
2013.10.20. 
2013.10.24. 
2013.12.01. 
2013.12.15. 
2013.12.19. 
2014. 01.05. 
2014.01.09. 

autoimmun beteg kisfiú meggyógyult  

2. RTL Klub8 
2014.01.19. 
2014.01.23. 

epilepszia gyógyítása  

3. RTL Klub9 
2014.02.02. 
2014.02.06. 

emlőrákból való gyógyulás  

4. RTL Klub10 
2014.02.16. 
2014.02.20. 

rekedtség, szívbekalapálás kezelése  

5. RTL Klub11 
2014.03.02. 
2014.03.16. 
2014.04.13. 

vállízületi rosszindulatú daganat gyógyulása  

                                                             
7 Vj/065-009/2014. sz. irat 14. sz. melléklete (RTL KLUB Reggeli Műsor, Egészségkalauz) 
8 Vj/065-009/2014. sz. irat 14. sz. melléklete 
9 Vj/065-009/2014. sz. irat 14. sz. melléklete 
10 Vj/065-009/2014. sz. irat 14. sz. melléklete 
11 Vj/065-009/2014. sz. irat 14. sz. melléklete 
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A 
kommunikáció 

melléklet 
szerinti 

sorszáma 

Megjelenés 
helye, ideje Gyógyhatás állítások Egészségre vonatkozó és 

egyéb hatásállítások 

2014.04.27. 
6. 

TV212 
FEM313 
Super TV214 
2014.02.09. 
2014.01.12. 
2014.02.10. 
2014.02.11 
2014.02.12. 
2014.02.13. 
2014.02.14. 

rekedtség kezelése 
pajzsmirigy betegség kezelése 

A metodikának három 
fázisa van. Az első fázis, 
amikor öntisztító 
mechanizmus mirigy 
felszínes nyirokrendszer 
célirányzottan besegítve a 
tulajdonságok újra 
fölerősödjenek. 
A második fázis az már az 
éjszakai alvás élettanilag, 
hogy meglegyenek az 
önkorrekciós idők, az 
éjszakai pihenőidőkben, 
tehát nappal is dolgozik a 
máj, felébred éjjel 2-kor 
tehát éjjel is dolgozik 
tehát nincs pihenőideje, 
persze, hogy előbb-utóbb 
klinikai határesetet okoz 
bárkinek. 
A harmadik, akkor már 
célirányzottan a gyengült 
szöveteknél újra szöveti 
őssejtek újra aktívvá 
váljanak és 
optimalizálódjon, 
erősebbé váljon a 
pajzsmirigy, mintha nem 
lett volna az a gyengülés. 

7. ECHO TV15 
2013.01.25 
2013.01.28. 
2013.02.14. 
2013.02.15. 

… mostanában Magyarországon a vérkeringés, a stroke, tehát a 
gutaütések, az infarktok, az érhálózati gyengülések, vérellátási zavarok, 
ezek a leggyakoribban, ami a Kovács néninek is volt, és ugye milyen 
vidáman van, szerettei körében, gondtalanul. Tud foglalkozni családjával, 
szeretteivel, létrehozza e világi életében születése értelmét, hogy mit akar 
megélni, mit akar létrehozni – amiben nem szerepel a klinika 

 

8. 

ECHO TV16 
2013.03.06. 
2013.03.07. 
2013.03.29. 
2013.04.01. 

Összetett tünetegyüttes megszüntetése az idős kor előtt, a Vargha 
gyógymód alkalmazásával… 
Én olyan problémákkal jelentkeztem a Vargha Gyógymód Intézeténél, 
amelyek elsősorban ételallergiás panaszokra épültek, ehhez kapcsolódó 
gasztroenterológiai, emésztési zavar problémákkal, némi ízületi gonddal, 
egy kis prosztata nagyobbodás, meg hát ilyen korosztályos problémák… 
Most már mondhatom akkor, hogy Ön tünetmentes, egészséges életet, 
teljes életet tud élni? 
Igen-igen. Ezért nagy köszönet a Gyógymódnak. 
Ezért választottam most két olyan gyógyultat, ami ugye legaktuálisabb a 
mai, egyre mostohább életkörülményekben. Tehát ez egyik, ami kiélezett 
panasz volt, a Ladányi Sándornál ez a prosztatanagyobbodás, vizelési 
nehézségek, allergia, fülzúgás, szívritmus zavar tünet-komplexek, ami 
egy férfit jellemez. Vérkeringési zavarok főleg. És kiválasztottuk az 

… És hát gyakorlatilag én 
úgy tudnám ezt 
jellemezni, így utólag 
megértve magát a kezelést 
is meg a módszert, hogy 
volt a szervezetemben egy 
erős diszharmónia, mint 
mikor a rádiónak rossz 
helyen van a potmétere, és 
ezzel a módszerrel ezt a 
potméter lehet szép lassan 
a helyére tekerni, és akkor 
elkezd nem sustorogni, 
hanem érthetően beszélni. 

                                                             
12 Vj/065-009/2014. sz. irat 15. sz. melléklete 
13 Vj/065-009/2014. sz. irat 15. sz. melléklete 
14 Vj/065-009/2014. sz. irat 15. sz. melléklete 
15 Vj/065-009/2014. sz. irat 16. sz. melléklete 
16 Vj/065-009/2014. sz. irat 16. sz. melléklete 
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A 
kommunikáció 

melléklet 
szerinti 

sorszáma 

Megjelenés 
helye, ideje Gyógyhatás állítások Egészségre vonatkozó és 

egyéb hatásállítások 

Enikőt, aki – ugye elég gyakori manapság, hogy a mellben képződnek 
különböző autoimmun jelenségek, tehát akár rákos folyamatig fajulás. 
Zöldborsónyi téves sejtosztódásból akár 24-48 óra alatt egy ping-pong 
labda nagyságúig, vagy teniszlabda nagyságúig is fajulhat…. 
Az autoimmun folyamatot le tudjuk állítani a mi metodikánkkal, és ugye 
tudományos bizonylat, orvostudományi metodika, a világon egyedüli 
metodika, amivel hozzáférünk az idegsejtek akár kémiai, akár 
elektromossági olyan súrlódási okoknak a föltárására, ennek 
megszüntetésére, és újra aktív, megfelelő …., életfunkció, védekező 
reakciónak, és ugye a káros folyamat megszűnik, 100%-osan nem 
képződik áttét, és normális, hogy leéli az életét. 

Tehát valahol helyre áll a 
rendszer…. 
az életben maradt 
sejteknél optimizáljuk a 
sejtek anyagcseréjét, 
kémiai továbbító 
képességüket. 

9. 

ECHO TV17 
2013.04.26. 
2013.04.29. 

Már nagyon rég óta, 30 éves korom óta beteg vagyok tulajdonképpen, és 
egyik jött a másik után. Gerincsérv, nyaki csigolya sérv, Lyme-kór, szinte 
sorolhatnám. És most már a vége felé oda jutottam, hogy egy 
immunbetegség, tehát az autoimmun betegség lett a végső, ami 
tulajdonképpen maga után vonzotta a sok orvosság befolyása után, hogy 
jött a magas vérnyomás, a cukor, az emésztési zavarok, a bokadagadás, és 
minden olyan, ami idős korral jár, tulajdonképpen. Az utolsó 
momentumot és az elhatározást, hogy most lépni kell, az hozta, hogy az 
éves nőgyógyászati vizsgálatra mentem, és ilyenkor az van, hogy a 
mammográfiára beutaló, a rákszűrésre meg egyéb nőgyógyászati 
vizsgálatokat csinálnak, és akkor közli velem a nőgyógyászom, hogy hát 
ő cisztát lát. 
Na most tudni kell, hogy a nyirokrendszer, azért nem beszélnek 
elsősorban róla, mondjuk ki, mert se keleti, se nyugati metodika nincs a 
Vargha Metodikán kívül, az enyémen kívül, ami célirányzottan tudná 
akár a mély, akár a felszínes nyirokrendszert befolyásolni.  
… Orvosolni lehet egyedül is, gyógyítani, ami ugye már egy szakma, és 
gyógyítani az egy művészet a gyógyászat. Tehát itt azt mondjuk a 
szeretett édesanyának, édesapának vagy férjnek, feleségnek, hogy gyere, 
segíts! Egyedül nem tudunk. Ugye az életvitelen is kell, hogy változtass, 
… 
Tehát akár a mellben csomók, akár bárhol a szervezetben, akár a méh 
felszínes …nél is akadozások vannak. Ezeknek a további terhelődési 
faktorát meg lehet szüntetni a metodikámmal, hisz hozzáférünk az 
alapanyagcsere szerveket, szöveteket alkotó sejtek anyagcseréjéhez. 
Abszolút a megfelelő génprogramot föl lehet erősíteni, hogy erősebbé 
válva megbírja az egyre kegyetlenebb, mostohább életkörülményeket, 
hosszú-hosszú távra, tehát maradandóan. 

 

10. ECHO TV18 
2013.05.31. 
2013.06.03. 

Crohn-betegségektből való gyógyulás  

11. 

http://www.dr
varghametodi
ka.hu/ 

A Vargha Metodika lehetőséget nyújt nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb 
ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan 
sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas 
vagy alacsony vérnyomás, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, 
ízületi és más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, 
fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes)-
keringési betegségek, idegközponti-mozgás-végtag koordinációs 
problémák komplementer (kiegészítő) kezelésére. 
Terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség adatik az orvosságok 
hatásmechanizmusának fokozására illetve célirányzatára valamint 
mellékhatások kivédésére, akár kemoterápiánál, sugárkezelésnél ill. 

1 kezelési fázis: 
megállítani a további 
leépüléseket, a 
krónikusság 
megszüntetése, az 
öntisztító mechanizmusok 
optimalizálása az általam 
képzett állapotfelmérők 
végzik és állítják be a 
kezelés menetét a kezelők 
számára. Feltárják mik a 

                                                             
17 Vj/065-009/2014. sz. irat 16. sz. melléklete 
18 Vj/065-009/2014. sz. irat 16. sz. melléklete 
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vizsgálatoknál is, steroidok esetében is vagy akár az orvosságfüggőség 
megszüntetésére, prevencióra, illetve az orvostudomány jelen álláspontja 
szerint gyógyíthatatlannak titulált betegségek kezelésére, műtétekre 
felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, 
szervtranszplantáció, őssejtbeültetés kivédésében is. 
Módszeremet vegetatív-endokrin, valamint mély- és felszínes 
nyirokrendszeri zavarok gyógyítására alakította ki Dr. Vargha Zoltán 
olyan úttörő terápiaként, mellyel hatást gyakorolhatunk a sejtek közötti 
kommunikációra, az életben maradt sejtek anyagcseréjére, jeltovábbító-
képességére. 
Célirányzottan optimalizálni tudjuk az idegsejtek anyagcseréjét, 
elektromos-, és kémiai továbbvivő-készségét agytörzstől kéregállományig 
(így kezelhetők pl. az agyi katasztrófák), valamint a mély és felszínes vér-
, ill. nyirokkeringési rendellenességeket továbbá – s ez talán a 
legfontosabb - a vér sav-bázis egyensúlyát (vagyis a krónikusság egyik 
legmeghatározóbb faktorát). 
A Vargha metodika azoknál a megbetegedéseknél is képes eredményeket 
felmutatni, melyekre jelenleg nem ismert orvosság. 
A Vargha Metodika számos kórképben segíti a gyógyulást 
A Vargha Metodika alternatív lehetőséget kínál, amikor terhelésről és 
túlterhelésről van szó, például ciszták, miómák, endometriózisok, 
adenoma, vérnyomás rendellenesség, szívritmuszavar, depresszió, pánik, 
fóbia stb. esetén. Természetesen ilyen panaszoknál is kozultálunk a 
szakorvosokkal. Ezeket a problémákat sok esetben műtét nélkül is meg 
lehet oldani, feltárva az élettani-életviteli túlterheltségi szintet, és 
optimalizálva azt. 
A Vargha Metodika lehetőséget nyújt rossz- és jóindulatú, áttétes 
daganatok, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más egészségkárosodások, 
halmozottan sérült gyerekek, immun-, autoimmun vagy vérkeringési 
betegségek, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi 
panaszok esetén, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, 
gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) keringési betegségek, 
idegközponti-mozgás-végtag koordinációs problémák komplementer 
(kiegészítő) kezelésére. A terápia kiválóan alkalmas az orvosságok 
hatásmechanizmusának fokozására, valamint a mellékhatások kivédésére 
akár kemoterápia, sugárkezelés illetve vizsgálatok esetében, szteroidok 
alkalmazásakor vagy akár a gyógyszerfüggőség megszüntetésére, 
prevencióra, illetve, a műtétekre való felkészítés vagy műtét utáni 
rehabilitáció céljára. 
A Dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, 
nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, 
sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun 
vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, migrén, 
depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség 
problémáinak kezelésére. 
Gyógyult betegek arról számoltak be, hogy az alábbi betegségekből 
gyógyultak fel: 
Alvászavar 
Cukorbetegség, inzulin rezisztencia 
Daganatok (rosszindulató, jó indulatú, nem operálható, áttétes) 
Depresszió, pánik 
Emésztési betegségek 
Endometriozis 
Gyermekáldás elmaradása, fogamzásképtelenség 

kiváltó okok, mik a 
túlterhelő egyedi 
bíróképességét meghaladó 
élettani tényezők a beteg 
életében. …. 1-1.5 hó 
kezelés után-követve, 
hogy miként alakult az 
addigi kezelések hatására 
a szervezet. 
2 fázis: az orvosság- 
függőség megszüntetésére 
(csak a budapesti 
intézetben), éjszaka teljes 
végigalvásának ( REM- 
NEM REM fázis) elérése, 
hisz csak éjszaka van 
pihenő, regenerációs 
készsége az élő 
szervezetnek, akkor 
gyógyul a szervezet ( pl.: 
2 órától a máj, 3 órától a 
bélrendszer), feltárva az 
életviteli bíróhatárokat, 
megtanítani az 
agyhullámok, vagyis a 
gondolatok helyes építő- 
alkotó jellegére a 
panaszost.. 
3 fázis: kezelési 
célirányzat. A kirívóan 
gyengült szöveteket 
alkotó életben maradt 
sejtek önkorrekciós 
génprogramjának 
felerősítése, hogy 
maradandó 
panaszmentesség, 
orvosság függetlenség 
legyen hosszú évek során. 
Az önkorrekciós 
készséget fokozva végül 
elérjük, hogy a sejtek 
anyagcseréje, életfunkciói 
újra optimálisak legyenek 
– így hozva létre 
maradandó egészséget. 
A Vargha Metodika végső 
soron bárkinek ajánlható, 
mert javítja az általános 
fizikai és mentális 
kondíciót, olyan 
változásokat idéz elő 
sejtszinten, amelyek 
képessé teszik a 
szervezetet a folyton 
változó 
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Hormonzavarok 
Idegközponti zavarok (epilepszia, beszéd és személyiség zavar, 
hiperaktivitás) 
Immun-autoimmun betegségek 
Impotencia, merevedési zavarok 
Ízületi és más mozgásszervi panaszok 
Magas – vagy alacsony vérnyomás betegségek 
Nyirok (mély-felszínes)- keringési betegségek 
Prevenció, megelőzés, felerősítés illetve orvosság függetlenségre vágyók 
Vérkeringési problémák 

életkörülményekhez való 
alkalmazkodásra. 

12. 

Kiskegyed19 
2013.05.07 

A Dr. Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és 
gyermekpáciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt 
gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha 
Metodika Intézetét és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem 
operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese-, máj-és egyéb ciszták 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás, és más 
visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan. 
mentálisán sérült gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési 
probléma-, magas vagy alacsony vérnyomás betegség, cukorbetegek,' 
depresszió. mániás depresszió, pánik, alvászavar, máj- és 
veseelégtelenség, ízületi és más mozgásszervi panaszok pajzsmirigy 
problémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok 
(mély-felszínes)- keringési betegségek, idegközponti, mozgás-
végtagkoordinációs problémákban szenvedők, idegsejt- illetve 
izomsorvadás, … illetve orvosság. 

 

13. 

Kiskegyed20 
2013.03.05 

általános gyógyulás 
…a Dr. Vargha Metodika szakszerű valóban gyógyító alkalmazásához… 
autoimmunbetegség, magas vérnyomás kezelése 
spontán gyermekáldás elmaradása 
terhességi cukorbetegség 
allergia 
alvás- és látászavar, stressz, puffadás, szapora szívverés 
ma gyógyultan, panaszmentesen mesél… 
Változókori tünetegyüttes, több éve tartó, erőteljes hőhullámok, jelentős 
alvászavar, depresszió, allergia, hízás, emésztési panaszok. 
…a Vargha Intézet gyógyult pácienseivel … 

frontérzékenység 
fáradékonyság 
 

14. 

Kiskegyed21 
2013.01.29. 

…így a gyógyulás, az orvosság- függetlenség, panaszmentesség akár 
évekre elérhetővé válik. 
A „halhatatlan sportolók” társaságával is hivatalos gyógyítási szerződést 
kötöttünk. 
Dr Vargha módszernek köszönhetően tolószékből felépülték, 
szervtranszplantációs listáról lekerült gyógyultak is, évek hosszú során 
számtalan gyógyíthatatlannak titulált gyerek, serdülő, felnőtt, idős ember 
köszönheti visszanyert egészségét. 
…az orvostudomány jelen álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált 
betegségek kezelésére, illetve gyógyítása kiegészítésére. 
… mely nagyon gyors akár évtizedes betegségek pár hónap alatt 
megoldhattunk. 
Mindig évek múltán szólaltatunk meg intézetünkben gyógyult 
panaszmenteseket akár TV-ben, közolvasott lapokban is, hogy minél több 
reményvesztett embertársunk értesülhessen - akár Ön, Kedves Olvasó és 

…alkalmas az orvosságok 
hatásmechanizmusának 
fokozására, illetve 
célirányzatra, valamint … 
orvosságfüggőség 
megszüntetésére, 
prevencióra… 
… illetve (prevenció) 
megelőzés, felerősítésre 
vágyók. 

                                                             
19 Vj/065-009/2014. sz. irat 2. sz. melléklete 
20 Vj/065-009/2014. sz. irat 3. sz. melléklete 
21 Vj/065-009/2014. sz. irat 4. sz. melléklete 
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visszakapja a reményt megerősödhessen hite a gyógyulásának 
lehetőségében - mondja Vargha tanár úr. 
…felnőtt és gyermek páciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, 
orvosságaikat elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt 
gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha 
Metodika Intézetét és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem 
operálható, áttétes daganatok, nő- gyógyászati, vese-, máj- és egyéb 
ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más, 
visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan sérült 
gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas 
vagy alacsony vérnyomás betegségek, depresszió, mániákus depresszió, 
pánik, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermek- áldás elmaradása, 
nyirok (mély-felszínes)-keringési betegségek, ideg központi, mozgás-
végtag-koordinációs problémákban szenvedők… 
Tüdőlebeny-operáció rosszindulatú daganat miatt, hörgőtáji (nem 
műthető) kiújulás gyanúja, krónikus középfülgyulladás, orrfolyás, 
torokváladék, rekedtség, hallásromlás, fáradékonyság. 
A Dr Vargha-metodikának köszönhetem, hogy láthatom cseperedni őket! 
Súlyos streptococcus-fertőzés, ízületi fájdalmak, autoimmun betegség, 
magas húgysavszint, alvászavar, stressz. 
Most minden rendben, bárkinek jó szívvel ajánlom a Dr. Vargha-
módszert, bármi baja is van, biztos vagyok benne, hogy az intézetben 
meggyógyulhat. 
Kétoldali, vírusos tüdőgyulladás szövődményként hajszáleres embólia, 
magas vérnyomás, mellkasi fájdalom, alvászavar, fáradékonyság… 

15. Kiskegyed22 
2013.07.09. 
2013.09.03. 
2013.10.22. 
2013.11.12 
2013.12.03. 
2014.01.14. 
2014.03.11. 

Gyógyulás pénz-visszafizetési garanciával! 
 …a krónikus, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt 

betegségekre specializálódott. 
 rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, 
 nőgyógyászati, vese-, máj- és egyéb ciszták, 
 miómák, 
 stroke, 
 Parkinson-kór, 
 Alzheimer-kór, 
 Lyme-kór, 
 sclerosis multiplex, 
 bénulás, 
 és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, 
 műtétek elkerülése, 
 halmozottan mentál károsodott gyerekek, 
 immun-autoimmun betegségek, 
 vérkeringési problémák, 
 magas- vagy alacsony vérnyomás betegségek, 
 depresszió, mániás depresszió, 
 pánik, 
 alvászavar, 
 inkontinencia, 
 ízületi és más mozgásszervi panaszok, 

felerősítés 

Fanny23 
2013.07.15. 
2013.09.16. 
2013.11.04. 
2013.11.25. 
2013.12.03. 
2014.02.03. 
2014.02.24. 
TVR hét24 
2013.07.22.-
28 
2013.09.09-
15 
2013.10.14-
20 
Ügyes25 
2013.07.31. 

                                                             
22 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
23 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
24 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
25 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
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2013.09.25. 
2013.11.06. 
2013.12.04. 

 pajzsmirigyproblémák, 
 hormonzavarok, 
 fogamzásképtelenség, 
 gyermekáldás elmaradása, 
 nyirok (mély-felszínes) – keringési betegségek, 
 idegközponti, mozgás-végtagkoordinációs problémákban 

szenvedők,  
 idegsejt- illetve izomsorvadás, 
 illetve orvosság függetlenségre vágyók. 

Kiskegyed 
Rejtvény26 
2013. 
augusztus 
2013. október 
Eszes27 
2013.07.24. 
2013.09.18. 
Színes 
Kéthetes28 
2013.07.15-
28. 
2013.08.12-
25. 
2013.10.7-20. 
2013.11.4-17. 
2013.12.16-
29. 
Hölgyvilág29 
2013.08.01-
09.04. 
2013.10.03-
11.06. 
2013.11.07-
12.04. 
2013.12.05-
01.01. 
Gyöngy30 
2013.09.24. 
2013.10.26. 
Kiskegyed 
Otthona31 
2013.08.09. 
Kiskegyed 
Konyhája32 
2013.08. 
Sárga RTV33 
TVR Újság34 
Képes TV35 
2013.07.29-
08.04. 
2013.09.09-

                                                             
26 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
27 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
28 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
29 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
30 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
31 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
32 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
33 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
34 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
35 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
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15. 
2013.09.30-
10.06. 
2013.10.21-
27. 
2013.11.18- 
24. 
2013.12.16-
22. 
Manager 
Magazin36 
2014. 
február-
március 

16. Fanny37 
2014.04.07. 

A Dr. Vargha Tudományos Intézet a krónikus, súlyos, másutt 
gyógyíthatatlannak ítélt betegségekre specializálódott, karöltve 
szakorvosokkal, klinikákkal. Gyógyítási eredményeink dokumentáltak. 
Rossz és jóindulatú, akár nem operálható, áttétes daganatok, 
nőgyógyászati, vese, máj és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, 
sclerosis multiplex, bénulás és más visszafordíthatatlannak tartott 
egészségkárosodások, műtétek elkerülése, mentálisan károsodott 
gyerekek, máj cirrhosis, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési 
problémák, magas vagy alacsony vérnyomás betegségek, depresszió, 
pánik, alvászavar, ízületi és más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigy 
problémák, hormonzavarok, fogamzásképtelenség, gyermekáldás 
elmaradása, potenciazavar, nyirok (mély-felszínes) keringés: betegségek, 
idegközponti, mozgás-végtagkoordinációs problémákban szenvedek, 
(prevenció) - célirányzottan fokozzuk az orvosságok 
hatásmechanizmusát, valamint kivédjük a mellékhatásaikat, akár a 
kemoterápiáknak is. 

 

Auto-Motor38 
2014. április felerősítés 

17. 

Blikk Nők39 
2013.12.04.-
2013.12.10. 

Önmagát gyógyítja a szervezet  
...pajzsmirigyproblémái és rekedtsége miatt kereste fel a szakembert. 
Ez a gyógymód segít a test kibillent egyensúlyának helyreállításában, 
gyógyszerfüggőség megoldásában, betegségek leküzdésében vagy azok 
megelőzésében. 
„A XXI. században már nincsenek tipikusan életkorhoz köthető 
betegségek, éppen ezért fiatalok és idősek egyaránt gyógyulnak nálunk. 
Jó- és rosszindulatú, illetve áttétes daganatos betegeken is segítettünk 
már, emellett keringési gondokra, vérnyomásproblémákra, ízületi és 
mozgásszervi panaszokra, Parkinson- és Alzheimer-kórra, sclerosis 
multiplexre (SM), a kemoterápia és a sugárkezelés mellékhatásainak 
kivédésére, műtétek utáni rehabilitációra, cisztákra, miómákra, 
endometriózisra, és még hosszan sorolhatnám, mi mindenre lehet gyógyír 
a Vargha-metodika”- mondja a tanár úr. 

 

18. 

Petőfi Népe40 
2013.06.09. 

A Dr Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és gyermekpáciensek, 
akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat elhagyhatták, a 
következő panaszokkal, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt 
betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha Metodika Intézetet és gyógyító 
csapatát: rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, 
nőgyógyászati; vese-, máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, 

felerősítés 

                                                             
36 Vj/065-009/2014. sz. irat 5. sz. melléklete 
37 Vj/065-009/2014. sz. irat 7. sz. melléklete 
38 Vj/065-009/2014. sz. irat 7. sz. melléklete 
39 Vj/065-009/2014. sz. irat 8. sz. melléklete 
40 Vj/065-009/2014. sz. irat 9. sz. melléklete 
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A 
kommunikáció 

melléklet 
szerinti 

sorszáma 

Megjelenés 
helye, ideje Gyógyhatás állítások Egészségre vonatkozó és 

egyéb hatásállítások 

sclerosis multiplex, bénulás, és más visszafordíthatatlannak tartott 
egészségkárosodások, halmozottan mentálisan sérült gyerekek, immun-
autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas, vagy alacsony 
vérnyomás betegségek, cukorbetegek, depresszió, mániás depresszió, 
pánik, alvászavar, inkontinencia, máj- és veseelégtelenségek, ízületi és 
más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, 
fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) 
keringési betegségek, idegközponti, mozgás ős végtag koordinációs 
problémában szenvedők, illetve (prevenció) megelőzés… 
férfimeddőség gyógyítása 

19. 

Délmagyar-
ország41 
2013.04.07. 

A Dr. Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és 
gyermekpáciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt 
gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha 
Metodika Intézetet és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem 
operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati; vese-, máj- és egyéb 
ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás, és más 
visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan 
mentálisan sérült gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési 
problémák, magas, vagy alacsonyvérnyomás betegségek, cukorbetegek, 
depresszió, mániás depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, máj- és 
veseelégtelenségek, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, 
nyirok (mély-felszínes) keringési betegségek, idegközponti, mozgás ős 
végtag koordinációs problémában szenvedők, illetve (prevenció) 
megelőzés… 

felerősítés 

20. 

Szórólap42 
(terjesztési 
ideje 
pontosan nem 
ismert) 

Terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség …prevencióra, illetve az 
orvostudomány jelen álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált 
betegségek kezelésére, műtétekre felkészítés vagy műtét utáni 
rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, szerv transzplantáció, 
őssejtbeültetés kivédésében is. 
A dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt rossz- és jóindulatú, áttétes 
daganatok, nőgyógyászati, vese- máj-  és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más visszafordíthatatlannak 
tartott egészségkárosodások, halmozottan sérült gyerekek, immun-
autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony 
vérnyomás, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok. Pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, 
gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes)-keringési betegségek, 
idegközponti-mozgás-végtag koordinációs problémák kezelése, illetve 
(komplementer) kiegészítésében. 

Terápiánkkal kiválóan 
alkalmas lehetőség adatik 
az orvosságok 
hatásmechanizmusának 
fokozására, illetve 
célirányzatára valamint 
mellékhatások kivédésére, 
akár kemoterápiánál, 
sugárkezelésnél ill. 
vizsgálatoknál, steroidok 
esetében is vagy akár az 
orvosságfüggőség 
megszüntetésére, … 

 
20. A kereskedelmi kommunikáció költségeire vonatkozó részletes adatokat a Vj/065-009/2014. 

számú irat tartalmazza. 
21. Az eljárás alá vont honlapján (http://www.drvarghametodika.hu) a versenyfelügyeleti 

eljárásban tartott tárgyalás napján (2015. május 18.), illetve a határozat meghozatalakor az 
alábbi tájékoztatás volt olvasható bemutatkozásként: 

„A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány által 
elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés.  

                                                             
41 Vj/065-009/2014. sz. irat 10. sz. melléklete 
42 Vj/065-009/2014. sz. irat 13. sz. melléklete. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint belső használatra készült. 
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A nevét a „Vargha Metodika tudományok doktora” képzést vezető tudós elbírálóktól kapta, 
egyediségének köszönhetően. A metodikával a legfrissebb sejtbiológiai tudományos 
bizonylatokat lehet gyakorlatban alkalmazni. A kezelés a talp és a lábfej 
idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó illetve csökkentő szisztematikus ingerlésén, 
a fájdalmi inger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi és megismételhetetlen 
szervezeteknél a betegség kiváltó okait véve figyelembe. A gyógyulás, az 
orvosságfüggetlenség évekre garantálható. Rendkívüli hatékonyságát gyógyult betegek 
orvosi leleteinek sokasága bizonyítja. 

A betegnek nem az éjszakai drogozás, káros szenvedély, a vörös húsok túlzott fogyasztása, a 
dohányzás a kiváltó okai az egyre leépülő szervezeti állapotuknak, hanem egyre inkább a 
lelki (önemésztések, gondterheltségek) az idegi (stresszek, feszültségek, szorongások) a 
bíróképességet meghaladó életviteli hatások. Tehát legtöbbször nem a megszokott kémiai 
anyagok (orvosságok) hozhatják meg a kívánt eredményt, ezért is előnyös megszüntetni az 
ezektől való függőséget. Gyakorlatba tudjuk vinni a világszinti legfrissebb sejtbiológiai 
tudományos bizonylatokat. Célirányzottan optimalizáljuk az idegsejt-gliasejt (szolgasejt) 
közti anyagcserét. Egyedüli metodika a világon, mellyel célirányzottan optimalizáljuk a mély 
és a felszínes nyirokrendszert, ezáltal nincs veszély maradandó sejtpusztulásra vagy akár 
sejtszaporulatra, daganatra. Feltárjuk a testi, lelki, szellemi okokat a gyökerénél kezdve. A 
budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél pénzvisszafizetési garanciát vállalunk 
sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinknek, és mégse 
jön létre a kívánt eredmény. Klinikákkal, szakorvosokkal működünk együtt a még biztosabb 
siker érdekében. 

A Vargha Metodika lehetőséget nyújt nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, 
agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy 
vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, depresszió, pánik, alvászavar, 
inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, 
fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes)-keringési 
betegségek, idegközponti-mozgás-végtag koordinációs problémák komplementer (kiegészítő) 
kezelésére. 
Szakorvosokkal, illetve számos hazai és külföldi klinikákkal működünk együtt, valamint 
orvosi egyetemmel, melyek ismerik a Vargha-metodika orvostudományi kutatásait, 
eredményeit, s ma már bebizonyosodott tudományosan is, hogy a módszer hatékonyan beépül 
az orvostudomány sikerének elérésébe. 
Kiegészítő terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség adatik az orvosságok 
hatásmechanizmusának fokozására illetve célirányzatára valamint mellékhatások kivédésére, 
akár kemoterápiánál, sugárkezelésnél ill. vizsgálatoknál is, steroidok esetében is vagy akár 
az orvosságfüggőség megszüntetésére, prevencióra, műtétekre felkészítés vagy műtét utáni 
rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, szervtranszplantáció, őssejtbeültetés 
kivédésében is. Nagyon sok dokumentált sikerünk van. 
Betegségek esetében a Vargha Metodika kezelés kizárólag komplementer kezelés, 
szakorvosokkal, klinikákkal dolgozunk együtt. 
… 

A Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- és 
egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, 
immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, migrén, 
depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és más mozgásszervi 
panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség problémáinak kezelésére.” 
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V. 
Az eljárás alá vont előadása 

Az eljárás alá vont álláspontja a vizsgált magatartással kapcsolatban 
22. Az eljárás alá vont előadta,43 hogy 25 éves tevékenysége alatt a reklámozást soha nem 

tartotta fontosnak és ezzel nem is élt. 2013 előtti években is csak olyan reklámnak minősülő 
ismertetéseket tettek közzé, melyben a gyógyultak maguk beszéltek a kezelést megelőző 
állapotukról és a kezelés eredményéről. 2013-ban fordult először tényleges reklám útján a 
fogyasztókhoz, amelynek hátterében az állt, hogy az Ringier Axel Springer Magyarország 
Kft. kedvező reklámozási feltételeket biztosított a vállalkozás számára, amellyel élni kívánt. 
A betegek tapasztalatait tartalmazó leírásokat foglalták a hirdetésekbe. Az eljárás alá vont 
nyilatkozata szerint a betegektől és orvosaiktól visszacsatolt információkat és eredményeket 
kívánta csupán megjelentetni. 

23. Amennyiben megjelenítésre is kerültek nem egyértelmű meghatározások, az eljárás alá vont 
szerint a vállalkozás betegségeket gyógyító tevékenységét a 25 év eredményei igazolják. A 
kommunikációs hibák ugyanakkor nem jelentik a fogyasztók megtévesztését az eljárás alá 
vont vállalkozás szerint, mivel abban a pillanatban, hogy a beteg a rendelőt felkeresi, ott 
részletes felvilágosítást kap és vizsgálatnak vetik alá. A betegeknek orvosi diagnózist kell 
hozniuk és a kezelés végén a szakorvosaiknak kell ellenőrizni a betegek állapotában 
bekövetkezett javulást.  

24. Az eljárás alá vont vállalkozás szerint a fogyasztók megtévesztését kizárja továbbá az a tény 
is, hogy a kommunikációban kifejezetten felhívja az érdeklődő betegek figyelmét arra, hogy 
amennyiben a kívánt eredmény nem következik be, úgy a kezelés költségét az eljárás alá 
vont visszafizeti. Az eljárás alá vont vállalkozás előadta továbbá, hogy a világon egyedülálló 
az ilyen kötelezettségvállalás, mely egyúttal kizárja azt is, hogy olyan szolgáltatást nyújtson 
a vállalkozás, ami a betegeknek bármilyen érdekével ütközne. 

25. Az eljárás alá vont a pénzvisszafizetési garanciával kapcsolatban előadta,44 visszafizetés csak 
abban az esetben lehetséges, ha a kezelésben részt vett a fogyasztó, de állapotában igazoltan 
nem jelentkezett javulás. Ilyen esetben a visszafizetés gyorsan, garantáltan megtörténik. 

26. Amennyiben az eljárással érintett kezelés a kívánt hatást elérte, úgy a kezelőorvos is, a beteg 
is elégedett, ha pedig olyan oknál fogva, amely nem a kezelés hibája, hanem a beteg, vagy a 
betegség jellege miatt nem jár a kívánt eredménnyel, úgy a teljes költségek visszafizetését 
vállalja a vállalkozás. Erre vonatkozóan – az eljárás alá vont nyilatkozata szerint – 2013. óta 
számos példa volt és minden esetben az derült ki, hogy a beteg betegségének már olyan kései 
stádiumában jelentkezett, amikor, bár a sikerre remény volt, az mégsem következett be. A 
visszafizetésekre vonatkozó bizonyítékokat az eljárás alá vont vállalkozás becsatolta.45 

27. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozatában kiemelte, hogy az eljárással érintett kezelés 
megkezdése előtt a betegek mindenről megfelelően informálva vannak, így szabad 
választásuk, hogy a kezelésnek alávetik-e magukat vagy sem. Amennyiben alávetik a 
fogyasztók magukat a vizsgálattal érintett kezelésnek, akkor sem sérül semmiféle olyan 
érdek, amely egyébként a verseny sérelmet eredményezné. 

28. Az eljárás alá vont előadta továbbá46, hogy világszinten az orvostudományban az 
emésztőrendszer ismeretlensége több mint 70%-os, az idegrendszeré is 70%-os, a 
hormonrendszer ismeretlensége pedig 90%-os. Egyedül csak az emberi érzékrendszer tud 
eligazodni a szervezet kijelzésein (például a funkcionális MRI nem mutatja ki a depressziót, 

                                                             
43 Vj/065-004/2014. számú irat 
44 Vj/065-007/2014. számú irat 
45 Vj/065-004/2014. sz. irat 4. sz. melléklet 
46 Vj/065-004/2014. számú irat 
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azonban a páciens érzékeli), ezért mérvadóak az eljárás alá vont vállalkozás pácienseinek 
nyilatkozatai. Az eljárás alá vont kiemelte, mivel a vállalkozás tudományos intézetként 
működik, így a pácienseit az eredeti állapotát ismerő szakorvoshoz visszaküldik és állandó 
klinikai együttműködést folytat, hogy a Vargha Metodika hatásmechanizmusát bizonyítani 
tudja.  

29. Az eljárás alá vont a vizsgálattal érintett kereskedelmi kommunikációban közzétett állításai 
alátámasztására az alábbi bizonyítékokat nyújtotta be47: 
- Dr. Vargha Zoltán PhD által tett nyilatkozat  

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kollokviumi összeállítás (vérzéscsillapítás)  
- A Vargha gyógymód hatékonyságának vizsgálati lehetőségei komplex, pszichometriai 

módszerek segítségével, 2005. 
- Dr. Vargha Zoltán: A talp reflexzónáinak vizsgálata (szakdolgozat), Pécs, 2010. - Pécsi 

Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécsi Képzési Központ, 
Egészségtudományi Intézet, Népegészségtani és Komplementer Medicina Tanszék 

- Dr. Vargha Zoltán: A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett 
állomány teljesítő képességének fokozására [Doktori (PhD) Értekezés], Budapest, 2007. - 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Műszaki kar, Katonai Műszaki 
Doktori Iskola 

- dr. H.G. és Prof. Dr. I.L.: „A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek 
kitett állomány teljesítő képességének fokozására” doktori (PhD) értekezés hivatalos 
bírálata 

- az eljárással érintett kezelést igénybe vevő fogyasztók anonimizált leletei, 
köszönőlevelei, nyilatkozatai a kezelések eredményességéről 

30. Az eljárás alá vont álláspontja szerint a csatolt dokumentumok igazolják, hogy orvosi 
javallatra, orvosi kezelések mellett a betegeknél javulás és gyógyulás állt be. 

Az eljárás alá vont által benyújtott kötelezettségvállalás 
31. Az eljárás alá vont kiemelte, nem vitatja, hogy a kommunikációs hibák kijavításra szorulnak 

és erre vonatkozóan a Vj/65-6/2014. számon kötelezettségvállalást nyújtott be, amelyet a 
Vj/65-8/2014. számon nyilvántartott beadványban ismertetett vállalásokkal egészített ki. 

32. Az eljárás alá vont vállalkozás az alábbi vállalásokat tette: 

- vállalja, hogy a www.drvarghametodika.hu című honlap főoldalán a 
kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a fogyasztók részére az 
alábbi tájékoztatást tünteti fel: 

„A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány által 
elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés.” 
- vállalja továbbá, hogy a http://www.drvarghametodika.hu/hu/bemutatkozas oldal alatti 

szövegben külön bekezdésben részletesen feltünteti, hogy betegségek esetében a Vargha 
Metodika kezelés kizárólag komplementer kezelés, szakorvosokkal, klinikákkal dolgozik 
együtt, 

- ezen felül vállalja, hogy a kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtását követően a 
www.drvarghametodika.hu című honlapon a Vargha Metodika elnevezésű kezelésekről 
tájékoztató anyagot tesz közzé, amelyben objektíven és közérthetően tájékoztatja a 
fogyasztókat a kezelésről. A fogyasztói tudatosság növelése körében előadta, hogy ennek 

                                                             
47 Vj/065-009/2014. számú irat 
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biztosítását többek között objektív és tájékoztató jellegű, alábbiak szerinti tartalmú anyag 
www.drvarghametodika.hu című honlapon történő megjelentetésével kívánja elérni: 

„Gondolatok, tanácsok 
A Vargha Gyógymód a régi kezelőivel szeretne találkozni nosztalgiázni egyet. Szeretettel 
várjuk jelentkezéseteket! 
Üdvözlettel, 

Dr. Vargha Zoltán 
Jelentkezés itt 

Telefon: 06-20-389-1498, e-mail info@varghagyodmod.hu 
www.drvarghametodika.huwww.varghagyodmod.hu 

Metodikám lényege, hogy a bizonyos szervezeti részeket, ill. szöveteket alkotó 
sejtcsoportok a talpon, bőr alatt található azok - az egyedi, megismételhetetlen 
szervezetnél - pontosan visszajelzik adott terület állapotát (terheltségét, túlterheltségét, 
maradandó sejtpusztulást, sejtszaporulatot, az immunzavar vagy autoimmun állapot 
meglétét). Ezeken keresztül érzékelhető, hogy mennyire optimális a szóban forgó sejtek 
anyagcseréje, hogy egyéb élettani funkcióikat hogyan képesek ellátni ill. van-e még élő 
sejt adott szervnél. A szervezetet szükséges tehát rábírnunk arra, hogy optimális élettani 
funkcióit helyreállítva regenerálja önmagát. 

A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés. 

Dr. Vargha Zoltán” 
„Bemutatkozás 

Vargha Metodika 
A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, amely segíthet betegségek 
megelőzésében illetve egyes betegségek leküzdésében. 

A kezelés hozzájárul a sejtek önkorrekciós készségének optimizálásához. 
A nevét a „Vargha Metodika tudományok doktora" képzést vezető tudós elbírálóktól 
kapta, egyediségének köszönhetően. A metodikával a legfrissebb sejtbiológiai 
tudományos bizonylatokat lehet gyakorlatban alkalmazni. A kezelés a talp és a lábfej 
idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó illetve csökkentő szisztematikus 
ingerlésén, a fájdalmi inger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi és 
megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait véve figyelembe. A gyógyulás, 
az orvosságfüggetlenség évekre garantálható. Rendkívüli hatékonyságát gyógyult betegek 
orvosi leleteinek sokasága bizonyítja. 
A betegnek nem az éjszakai drogozás, káros szenvedély, a vörös húsok túlzott 
fogyasztása, a dohányzás a kiváltó okai az egyre leépülő szervezeti állapotuknak, hanem 
egyre inkább a lelki (önemésztések, gondterheltségek) az idegi (stresszek, feszültségek, 
szorongások) a bíróképességet meghaladó életviteli hatások. Tehát legtöbbször nem a 
megszokott kémiai anyagok (orvosságok) hozhatják meg a kívánt eredményt, ezért is 
szüntetjük meg az ezektől való függőséget. Gyakorlatba tudjuk vinni a világszintű 
legfrissebb sejtbiológiai tudományos bizonylatokat. Célirányzottan optimalizáljuk az 
idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közti anyagcserét. Egyedüli metodika a világon, mellyel 
célirányzottan optimalizáljuk a mély és a felszínes nyirokrendszert, ezáltal nincs veszély 
maradandó sejtpusztulásra vagy akár sejtszaporulatra, daganatra. Feltárjuk a testi, lelki, 
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szellemi okokat a gyökerénél kezdve. A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél 
pénzvisszafizetési garanciát vállalunk sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos 
megfelel gyógyítási feltételeinknek és mégse jön létre a kívánt eredmény. Klinikákkal, 
szakorvosokkal működünk együtt a még biztosabb siker érdekében. 

A Vargha Metodika lehetőséget nyújt nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-
autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, depresszió, 
pánik, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok. 
Pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-
felszínes)-keringési betegségek, idegközponti-mozgás- végtag koordinációs problémák 
komplementer (kiegészítő) kezelésére. 
Szakorvosokkal, illetve számos hazai és külföldi klinikákkal működünk együtt, valamint 
orvosi egyetemmel, melyek ismerik a Vargha- metodika orvostudományi kutatásait, 
eredményeit, s ma már bebizonyosodott tudományosan is, hogy a módszer hatékonyan 
beépül az orvostudomány sikerének elérésébe. 
Terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség adatik az orvosságok hatásmechanizmusának 
fokozására illetve célirányzatára valamint mellékhatások kivédésére, akár 
kemoterápiánál, sugárkezelésnél III. vizsgálatoknál is. steroidok esetében is vagy akár az 
orvosságfüggőség megszüntetésére, prevencióra, illetve az orvostudomány jelen 
álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált betegségek kezelésére, műtétekre 
felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, 
szervtranszplantáció, őssejtbeültetés kivédésében is. Nagyon sok dokumentált sikerünk 
van. 
Betegségek esetében a Vargha Metodika kezelés kizárólag komplementer kezelés, 
szakorvosokkal, klinikákkal dolgozunk együtt. 
Szeretettel: Dr. Vargha Zoltán” 

- vállalja továbbá, hogy a kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtását követően a fenti 
tájékoztatással azonos tartalmú nyomtatott tájékoztató anyagot helyez el rendelőjében, 
amelyet minden, a vállalkozást személyesen felkereső fogyasztó rendelkezésére bocsájt,  

- vállalja, hogy mind a www.drvarghametodika.hu című honlapon, mind pedig az általa 
használt további kommunikációs eszközökben a fogyasztók megtévesztésére alkalmas 
kijelentéseket töröli, egyúttal a vállalásait tartalmazó beadvány benyújtását követően az 
alábbi tájékoztatást jelenteti meg: 

„A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, amely segíthet betegségek 
megelőzésében, ill. egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek 
önkorrekciós készségének optimizálásához.” 

- vállalja, hogy a kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtását követően a Vargha 
Metodika elnevezésű kezelést népszerűsítő nyomtatott kommunikációs eszközökben, a 
kezelésre vonatkozó részében az alábbi ismertetést tünteti föl: 

„A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, amely segíthet betegségek 
megelőzésében, ill. egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek 
önkorrekciós készségének optimizálásához.” 
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Előadta továbbá, hogy a jelen pontban foglaltakat a nyomtatott sajtóhirdetésekre érti, 
amelyeket a 2014. május 16-i beadványához 5, 6 és 7. számú mellékleteként csatolt48, és 
amelyeket a 2014. május 16-i beadvány 1. számú, „Táblázat” elnevezésű mellékletben 
foglaltak szerint használt többek között a Kiskegyed, Fanny, TVR hét stb. magazinokban. 

E körben bizonyításképpen vállalja, hogy a megjelent sajtóhirdetéseket 2015. március 31-
ig igazolja a GVH felé. Amennyiben szükséges, a bizonyítás során felhívásra csatolja 
GVH részére a hirdetésekre vonatkozó számlákat, vagy az első negyedévre vonatkozó 
főkönyvi kivonatot a hirdetésekre vonatkozóan. 

- vállalja továbbá, hogy az orvostudományban gyógyíthatatlan betegségeket nem tünteti fel 
reklámjaikban (nyomtatott sajtó) úgy, hogy a Vargha Metodika gyógyítja. A 
gyógyhatással kapcsolatos állításai a betegek visszajelzésein alapulnak és továbbra is 
vállalja a sikertelen, eredménytelen kezelések kezelési díjának visszatérítését. A 
pénzvisszafizetések igazolására mellékelte a könyvelés által kibocsátott, aktualizált 
visszafizetések bizonylatait, 

- az eljárás alá vont vállalja, hogy a fenti pontokban vállalt kötelezettségek teljesítését 
2015. március 31-ig igazolja a GVH felé. 

33. Az eljárás alá vont vállalkozás előadta továbbá, hogy Dr. Vargha Zoltán a rendezvényeken 
kizárólag meghívott előadóként vett részt, ellentételezést nem fizetett a megjelenésekért. 
Amennyiben a kötelezettségvállalás elfogadását követően is meghívott előadóként részt vesz 
valamely rendezvényen, vállalja, hogy ott a tájékoztató anyagot elérhetővé teszi az előadáson 
résztvevők számára. 

34. Összegzésképpen előadta, hogy a vállalkozás a kötelezettségek teljesítését már megkezdte, 
azokat részben teljesítette, a további teljesítés részben folyamatban van, továbbá a 
vállalásokkal nem csak egy időszakos kommunikációs kampány lebonyolítását kívánja 
vállalni, hanem egyúttal a vállalásoknak megfelelő és azzal azonos tartalmú kommunikációt 
kíván folytatni a jövőben a fogyasztók felé, ezzel biztosítva egy esetleges tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatot eredményező magatartás elkerülését. 

35. Továbbá előadta, hogy a vállalkozás több mint 20 éve működik, amely időtartam alatt még 
nem fordult elő a jelen eljáráshoz hasonló eset, valamint megjegyezi, hogy a Dr. Vargha 
Metodika Tudományos Intézet Kft. kizárólag a budapesti rendelő üzemeltetője, így a más 
városokban hasonló név alatt üzemeltetett rendelőkkel nincs  kapcsolata. 

36. A már teljesített vállalások igazolására csatolta a www.drvarghametodika.hu című honlap 
módosított oldalait,49 valamint előadta, hogy az objektív tájékoztató anyag már feltüntetésre 
került a vállalkozás rendelőjében. A módosított kereskedelmi kommunikációk tartalma a 
következő: 50 

„PÁCIENS TÁJÉKOZTATÓ A DR. VARGHA METODIKÁRÓL 

Hogyan is működik a Vargha Metodika ? 
Százezer milliárd sejt alkotja az élő szervezetet, amelyek minden másodpercben több ezer 
információval küzdenek az életben maradásért. Ma más a levegő és az élelem kémiai 
összetétele más, mint 25 évvel ezelőtt, 20 százalékkal lassabb az idegsejtek közötti 
kommunikáció, változott az anyagcsere és a csontszerkezet. Az életkörülmények állandó 
változása meghatározza a szervezetünk akkomodációs készségét is. Sajnos bizonyított, 
hogy sejtszinten az önkorrekciós készség sokat romlott. Ezen segít a fájdalmi ingerküszöb 
hatásmechanizmusára épülő mellékhatások nélküli Vargha Metodika. 

                                                             
48 Vj/65-009/2014. számú irat 
49 Vj/65-008/2014. sz. irat 1. számú melléklete 
50 Vj/65-008/2014. sz. irat 2/1. számú melléklete 
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A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, amely segíthet betegségek 
megelőzésében, ill. egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek ön 
korrekciós készségének optimizálásához. 

A Vargha Metodika nem a részletekre összpontosít, hanem arra, hogyan viszonyul az 
egész a részhez. Célja az, hogy erősebbé tegye a szervezetet, mint az a panaszok előtt 
volt,akár hosszú évekre. Lépést tartanak a legfrissebb tudományos kutatásokkal, beépítik 
ezeket a gyakorlatba. Igen szoros együttműködésben dolgoznak a kezelő szakorvosokkal a 
kezelés előtt, közben és azt követően is. 
A módszerrel feltárják a kiváltó okokat, amik a panaszokhoz vezettek úgy élettanilag mint 
életvitelileg. Figyelembe veszik, hogy a szervezetben minden mindennel összefügg 
valamint a sejtek élettana függ az agyhullámoktól ( gondolatoktól) is. 

A szervezet egyedi bíró-tűrőképességét meghaladó túlterhelés vezet a betegségekhez 
A Vargha Metodika tudományosan bizonyítottan képes hatni a sejtek elektromos burkára, 
fokozni, csökkenteni a kémiai jelfogást és jeltovábbítást. A legfrissebb géntechnológiai, 
valamint sejtbiológiai tudományos ismereteket alkalmazza a gyakorlatban. 

A kezelés a talp és a lábfej bőr alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó 
illetve csökkenő szisztematikus ingerlésén, a fájdalmi inger hatásmechanizmusán 
alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezetnél a betegség kiváltó okait véve 
figyelembe. Optimalizálja célirányzottan az idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közötti 
anyagcserét. A világon az egyetlen olyan eljárás, amely célirányzottan optimalizálja a 
mély és a felszíni nyirokrendszert, ezáltal preventiven csökkenti a maradandó 
sejtpusztulás vagy sejtszaporulat, daganat esélyét. Feltárja a betegség testi- lelki és 
szellemi gyökerét. Rendkívüli hatékonyságát a gyógyult betegek orvosi leleteinek 
sokasága, emellett az évekkel később is panaszmentes betegek személyes beszámolói 
igazolják. 

A módszer voltaképp azon alapszik, hogy az elváltozásokat a szöveteket alkotó sejtek 
szintjén a páciens panaszként éli meg az érzékelő idegeknek köszönhetően, a lábon-
lábfejen-talpon található idegleképeződések tapintása során. Amikor sejtszinten terhelt a 
jelfogadó és -továbbító képesség, azt sokan csak enyhébb panaszként élik meg, és 
betudják a fáradtságnak, stressznek, így általában az érintettek nem változtatnak 
életvitelükön, ez vezet a túlterheltséghez. Ilyenkor ajánlott orvoshoz is fordulni. 

Napjainkban a betegségek leggyakoribb okai a téves információk, a stressz, az 
önemésztés, a rossz gondolatok (vagyis a romboló agyhullámok előtérbe kerülése). A 
téves információk és a romboló agyhullámok hatására súlyosbodnak a panaszok. Ennek 
ellenére a többség még ilyenkor sem kíméli szervezetét. Ez óriási hiba! 

A Vargha Metodika számos kórképben segíti a gyógyulást 
A Vargha Metodika végső soron bárkinek ajánlható, mert javítja az általános fizikai és 
mentális kondíciót, olyan változásokat idéz elő sejtszinten, amelyek képessé teszik a 
szervezetet a folyton változó életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Valódi oki 
terápia, nem a tünetek elnyomására, hanem a betegséget előidéző okok felderítésére és 
megszüntetésére törekszik. 

A Vargha Metodika alternatív lehetőséget kínál, amikor terhelésről és túlterhelésről van 
szó, például ciszták, miómák, endometriózisok, adenoma, vérnyomás rendellenesség, 
szívritmuszavar, depresszió, pánik, fóbia stb. esetén. Természetesen ilyen panaszoknál is 
kozultálunk a szakorvosokkal. Ezeket a problémákat adott esetben műtét nélkül is meg 
lehet oldani, feltárva az élettani-életviteli túlterheltségi szintet, és optimalizálva azt. 
Ilyenkor a hozzátartozók bevonása is nagyon fontos, hogy a kiváltó okokat megismerve a 
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család közösen törekedjen azok kivédésére. Ezzel párhuzamosan a család abban is 
segíthet, hogy erősíti a beteget idegileg, lelkileg szellemileg, hogy egyedi bíró-
tűrőképességükhöz visszaigazodjanak életvitelükben. 
Amikor a szöveteket alkotó sejteknél maradandó sejtpusztulás vagy sejtszaporulat alakult 
ki, akkor szükség van az adott területen szakorvos bevonására is; a Vargha Metodika 
komplementer lehetőséget biztosít a feltárt élettani és életviteli okok mellett a kémiai, 
sebészeti vagy őssejt- illetve szervtranszplantációs, életmentő beavatkozásra. A Vargha 
Metodika ilyenkor tovább erősíti a szakorvosi irányítás mellett alkalmazott célzott kémiai 
terápia hatását, csökkenti a mellékhatások kialakulásának rizikóját, és fokozza az életben 
maradt szöveteket alkotó sejtek anyagcseréjét, jelfogadó és jeltovábbító készségét, ezzel 
jelentősen hozzájárulva a gyógyuláshoz. 
A Vargha Metodika lehetőséget nyújt rossz- és jóindulatú, áttétes daganatok, 
nőgyógyászati, vese¬máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis 
multiplex, bénulás és más egészségkárosodások, halmozottan sérült gyerekek, immun-, 
autoimmun vagy vérkeringési betegségek, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok esetén, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, 
gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) keringési betegségek, idegközponti-
mozgás-végtag koordinációs problémák komplementer (kiegészítő) kezelésére. A terápia 
kiválóan alkalmas az orvosságok hatásmechanizmusának fokozására, valamint a 
mellékhatások kivédésére akár kemoterápia, sugárkezelés illetve vizsgálatok esetében, 
szteroidok alkalmazásakor vagy akár a gyógyszerfüggőség megszüntetésére, prevencióra, 
illetve, a műtétekre való felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció céljára. Ezeken a 
területeken sok dokumentált sikerrel büszkélkedhet a Dr. Vargha Metodika Tudományos 
Intézet. Szakorvosokkal együttműködnek, amelyek ismerik és elismerik a Vargha 
Metodika kutatásait, eredményeit. 
Szeretettel várunk minden gyógyulni,vagy felerősödni vágyó kedves pácienst. 

Dr. Vargha MetodikaTudományos Intézet” 
„A csodára csak a szervezet képes 

A Vargha Metodika számos kórképben segíti a gyógyulást 
Hogyan is működik a Vargha Metodika 

Százezer milliárd sejt alkotja az élő szervezetet, amelyek minden másodpercben több ezer 
információval küzdenek az életben maradásért. Az életkörülmények állandó változása 
megha¬tározza a szervezetünk akkomodációs készségét is. Sajnos bizonyított, hogy 
sejtszinten az ön¬korrekciós készség sokat romlott. Ezen segíthet a mellékhatások nélküli 
terápia, a Vargha Metodika. 
A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány 
által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, amely segíthet betegségek 
megelőzésében, ill. egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek 
önkorrekciós készségének optimalizálásához. 
A szervezet egyedi bíró-tűrőképességét meghaladó túlterhelés vezet a betegségek 
kialakulásához. 
Tudományosan bizonyított, hogy a Vargha Metodika képes hatni a sejtek elektromos 
burkára, amely által fokozni, csökkenteni a kémiai jelfogást és jeltovábbítást. 
A kezelés a talp és a lábfej bőr alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó 
illetve csökkenő szisztematikus ingerlésén, a fájdalmi inger hatásmechanizmusán 
alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezetnél. Optimalizálja célirányzottan az 
idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közötti anyagcserét. Célirányzottan optimalizálja a mély és a 
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felszíni nyirokrendszert, ezáltal preventiven csökkenti a maradandó sejtpusztulás vagy 
sejtszaporulat,(daganat kialakulásának) esélyét. A Vargha Metodika bárkinek ajánlható, 
mert javítja az általános fizikai és mentális kondíciót, olyan változásokat idéz elő 
sejtszinten, amelyek képessé teszik a szervezetet a változó életkörülményekhez való 
alkalmazkodásra. 
A Vargha Metodika alternatív lehetőséget kínál, amikor terhelésről és túlterhelésről van 
szó, például ciszták, miómák, vérnyomás rendellenesség, depresszió, pánik, fóbia stb. 
esetén. Természetesen ilyen panaszoknál is konzultálunk a szakorvosokkal. Amikor a 
szöveteket alkotó sejteknél maradandó sejtpusztulás vagy sejtszaporulat alakult ki, 
daganatok, ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex , halmozottan sérült 
gyerekek, immun-, autoimmun betegségek, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok esetén, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, akkor 
szükség van az adott területen szakorvos bevonására is a Vargha Metodika ilyenkor 
komplementer (kiegészítő) terápiaként működik. Tovább erősíti a szakorvosok által 
alkalmazott célzott kémiai terápia hatását, valamint csökkenti a mellékhatások 
kialakulásának rizikóját, (akár kemoterápia, sugárkezelés esetében) és fokozza az életben 
maradt szöveteket alkotó sejtek anyagcseréjét, ezzel jelentősen hozzájárulva a 
gyógyuláshoz. Alkalmas műtétekre való felkészítés, vagy műtét utáni rehabilitáció 
céljára, vagy prevencióra. Ezeken a területeken sok dokumentált sikerrel büszkélkedhet a 
Vargha Metodika Tudományos Intézet. Szakorvosokkal együttműködnek, amelyek ismerik 
és elismerik a Vargha Metodika kutatásait, eredményeit. 
Szeretettel várunk minden gyógyulni,vagy felerősödni vágyó kedves pácienst. 

A GARANTÁLÁST TERMÉSZETESEN ELŐZETES MEGBESZÉLÉS SZERINT ÉS 
BETEGSÉGTŐL EGYÉNI ÁLLAPOTTÓL FÜGGŐEN VÁLLALJUK!” 

37. Az eljárás alá vont 2015. március 12-én újabb nyilatkozatot nyújtott be (Vj/65-20/2014. 
számú iratban) a vállalásai igazolására. 

Az eljárás alá vont nyilatkozatai az eljáró versenytanács előzetes álláspontját követően 
38. Az eljáró versenytanács Vj/65-21/2014. számú előzetes álláspontját követően az eljárás alá 

vont a következőkkel egészítette ki álláspontját a Vj/65-28/2014. számú iratban: 
- álláspontja szerint az eljárás alá vont korábbi elnevezése (DR. VARGHA METODIKA 

TUDOMÁNYOS INTÉZET Kft.) sem volt megtévesztő, azonban az a VARGHA 
GYÓGYMÓD-METODIKA Kft. elnevezésre módosult, amely biztosítja azt, hogy arról a 
fogyasztók egyértelműen egy metodikára és ne egy orvosi szolgáltatásra asszociáljanak, 

- az eljárás alá vont nem kívánt gyógyhatást tulajdonítani szolgáltatásának, ennek 
érdekében került sor a kötelezettségvállalás során is a „komplementer”, azaz kiegészítő 
szó feltűntetésére, amely nem helyettesíti a klasszikus orvostudomány által elfogadott 
kezelési módokat. Erre vonatkozó bizonyítékként csatolta az eljárás alá vont társaság 
szolgáltatását igénybevevő fogyasztóknál használt állapotfelmérő lapot, amelynek 2. 
oldalán található nyilatkozat értelmében az egyes fogyasztók kijelentik, hogy a kezelésen 
saját felelősségre vesznek részt, valamint erről kezelőorvosukat is tájékoztatják, 

- az eljárás alá vont csatolta továbbá a Vargha Metodikát igénybe vett (gyógyult) 
személyek 2014. márciusában kelt nyílt levelét, 

- az orvosokkal való szoros együttműködés bizonyítására csatolt egy, a „Vargha 
Gyógymód” hatékonyságát is igazoló orvos által adott, 2015. áprilisi keltű (egy 2003-
2005. közötti kezelés-sorozatra utaló) nyilatkozatot, amelynek jelen eljárásban történő 
felhasználhatóságához Dr. Vargha Zoltán beszerezte a szükséges engedélyt,  



 22. 
 

- csatolta továbbá a marosvásárhelyi sportszakrendelő által kiállított Tudományos 
Közreműködési Oklevél magyar fordítását,  

- előadta, hogy nem ért egyet azzal, hogy az eljárás alá vont öncélú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot tett, tekintettel arra, hogy a vizsgálati szakaszban felmerült aggályokkal 
kapcsolatosan az eljárás alá vont megtette a szükséges lépéseket és azokat kiküszöbölte, 
valamint folyamatosan azon dolgozik, így ennek elkerülését mind a cégnevének 
módosításával, mind pedig azzal kívánja továbbá bizonyítani, hogy honlapjának tartalmát 
ismételten módosította és azt csatolta, 

- az eljárás alá vont több mint 20 éve nyújtja szolgáltatását, azonban csak a GVH által 
sérelmezett időben folytatott marketingtevékenységet, amely alapján megállapítható, 
hogy elismertsége és népszerűsége nem a reklámtevékenységével hozható összefüggésbe, 

- előadta, hogy reklámkampány folytatása szükségtelen, mivel a fogyasztók nem ez alapján 
keresték meg az eljárás alá vontat, így a jövőben az eljárás alá vont nem kíván 
reklámtevékenységet folytatni, 

- a módszertan egyedisége kapcsán előadta, hogy a „Vargha Metodika” kizárólag az eljárás 
alá vont társaság munkavállalói részére hozzáférhető, akik mind egészségügyben 
dolgozók, és részükre házon belüli képzés keretében kerül továbbadásra a módszer, 

- a „Vargha Metodika” a kémiai gyógymódot kisegítő, annak hatékonyságát fokozó 
módszer, amelynek eredményessége a gyógyultak számában mutatkozik meg, valamint 
mérhető, 

- hangsúlyozta, hogy eredmény hiányában az eljárás alá vont pénz visszafizetési garanciát 
biztosít a fogyasztóinak, 

- előadta, hogy a „Vargha Metodika” továbbfejlesztése és szakmai elismerése folyamatban 
van. 

39. A fentieken túl az eljárás alá vont a Vj/65-28/2014. számú iratban csatolta a társaság 
eredmény kimutatását, amely szerint a társaság 2013. és 2014. évben is veszteséges volt. Erre 
tekintettel kérte az eljáró versenytanácsot, hogy a szankciók megállapítása körében csak 
abban az esetben szabjon ki bírságot, amennyiben az elkerülhetetlen, valamint a már 
kilátásba helyezett bírság összegének megállapításakor ezt a tényt vegye figyelembe, mivel 
egy esetleges bírság kiszabása ellehetetlenítené az eljárás alá vont társaság működését, így az 
eljárás alá vontnak nem nyílna lehetősége a jövőben arra sem, hogy szolgáltatását 
tudományos bizonyítékokkal igazolja. 

40. Az eljárás alá vont kérte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 44. §-a és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 74. §-ának (1) bekezdése értelmében esetleges bírság kiszabása esetén annak 
részletekben történő teljesítésének megállapítását. 

41. A versenyfelügyeleti eljárásban eredetileg 2015. április 22-ére tűzött, majd az eljárás alá vont 
képviselője által előterjesztett kérelmet követően 2015. május 18-án megtartott, részben zárt 
tárgyaláson (jegyzőkönyv a Vj/65-29/2014. számú iratban, illetve annak mellékleteként) az 
eljárás alá vont az alábbiakkal egészítette ki álláspontját, illetve a tényállást: 
- eljárás alá vont kérdésre előadta, hogy Dr. Vargha Zoltán személye a biztosítéka a 

módszertan egységességének, csak ő oktatja az alkalmazottakat, de egy folyamatosan 
bővülő tananyag is rendelkezésre áll,  

- eljárás alá vont előadta a szakmai elismerés folyamata kapcsán, hogy a módszertan 
orvosetikai bizottság előtt is áll, illetve szakmai kapcsolatban állnak a Heim Pál 
Kórházzal és a Pető Intézettel, 
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- eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy a betegek tapasztalatai igenis relevánsak 
bizonyítékként is, a módszertan hatékonyságát igazolják, ahogyan az az adatgyűjtési célú, 
993 személy adatai tartalmazó lista is, amely az eljárás alá vont gyógyultjainak és 
gyógyulni vágyóinak nevét, címét és személyiigazolványának a számát is tartalmazza, 
álláspontja szerint a betegek és szakorvosok nyilatkozata a gyógyulásról szubjektív 
igazolás a módszertan hatékonyságáról, 

- eljárás alá vont csatolta továbbá egy konkrét személy gyógyultságáról szóló 2015. április 
28-án kelt háziorvosi igazolást, amely szerint a páciens 2003-ban sclerosis multiplex 
miatt állt szakorvosi kezelés alatt, és közel 100%-ban mozgás-korlátozott volt, de miután 
2003 márciusától 2005 májusáig a Vargha Gyógymód 10 kezelését igénybe vette, 
segítség nélkül tudott járni, 

- eljárás alá vont szerint a hirdetések nem voltak közvetlen hatással a fogyasztói döntésre, 
ugyanis huzamosabb idő áll rendelkezésre a döntésre: csak az állapotfelmérés és orvosi 
konzultáció, illetve egyéb tájékoztatást követően került csak sor a szolgáltatás 
igénybevételére, a tényleges kezelésekre és a kezelések várható költségeinek 
meghatározására, továbbá az állapotfelmérő lap is arra buzdít, hogy szakorvoshoz is 
menjenek a fogyasztók, 

- eljárás alá vont szerint a vizsgált kereskedelmi gyakorlat felvilágosító tevékenység, 

- eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy a vállalkozás névváltoztatása is a korrekt tájékoztatást 
szolgálta, azért vette ki az elnevezésből a „dr” előtagot, hogy a fogyasztók ne 
gondoljanak orvosi kezelésre, 

- az érintett szolgáltatás ellenértéke kapcsán az eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy a 
visszafizetés intézménye egyedülálló garancia a piacon, de egyébként sem jelentős 
költségekről van szó, illetve  ingyenes vagy csökkentett ellenértékű kezeléseket is 
biztosított (ezért is negatív eredményt ért el az eljárás alá vont), 

- eljárás alá vont kérte enyhítő körülményként figyelembe venni a sikertelen kezelés esetén 
járó pénzvisszatérítést, 

- eljárás alá vont ismertette, hogy az állapot felmérés költsége 20.000 Ft, a kezelési költség 
pedig 7.000 Ft alkalmanként, azonban a későbbi kezelések költségei idővel csökkennek, 
esetleg ingyenessé váltak, 

- tudományos bizonyítékok körében az eljárás alá vont csatolta továbbá Dr. H.I. PhD 
nyilatkozatát és dr. B.E. levelét, 

- előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a vállalkozásnak (mivel egy olyan egyedi 
módszerről van szó, amely az egyes orvosi kezeléseket egészíti ki a szervezet erősítése 
révén) a módszer hatását nem egy-egy betegség kapcsán kell bizonyítani, hanem azt kell 
igazolni, hogy a szervezetet stimuláló módszertanról van szó, 

- a jogkövetkezmények körében előadta, hogy álláspontja szerint a kötelezettségvállalás 
hatékonyabb megoldás, ugyanis a komplementer kezelés kommunikációja a közérdek 
védelmét szolgálja, továbbá adott esetben felülírja a korábbi kifogásolt kereskedelmi 
gyakorlatot pl. az internet működésének jellegéből fakadóan,  

- a kötelezettségvállalás tartalma felülírja az interneten még elérhető régi kereskedelmi 
gyakorlatot, ugyanis míg pl. a honlap tartalma módosítható, addig pl. a Facebook 
kommentek és megjegyzések nem módosíthatóak, egyéb internetes elérés (mások által 
üzemeltetett honlapokon) pedig nem könnyen változtatható meg, 

- az internetes „felejtés joga” kapcsán utalt rá, hogy álláspontja szerint nem róható fel az 
eljárás alá vontnak, hogy az interneten olyan kommunikációs eszközök is elérhetőek, 
amelyeket a vállalkozás (már) nem szándékolt elérhetővé tenni,  
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- eljárás alá vont előadta, hogy kereskedelmi gyakorlatát módosította, már nem reklámozza 
tevékenységét és nem is áll szándékában kommunikálni, 

- eljárás alá vont előadta, hogy az eljáró versenytanács által felsorolt súlyosító tényezőkkel 
nem ért egyet, különösen mert nem volt huzamos a jogsértés, illetve az eljárás alá vont 
nem élt vissza a bizalmi jelleggel, 

- eljárás alá vont álláspontja szerint enyhítő körülménynek minősül a vállalkozás 
együttműködési szándéka, hozzáállása a versenyfelügyeleti eljáráshoz.  

42. Az eljárás alá vont elsődlegesen kérte a kötelezettségvállalása elfogadását.  

43. Az eljárás alá vont tulajdonosa továbbá előadta, hogy a módszertana gyógyászat, a szervezet 
megerősítése, a részletekkel szakorvosok foglalkoznak. A kommunikációja célja, hogy 
reményt adjon, továbbá  ügyfelei sok esetben a módszertant követően mennek el 
szakorvoshoz.  

VI. 
Jogi háttér 

44. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv. állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a 
kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval 
szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat 
tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok 
megsértésével szembeni eljárás szabályait. A (2) bekezdés értelmében az Fttv. hatálya arra a 
kereskedelmi gyakorlatra terjed ki, amely Magyarország területén valósul meg, továbbá arra 
is, amely Magyarország területén bárkit fogyasztóként érint. A (4) bekezdés alapján külön 
törvény vagy az annak végrehajtására kiadott jogszabály a fogyasztók tájékoztatására 
vonatkozóan az Fttv.-ben foglalt szabályokon túl részletesebb, illetve szigorúbb szabályokat 
írhat elő. 

45. Az Fttv. 2. §-ának 
a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső 
célok érdekében eljáró természetes személy, 
c) pontja rögzíti, a törvény alkalmazásában áru minden birtokba vehető forgalomképes 
ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog 
módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a 
szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog, 
d) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás 
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő 
értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló 
magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb 
kereskedelmi kommunikációja, 

e) pont kimondja, hogy a kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló 
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő 
információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől 
h) pontja alapján az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, 
illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e 
valamely jogát az áruval kapcsolatban. 

46. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 
Ugyanezen törvényhely (2) bekezdése szerint  tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, 
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a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen 
elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének 
megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság 
követelménye), és 

b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a 
szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban 
alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan 
ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a 
továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.  A (3) bekezdés 
alapján a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, 
amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 

47. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az 
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott 
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az 
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a 
kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport 
tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. 

48. Az Fttv. mellékletének 17. pontja szerint mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilos 
annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet 
működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 

49. Az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi 
körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy 
megtévessze a fogyasztót a törvényben felsorolt egy vagy több tényező tekintetében és 
ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 
meg, vagy erre alkalmas. 

50. Az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bg) és bj) pontja szerinti tényezők – az áru lényeges 
jellemzőiként – az áru adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, 
előnyei, illetve az egészségre gyakorolt hatása. 

51. Az Fttv. – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti felelősségről 
rendelkező – 9. §-ának (1) bekezdése értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett 
áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. A (2) bekezdés értelmében 
az (1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés 
alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára. 

52. Az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértése miatt a GVH  jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi 
befolyásolására alkalmas. Az Fttv. 11. §-a (1) bekezdésének értelmében az Fttv. 10. §-ának 
alkalmazásában a gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításánál – a jogsértéssel 
érintett piac sajátosságainak figyelembevételével – a következő szempontok irányadóak:  

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a 
kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a 
jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára, vagy a jogsértéssel érintett 
áru mennyiségére, vagy  

b) a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján. 

53. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás − az eljáró hatóság felhívására – a kereskedelmi 
gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz 
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eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a 
valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell. 

54. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja alapján a GVH a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének 
megállapítására irányuló versenyfelügyeleti eljárásában a Tpvt. rendelkezéseit alkalmazza, az 
Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel. 

55. A Tpvt. 76. §-a (1) bekezdése alapján az eljáró versenytanács határozatában  

e) megállapíthatja a jogsértés tényét, 
g) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 

i) elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat 
közzétételét, 

k) bírságot szabhat ki. 
56. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében bírságot 

szabhat ki azzal szemben, aki GVH hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg. Az 
(1b) bekezdés értelmében a bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve azon – a 
határozatban azonosított – vállalkozáscsoport a határozat meghozatalát megelőző üzleti 
évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a 
tagja. A vállalkozások társulásával szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a 
tagvállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. 

57.  A Tpvt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében a bírság legmagasabb összegének 
meghatározásakor a nettó árbevételt a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre 
vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha 
a vállalkozás működési ideje az adott évben egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell 
vetíteni. Ha a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll 
rendelkezésre hiteles adat, az utolsó hitelesen lezárt üzleti év árbevétele az irányadó. 
Beszámolóval nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás 
megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a vizsgáló, 
illetve az eljáró versenytanács felhívására közölt, a számvitelről szóló törvénynek a közbenső 
mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint 
fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni. A nettó árbevétel 
számítására egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 24. § (3) bekezdését és a 27. § (7) 
bekezdését. 

58. A Tpvt. 78. §-ának (3) bekezdése szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így 
különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a 
jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő 
magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára - tekintettel kell 
meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének 
foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. 

59. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt. eltérő 
rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni meghatározott kivételekkel. 
A Ket. 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a versenyfelügyeleti 
eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha a Tpvt. vagy az Fttv. eltérő szabályokat nem állapít 
meg. 

 
VII. 

Az értékelés keretei 

A GVH hatásköre és illetékessége 
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60. Az Fttv. 11. §-ának (2) bekezdésének a), illetve b) pontjai alapján a gazdasági verseny 
érdemi érintettsége minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha a kereskedelmi 
gyakorlat  országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül, illetve  országos 
terjesztésű időszakos lapban valósul meg. 

61. A jelen ügyben vizsgált kereskedelmi gyakorlat alkalmas volt a gazdasági verseny érdemi 
befolyásolására, tekintettel arra, hogy a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást 
végző médiaszolgáltatón (Echo Tv, RTL KLUB)51 és országos terjesztésű időszakos lapon 
(Kiskegyed, Sárga RTV, TVR Újság, Képes TV, Manager Magazin, Fanny, Hölgyvilág, 
Gyöngy)52 keresztül valósult meg, így fennáll a GVH hatásköre a magatartás vizsgálatára. 

62. A GVH illetékessége az ország egész területére kiterjed a Tpvt. 46. §-a alapján. 

Az eljárás tárgya és a vizsgálat iránya 
63. A jelen eljárás tárgya annak elbírálása, hogy az eljárás alá vont a vizsgált időszakban az 

érintett szolgáltatást az általános reklámozási szabályoknak, kereteknek megfelelően 
reklámozta-e, amikor a Vargha Metodikával kapcsolatosan különbőző kommunikációs 
eszközökön azt állította, hogy a termék használatával számos betegség gyógyítható, valamint 
a kezelésnek pozitív egészségre gyakorolt hatásai vannak. 

64. Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a vállalkozásnak a fogyasztók 
irányában tanúsított kereskedelmi gyakorlata feleljen meg a tisztesség követelményének, 
amely azon elvárást is magában foglalja, hogy a vállalkozásnak magáról vagy termékeinek 
lényeges tulajdonságáról adott, fogyasztóknak szóló tájékoztatása igaz és pontos legyen.  

65. A jelen ügyben vizsgált állítások mind az emberi szervezetre irányuló hatásokkal 
kapcsolatosak, azonban különböznek abból a szempontból, hogy azok a szervezet milyen 
állapotára vonatkoznak. 

66. Az egészségre gyakorolt hatás-állítások azt sugallják a fogyasztónak, hogy a termék 
fogyasztása és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy a termék 
alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása annak a terméknek van, amely 
kedvező hatást képes gyakorolni az életműködés zavartalanságára, az egészségre. 

67. A gyógyítás az egészség helyreállítását célzó tevékenység, az ilyen tartalommal ajánlott 
terméknek gyógyító hatású terméknek kell lennie. Gyógyhatása annak a terméknek van, 
amely a betegséget megszünteti, az egészséget helyreállítja, azaz egészségessé tesz. 
Gyógyhatásnak minősül tehát a jelentősebb, nem pusztán egészségvédő és általános jellegű 
megelőző, hanem a normál egészségi állapothoz való visszatérést biztosító, egészség-
helyreállító hatás.53 Szintén gyógyhatás állításnak minősül az olyan megelőző vagy kezelő 
hatás állítása, amely egy vagy több konkrét, kifejezett betegség, kórkép vagy tünet 
megelőzésére vagy kezelésére utal. 

68. Amennyiben egy állítás gyógyhatásra vonatkozik, úgy a kereskedelmi gyakorlat az Fttv. 
mellékletének 17. pontja körében értékelendő. Amennyiben a kereskedelmi gyakorlat nem 
gyógyhatásra vonatkozik, de egyébként az egészségre, az emberi szervezet állapotára 
vonatkozó állításként értelmezendő, az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja körében 
ítélendő meg.  

                                                             
51http://mediatanacs.hu/dokumentum/163974/bejelentes_alapjan_mukodo_orszagos_linearis_audiovizualis_mediasz
olgaltatasok.pdf 
52 http://nmhh.hu/dokumentum/162967/idoszaki_lapok_listaja.pdf 
53 Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.127/2004/12., Vj-103/2003. 
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69. Az Fttv. 14. §-a rögzíti, hogy ha a vállalkozás a hatóság felhívására a kereskedelmi gyakorlat 
részét képező tényállítás valóságát nem igazolja, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a 
tényállítás nem felelt meg a valóságnak. 

A kereskedelmi gyakorlat címzettjei 
70. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az 

olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott 
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az 
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a 
kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport 
tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. Ugyanezen szakasz (2) 
bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat 
vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy 
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja 
magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által 
ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző 
magatartás szempontjából kell értékelni. 

71. Jelen versenyfelügyleti eljárásban vizsgált szolgáltatással kapcsolatban is megállapítható, 
hogy a célcsoportot a kommunikációs tartalom határozza meg. A jelen ügyben tehát érintett 
minden olyan fogyasztó, aki a kereskedelmi kommunikáció által felhívott (jelentős számú) 
betegségek valamelyikében szenved, és a betegség vonatkozásában tartós tünetmentes 
állapotot kíván elérni.  

72. A célcsoportnak egy jelentős része különösen sérülékeny, mivel súlyos betegségben szenved 
(epilepszia, különféle daganatos megbetegedések, autoimmun betegség, Crohn-betegség, 
sclerosis multiplex, cukorbetegség, Parkinson-kór, Alzheimer-kór, Lyme-kór) és feltehetően 
több kezelési módot is kipróbált már, esetleg rövidebb-hosszabb távon eredménytelenül. 
Ezen fogyasztók egy átlagos fogyasztónál lényegesen többet hajlandóak megtenni a 
problémáik orvoslásáért és ennek következtében sérülékenyebbek is, ezért kiszolgáltatott 
helyzetben vannak és a kívánt cél érdekében akár anyagi lehetőségeiket meghaladó 
kiadásokat is hajlandóak eszközölni. Az is megállapítható továbbá, hogy az eljárás alá vont 
ismerheti a célcsoportját, annak magatartási jellemzőit (kétségbeesettség, fogékonyság az 
eredményes megoldások ígéretére). 

73. A fentiek miatt az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vargha Metodika elnevezésű 
kezelés kapcsán az érintett fogyasztók valamely fizikai fogyatkozásuk, betegségük miatt 
sérülékenyebbeknek tekinthetők az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján. 

Ügyleti döntés 
74. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy 

folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga 
eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már 
e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet tisztességtelen módon. 
Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a fogyasztó 
döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra - 
ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már önmagában az a körülmény, hogy a 
tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot 
a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás „meggyőzheti” a fogyasztót, „ráveheti” a 
vállalkozás számára előnyös döntés meghozatalára.  

75. Az üzleti-piaci folyamatok igen lényeges mozzanata a kölcsönös kapcsolatfelvétel, amelynek 
során mindkét félnek számos alternatíva áll a rendelkezésére a realizáláshoz. Általában 
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jogsértést eredményez, ha ezen kapcsolatfelvétel alapja, elindítója egy tisztességtelen 
magatartás, kereskedelmi gyakorlat, így különösen egy tisztességtelen reklám. 

76. Az eljáró versenytanács utal ebben a körben az Európai Bíróság egy előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem kapcsán 2013. december 19-én hozott ítéletére,54 melynek megállapítása 
szerint az ügyleti döntés fogalma alá tartozik nem csupán az arra vonatkozó döntés, hogy a 
fogyasztó megvásároljon-e vagy sem egy terméket, hanem „az ilyen döntéssel közvetlen 
kapcsolatot mutató döntésre is, például arra vonatkozólag, hogy a fogyasztó belépjen-e az 
üzletbe.”  

77. A fogyasztók felé irányuló reklámmal szemben egyértelmű követelmény, hogy annak alapján 
a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), a 
vállalkozásról, a tájékoztatás tartalmáról.  

78. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban ügyleti döntésnek tekintendő a fogyasztó azon döntése, 
hogy felkeresse-e a módszertani központot egy állapotfelmérés érdekében, továbbá, hogy 
igénybe vegyen-e valamilyen kezelést, mely kedvező hatással lehet – az eljárás alá vont 
által kereskedelmi kommunikációban megjelenített – betegségre, állapotra. 

79. Az eljáró versenytanács ebben a körben jegyzi meg, hogy nem fogadható el az eljárás alá 
vont azon véleménye az ügyleti döntéssel nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat (mert a fogyasztónak van ideje, lehetősége az első állapotfelmérést 
követően is átgondolni a kezeléseket), ugyanis már az állapotfelmérés (amelynek 20.000 Ft 
az ellenértéke) is egy döntési helyzet eredménye. Az üzenetek közvetítése és így az ügyleti 
döntés befolyásolására való alkalmasság már a figyelemfelkeltő célú (és számtalan 
betegséget nevesítő) tájékoztatások közzétételével megkezdődik, legyen az honlapi 
tartalom, sajtóbeli hirdetés, szóbeli kommunikáció vagy akár pr-jellegű tájékoztatás. 

Az eljárás alá vont felelőssége 
80. Az Fttv. 9. §-a alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért 

felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll, abban az esetben is, ha a kereskedelmi 
gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy 
javára. 

81. Az Fttv. tehát az ún. „érdek-elvet” tekinti a felelősség megállapíthatósága alapjának. Az Fttv. 
értelmében elsődlegesen azon vállalkozások felelőssége állapítható meg a közzétett 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében, amelynek az értékesítés, eladásösztönzés 
közvetlenül érdekében áll. 

82. Az eljárás alá vontnak a Vargha Metodika elnevezésű kezelésből árbevétele származott, ezért 
a reklámozása az eljárás alá vont közvetlen érdekében állt. Ennek fényében a vizsgált 
kereskedelmi gyakorlatokért az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdésére, az abban megjelenített 
érdek-elvre figyelemmel felelősséggel tartozik. 

83. Az eljáró versenytanács hangsúlyosan megjegyzi, hogy csak a versenyfelügyeleti eljárás 
tárgyát értékelte, nem lépett túl a versenyfelügyeleti eljárás ügyindító végzésében 
meghatározott vizsgálati irányokon, így 

- önmagában nem vizsgálta Dr. Vargha Zoltán személye, az eljárás alá vont megnevezése, 
illetve a nyújtott szolgáltatás környezete révén közvetített azon üzenetet, hogy az eljárás 
alá vont (szak)orvosi szolgáltatást nyújt, (ezen körülményeket a gyógyhatás állítások 
megerősítése körében értékeli az eljáró versenytanács), 

- önmagában nem vizsgálta azt az üzenetet, hogy az eljárás alá vont módszere egyedi, 

                                                             
54 Az Európai Bíróság ítélete a C-281/12. számú ügyben. 
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- nem vizsgálta a Vargha Terápia név alatt működő vidéki irodák által közzétett 
kereskedelmi gyakorlatot sem. 

 
VIII. 

A vizsgált kereskedelmi gyakorlat jogi értékelése 
Az alkalmazott gyógyhatás állítások értékelése 
84. A vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy az 

döntően és dominánsan különböző betegségek, elváltozások, kóros állapotok 

- diagnózisáról, majd 
- kezeléséről, 

- gyógyításáról, illetve 
- megelőzéséről 

számol be, a módszertan elméleti hátterét is ismertetve. Ezen állítások (lásd a mellékletet és a 
19. pontot) gyógyhatás állítások. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy az eljárás alá vont 
kereskedelmi gyakorlata túlnyomórészt gyógyhatás-állításokat tartalmaz, és ezen 
állításoknak a teljeskörű felsorolása gyakorlatilag a teljes kommunikációs tartalom idézését 
jelentené, így a 19. pontban található táblázat csak felsorolja a mellékletben összegzett 
kereskedelmi gyakorlat kifogásolható elemeit.  

85. Egyértelműen megállapítható tehát, hogy az eljárás alá vont kereskedelmi gyakorlat 
gyógyhatás üzenetet közvetít. Az eljárás alá vont kommunikációiban továbbá gyakran 
szerepelnek a terápia, terápiás kezelés, gyógymód, kezelés szavak, amelyek elsősorban az 
egészségügyi ellátásban használatosak. A gyógyhatás állítás tartalmat támasztja alá az eljárás 
alá vont e-mail címe, valamint Dr. Vargha Zoltán személye, címe és megjelenése is 
egészségügyi szakemberre, orvosi szakmai háttérre utal, függetlenül attól, hogy Vargha 
Zoltán nem orvos. Az eljáró versenytanács megjegyzi továbbá, hogy a vállalkozás nevében is 
gyógyhatásra utalás volt található: Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket 
Forgalmazó. Ezen a helyzeten érdemben nem változtatott az eljárás alá vont – egyébként 
méltányolható, az együttműködési szándéka keretében közvetve, csekély mértékben 
figyelembe veendő lépésként – elnevezésének módosítása, mert ugyan az orvosi címre 
potenciálisan utaló dr. jelzés kikerült, de az elnevezésben továbbra is szerepel a vállalkozás 
tevékenységének jellegére utaló, sőt azt tovább erősítő azon kifejezések összessége, hogy: 
GYÓGYMÓD-METODIKA Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyhatású termékeket 
Forgalmazó. 

86. A terápia jelentése gyógykezelés, illetve a betegségek kezelésével foglalkozó tudományág, 
illetve a gyógyítás során alkalmazott kezelési eljárások összessége. A tünet a betegség által 
okozott olyan jelenség, amely alapján a betegség felismerhető. A betegségeket a tünetek 
alapján ismerik fel, ezek összegzése, kiértékelése, így a kórisme felállítása, az orvos egyik 
legjelentősebb feladata. 

87. A 19. pontban felsorolt gyógyhatás állítások mellett több kommunikációs eszköz is 
kifejezetten orvoslásra, gyógyító tevékenységre utal pl. az alábbiak révén: 

- Vargha tanár úr gyógyultnak tekinti (1. számú reklám), 
- és akkor azt mondta a tanár úr, hogy Cyntia az epilepsziából már meggyógyult (2. számú 

reklám), 
- dr. Vargha Zoltán, aki már a családunkban meggyógyított egy családtagunkat a 

nyirokmirigyrákból, 
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- azt mondta nekem, hogy én magát meggyógyítom. Ha akarja, ha nem (3. számú reklám). 
88. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint az Fttv. mellékletében szereplő kereskedelmi 

gyakorlatok minden további vizsgálat nélkül tisztességtelenek, így ahhoz, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, elegendő azt 
bizonyítani, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat megvalósítja a melléklet 17. pontjában 
foglaltakat, azaz gyógyhatást állít valótlanul (igazolatlanul). 

89. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett szolgáltatás fogyasztói szempontból egy 
összetett termék, állapotfelmérésből, különböző kezelésekből és az azokhoz kapcsolódó 
tanácsadásból (életmódra vonatkozó), valamint az ajánlott egyéb termékek (étrend-
kiegészítők) rendszeréből áll, így nem csupán azt nem lehet egyértelműen megállapítani, 
hogy egy fogyasztó számára a módszertan milyen költségekkel jár, de azt sem, hogy a 
módszertan az egyes fogyasztó speciális jellemzőit (állapotát) hogyan veszi figyelembe, 
miként alkalmas arra, hogy minden fogyasztóra azonos módon hasson. 

90. Az eljárás alá vont nem igazolta semmilyen módon, hogy az érintett módszer pontosan mitől 
egyedi, nem igazolta azt sem, hogy a módszer olyan zárt rendszert képez, amely képzéssel, 
oktatással stb. kétségtelenül pontosan átadható a kezelést végző munkatársaknak, esetleg 
további személyeknek, ugyanis erre vonatkozóan sem irati vagy más bizonyítékot, sem 
egyéb, kétségtelen ok-okozati összefüggésekre alapított következtetésekkel nem állt elő.  

91. Az eljárás alá vont állításai igazolására (lásd a 29., 38. és 41. pontokat) alapvetően Dr. 
Vargha Zoltán szakmai tanulmányait, dolgozatait és azok értékelését, valamint fogyasztói 
tapasztalatok dokumentációit (állapotfelmérések, kezelő lapok, vélemények, visszajelzések) 
nyújtotta be. 

92. Tekintettel a dokumentumok forrására (az eljárás alá vont tulajdonosa, a tulajdonos 
magánszemély szakmai konzulensei, illetve az eljárás alá vont saját ügyfelei), 
általánosságban megállapítható, hogy azok nem tekinthetőek egyértelműen független, 
elfogulatlan és tudományos jellegű bizonyítéknak. Szükséges továbbá ebben a körben 
megjegyezni, hogy az eljárás alá vont több olyan ügyfele orvosi (ambuláns) kezelőlapját 
csatolta, amelyben a kezelő szakorvos az állapot javulását rögzítette, azonban egyetlen egy 
esetben sem olvasható az, hogy ez a Vargha Metodikának köszönhető, illetve több esetben a 
kezelő szakorvos részletesen ismertette, hogy az érintett beteg milyen gyógyszeres- vagy 
egyéb kezelést kapott az érintett időszakban. 

93. A versenyfelügyeleti eljárás során benyújtott fogyasztói tapasztalatok tekintetében továbbá 
rögzítendő, hogy azoknak ugyanazon elvárásoknak kell megfelelniük, mint minden egyéb, a 
fogyasztók irányába közölt kommunikációnak. Így a fogyasztói vélemények esetében nem az 
az elvárás, hogy azok valós személy véleményét tükrözzék, hanem azok közzétételekor a 
vállalkozásoknak meg kell bizonyosodniuk arról is, hogy a fogyasztói vélemény megfelelő 
bizonyítékkal alátámasztható-e. 

94. A Fővárosi Ítélőtábla döntése55 szerint a tudományos ismeret a természet objektív 
összefüggéseiről szerzett, a tudományággal hivatásszerűen foglalkozó, abban 
szaktekintélynek számító személyek által a tudomány követelményeinek megfelelő módon 
igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége.  

95. A Fővárosi Ítélőtábla megállapította továbbá, hogy nem tekinthetők tudományos ismeretnek 
a pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. 
Ahhoz, hogy egy adott termék hatását (és különösen betegségeket megelőző, kezelő, 
gyógyító hatását) valóban tudományos ismeretek támasszák alá, ennél mélyrehatóbb 
vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék (szolgáltatás) hatására és mellékhatásaira 
kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követően az eredményeket a tudomány 

                                                             
55 Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.185/2007/6, Vj-3/2004. 
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képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan szakvéleményt adni. Ezen 
minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékről – tudományos ismeretekre 
alapítottan – gyógyhatást állítani. 

96. A fogyasztói tapasztalatok kapcsán szükséges továbbá megemlíteni azt a joggyakorlati 
megközelítést a magánszemélyektől származó idézetek kereskedelmi gyakorlatokban való 
szerepeltetésével kapcsolatban, hogy valamely személytől származó idézet reklámban történő 
elhelyezése nem mentesít a vállalkozásokat a versenyjogi felelősség alól. Az ilyen 
megoldással a reklámban elhelyezett közlések az adott vállalkozás (az ő gazdasági érdekeit 
szolgáló) közléseinek minősülnek. 

97.  Továbbá, amint azt a Fővárosi Bíróság56 ítéletében megállapította, a tudományos igazoltság 
körében lényeges, hogy a fogyasztói döntések jogszerű befolyásolása esetén a vállalkozásnak 
már a reklám közzététele előtt rendelkeznie kell olyan egyértelmű vizsgálati eredménnyel, 
amely állításait mindenben alátámasztja. Bár a jelen ügyben a benyújtott dokumentáció mind 
régebbi a kereskedelmi gyakorlatnál, de azok egyike sem tekinthető bizonyítéknak a fentiek 
és a továbbiakban leírtak alapján, így ennek a kérdésnek relevanciája csak a jövőre nézve 
állna fenn, ha pl. az eljárás alá vont a versenyfelügyeleti eljárás során olyan tudományos 
bizonyítékot nyújtana be, amely a vizsgált időszakot követően véghezvitt kutatásokkal, 
felmérésekkel igazolná a módszertan hatásait. 

98. A töretlen bírói gyakorlat értelmében az eljárás alá vontnak az eljárással érintett kezelésre 
vonatkozó olyan bizonyítékokkal kellett volna szolgálnia, amelyek megfelelnek a tudomány 
elvárásainak, így különösen figyelemmel arra, hogy 
- a tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal 

hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány 
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak 
összessége, 

- a vizsgálati eredmény nem nyugodhat izolált esetismertetéseken, véletlenszerű 
tapasztalatokon, olyan beszámolókon, amelyek nélkülözik a tudományos értékeléshez 
szükséges feltételeket és eszközöket (pl. megfelelő és elfogadott statisztikai tervezést, 
kivitelezést), elismert tudományos módszerrel alá nem támasztott véleményeken, az 
értékelést befolyásoló körülmények mellőzésével írott publikáción, forrásanyag 
ellenőrizetlen hivatkozásán, nem mellőzve, hogy nem tekinthetők tudományos 
ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a fogyasztóktól származó vélemények, 

- a vizsgálatba bevont személyek esetén a minta kellő nagysággal és reprezentativitással 
bírjon, 

- a mintába való bekerülés szempontjai olyan személyek mintába való bekerülését 
eredményezzék, akik a vizsgált termék célcsoportját alkotják, 

- a mintavétel módja legyen megfelelő, a mintába való bekerülés szempontjai ne 
okozzanak potenciális szelekciós torzítást, 

- a vizsgálatra normál, a mindennapi használattól nem eltérő körülmények között kerüljön 
sor, 

- a vizsgálat során történő „lemorzsolódás” indokai kerüljenek ismertetésre, 
- a vizsgálati alanyokról álljanak rendelkezésre deskriptív statisztikák, 

                                                             
56 Fővárosi Bíróság - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.257/2004/5. ítéletével helybenhagyott - 2.K.33.494/2003/8. 
számú ítélete 
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- a vizsgálat lefolytatása oly módon történjék, amely lehetővé teszi az esetleges 
szubjektivitási problémák kezelését, a vizsgálat dokumentációban szereplő számítások 
legyenek ellenőrizhetők az ún. nyers adatok segítségével. 

99. Az eljárás alá vont által benyújtott egyes bizonyítékok kapcsán az eljáró versenytanács a 
következő megállapításokat teszi továbbá a fentieken túl: 
- a dr. Vargha Zoltán által tett nyilatkozat és egyéb, nem ismert célú, ugyancsak tőle 

származó írás az eljárással érintett kezelés alkalmazhatóságának, hatásosságának 
alátámasztására nem alkalmas, mert az eljárás alá vont által nyújtott szolgáltatást végző 
személynek az általa végzett kezelésre vonatkozó nyilatkozata nem tekinthető sem 
elfogulatlannak, sem tudományosan általánosan elfogadottnak; 

- dr. Vargha Zoltán doktori értekezése nem támasztja alá a vizsgálattal érintett 
kereskedelmi kommunikációban megjelenített egyes gyógyhatásokat, többek között 
tekintettel arra, hogy annak tárgya nem gyógyítás, hanem a teljesítőképesség fokozása 
(katonák körében); 

- a fenti indok miatt a doktori értekezésre adott bírálat sem támasztja alá a vizsgálattal 
érintett kereskedelmi kommunikációban közölt egyes gyógyhatásokat, továbbá az értékelt 
és az értékelők között fennálló szakmai kapcsolat is megkérdőjelezi az értékelés 
elfogulatlanságát; 

- a szakdolgozat az eljárással érintett kezelésre vonatkozóan csak általánosságban tesz 
megállapításokat, konkrét, a kezeléssel összefüggésben végzett klinikai vizsgálatok 
bemutatását nélkülözi, így megállapítható, hogy a szakdolgozat nem felel meg a 
tudományos bizonyítékokkal szemben támasztott (pl. a 98. pontban ismertetett) 
követelményeknek, így nem alkalmas arra, hogy a vizsgálattal érintett tájékoztatások 
valóságtartalmát alátámassza; 

- a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kollokviumi tanagyagának felhasználása (pl. 
egyetemi jegyzetben) nem ismert, a benyújtott dokumetum egy olyan összeállítás, amely 
általános információkat tartalmaz a vérzéscsillapítás természetes és mesterséges 
módszereiről, azonban nem tesz említést a Vargha Metodikáról, így az nem értékelhető 
az azzal elérhető gyógyhatások, egészségre hatásokat alátámasztó bizonyítékként; 

- az eljárással érintett kezelést igénybe vevő fogyasztók anonimizált leletei, 
köszönőlevelei, nyilatkozatai a kezelések eredményességéről nem alkalmasak az 
eljárással érintett kezelés alkalmazhatóságának, hatásosságának alátámasztására, mert 
nem tekinthetők klinikai vizsgálat keretében, az arra vonatkozó követelményeknek 
megfelelő vizsgálatnak, valamint nem számítanak tudományos ismeretnek a pozitív 
fogyasztói tapasztalatok, a betegektől származó vélemények, 

- eljárás alá vont szakmai elismerése kapcsán hivatkozott (lásd a 41. pont 2. francia 
bekezdését: Heim Pál Gyermekkórház, Pető Intézet) intézményekkel való kapcsolatát, a 
kapcsolat jellegét az eljárás alá vont nem igazolta, arra csak általánosságban hivatkozott 
(mintegy kapcsolatfelvételként), 

- az eljárás alá vont mellett – nem ismert, de nem a jelen versenyfelügyeleti eljárással 
összefüggő okból – kiálló személyek (41 fő) 2014. márciusban kelt nyílt levele és az 
adatgyűjtési célú, 993 személy adatai tartalmazó, 2009-ben megkezdett lista relevanciája 
tudományos bizonyítékként semmilyen tekintetben nem állapítható meg a jelen ügyben, 
az eljáró versenytanács ugyanis nem vitatja, hogy az eljárás alá vontnak jelentős számú 
ügyfele van, miközben pl. a listából (amelynek címe nem csak a gyógyultakra, de a 
gyógyulni vágyókra is utal) nem állapítható meg sem az érintettek elégedettsége, sem a 
kezelések hatása, 
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- szintén nem tekinthető tudományosan megalapozottnak az a 2015. április 28-án kelt 
háziorvosi igazolás, amely egy 2003-2005-ben történt gyógyulási folyamatra utal egyéb 
dokumentumok, szakorvosi igazolások, látleletek csatolása és az érintett személy 
jelenlegi állapotának szintén hiteles ismeretése nélkül, 

- nem állapítható meg dr. B.E. 2015. május 3-án kelt – baráti hangvételű, de egyébként 
orvosi pecséttel is ellátott – levelének relevanciája, ugyanis a levél célja valamiféle 
kapcsolatfelvétel egy kezelés érdekében, és amely levél csak mellesleg utal a szerző által 
is ismert személyek állapotának javulására, továbbá az eljárás alá vont vállalkozás 
tulajdonosát ért támadásokra. 

100. A tudományos bizonyítékok körében az eljárás alá vont csatolta továbbá Dr. H.I. PhD 
2015. május 8-án kelt nyilatkozatát is, amelynek címe: „Nyilatkozat a Vargha Zoltán által 
2007-ben benyújtott doktori (PhD) értékezésében szereplő, szelektált populáció részvételével 
elvégzett Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív vizsgálat eredményeinek értékelésével 
összefüggésben.” 

101. A nyilatkozat ismerteti a reflexterápiás módszer hatékonyságára 2007-ben végzett ún. 
Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív vizsgálatot (a vizsgálati dokumentáció csatolása 
nélkül). A vizsgálat célja a stresszkezelésre utaló személyiségjellemzők pszichometriai 
detektálása volt. A vizsgálatban 51, pszichés (döntően hangulatzavaros) panasszal érintett 
személy vett részt, adataikat egy számítógépes program (SPSS) dolgozta fel. Az adatokat a 
kezelések előtt, majd 3 hónappal a kezelések megkezdése után rögzítették. A kontroll-csoport 
is hangulatzavarral diagnosztizált, de reflexterápiával nem érintett személyekből állt. A 
nyilatkozat szerint az alábbi következtetések voltak levonhatóak a vizsgálat eredményei 
alapján: 
- a várható stressz-szituációk, konfliktushelyzetek leküzdésének szemszögéből a páciensek 

„fittebb” pszichikai állapotba kerültek a reflexterápiás kezelést követően a kiindulási 
állapothoz viszonyítva 3 hónap elteltével, 

- a változás tartóssága „csak hosszmetszeti vizsgálatokkal” támasztható alá, 
- a változások az értékelt létszám miatt csak kellő óvatossággal értékelhetőek, a kezelés 

hatékonyságát önmagában nem igazolhatják, „csak más szomatikus (élettani) és mentális 
változásokkal való szoros és tartós együtt-járás esetén, és korrekt matematikai statisztikai 
analízishez szükséges létszámú (min. 100 fő) kontrollvizsgálat elvégzése és értékelése 
alapján fogalmazhatók meg megalapozottabb összefüggések.” 

102. A nyilatkozatban nem történt utalás arra, hogy a vizsgálattal érintett személyek esetében a 
hangulatzavart vagy egyéb pszichés panaszt szakorvos állapította volna meg, vagy csupán a 
Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív alapján került rögzítésre az állapotuk, ahogyan a 
kontroll-csoporthoz való viszonyítás vagy változás, illetve a szakorvosi vagy pszichológusi 
közreműködés szerepe sem ismert. Egyebekben a nyilatkozat önmagában nem fogadható el a 
hiteles vizsgálati dokumentáció nélkül tudományos bizonyítéknak, csak egy közvetlen 
utalásnak egy bizonyíték létére. 

103. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy a fenti nyilatkozat következtetései viszont 
éppen azt támasztják alá, arra utalnak, hogy az eredmények és a feltételek nem elégségesek, 
összetettebb és nagyobb mintákra építő kutatásokra, klinikai vizsgálatokra van szükség a 
kezelések hatékonyságának valós értékelésére. 

104. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont szolgáltatása és a szakorvosi vizsgálatok 
közötti kapcsolat kapcsán utal arra, hogy az állapotfelmérő lap utolsó bekezdésében rögzített 
nyilatkozat, miszerint: 
„alulírott, a mai napon kijelentem, hogy a kivizsgáláson és kezelésen saját felelősségre 
veszek részt. Szükség esetén a kezelés tényéről kezelőorvosomat is tájékoztatom, valamint 
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követem a DR. VARGHA METODIKA TUDOMÁNYOS INTÉZET KFT. tanácsait a klinikai 
kontrolokra, étkezésekre, kezelésre és életmódra vonatkozóan.” 

önmagában nem azt igazolja, hogy az eljárás alá vont mindig és feltétel nélkül szakorvoshoz 
irányította a fogyasztókat, hanem a felelősség kérdéséről rendelkezik. 

105. A védjeggyel levédett egyedi módszer kapcsán az eljáró versenytanács kiemeli, hogy az 
eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott védjegyoltalom a következő ábrás védjegyre 
vonatkozik: 

      
106. Megállapítható tehát, hogy az oltalom nem az eljárás alá vont által nyújtott 

kezelés/szolgáltatásra, hanem a fenti ábrás védjegy alkalmazására vonatkozik, így nem 
hivatott annak egyedülállóságát, hatékonyságát igazolni. Az eljárás alá vont az általa 
hivatkozott szabadalomra vonatkozóan nem nyújtott be bizonyítékot, valamint a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján sem található erre vonatkozóan adat. 

107. A fentiek alapján tehát az eljárás alá vont nem igazolta a Vargha Metodika egyetlen 
hatását sem tudományosan és elfogulatlanul, így a 19. pontban felsorolt, de a mellékletben 
teljeskörűen ismertetett gyógyhatás állítások sem tekinthetőek valósnak. Ebben a körben azt 
is szükséges megjegyezni, hogy a módszertan komplementer kezelésként való hatása sem 
nyert igazolást. 

108. A fentiekre tekintettel az eljárás alá vontnak az eljárással érintett termékkel kapcsolatos 
kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. melléklete 17. pontjában foglaltakat, és 
ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését. 

Az alkalmazott egészségre vonatkozó és egyéb hatásállítások értékelése 
109. Az eljárás alá vont által alkalmazott, jelen határozat 19. pontjában megjelenített, de nem 

teljeskörűen felsorolt egészségre vonatkozó állítások (pl. öngyógyítás, öntisztítás, 
önkorrekció, felerősítés segítése, sejtek anyagcseréjének és az életfolyamamatok 
optimalizálása, fáradékonység, frontérzékenység kezelése, általános prevenció és felerősítés) 
azt sugallják, hogy az eljárással érintett termékek alkalmazása és az egészség között 
összefüggés van. 

110. Egyes kommunikációs eszközök továbbá azt is állítják, hogy a módszertan „alkalmas az 
orvosságok hatásmechanizmusának fokozására, illetve célirányzatra, … vagy akár az 
orvosságfüggőség megszüntetésére.”, azaz alkalmas arra, hogy a gyógyszereket kiváltsa vagy 
hatásaikat erősítse (a továbbiakban: egyéb hatásállítás). 

111. Ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, 
egyfelől azt kell bizonyítani, hogy az eljárás alá vont kereskedelmi gyakorlata valótlan 
információt tartalmazott-e vagy valós információt megtévesztésre alkalmas módon tett-e 
közzé a Vargha Metodika elnevezésű kezelés egészségre gyakorolt és egyéb hatása 
vonatkozásában, másfelől, hogy a magatartás alkalmas volt-e arra, hogy a fogyasztót olyan 
ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg. 

112. A gyógyhatás állítások körében elmondottak (lásd a 90-107. pontokat) alapján a jelen 
határozat 29., 38. és 41. pontjaiban megnevezett, becsatolt dokumentumok egyike sem 
fogadható el tudományosan alátámasztott bizonyítéknak és azok egyike sem tanúsítja a 
vizsgált módszertan vonatkozásában közzétett egészségre gyakorolt és egyéb 
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hatásállításokat. Mindezek alapján az eljárás alá vont valótlan információkat közölt a termék 
egészségre vonatkozó és egyéb hatásaival kapcsolatban. 

113. A fenti tájékoztatások azonban tartalmuk miatt összhatásukban alkalmasak lehettek arra, 
hogy a fogyasztót az eljárással érintett kezelés egészségre gyakorolt és egyéb hatásai 
tekintetében befolyásolják és olyan ügyleti döntés meghozatalára késztessék, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg. 

114. A fentiekre való tekintettel az eljárás alá vontnak a Vargha Metodika elnevezésű 
kezeléssel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlata (a melléklet szerinti tartalommal, a 19. 
pontban példálózva felsorolt állításokkal) megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont 
bj) és bg) alpontjaiban szabályozott magatartásokat, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának 
(1) bekezdését. 

A kötelezettségvállalás értékelése 
115. A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 

Elnökének 3/2012. számú közleménye a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett 
kötelezettségvállalásról (a továbbiakban: Közlemény) 4. pontjában rögzíti, hogy a törvény a 
GVH-nak széles mérlegelési jogkört biztosít a kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálása 
(elfogadása vagy elvetése) tárgyában.  

116. A jelen ügyben az eljáró versenytanács elsődlegesen azt állapította meg, hogy a vállalás 
tartalma és a jogsértés orvoslása közötti kapcsolat, a közérdek hatékony védelme nem 
értelmezhető egyértelműen, különös tekintettel arra, hogy  
- a vállalást követően módosított kereskedelmi gyakorlat (lásd a 21. és 32. pontokat) is 

tartalmaz kifogásolható kommunikációs elemeket, pl.:  
„A Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- 
és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült 
gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony 
vérnyomás, migrén, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és 
más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség problémáinak 
kezelésére.” 

- az eljárás alá vont a módszertan komplemeter kezelésként való hatékonyságát sem 
bizonyította. 

117. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint tehát a módosított tartalmú kommunikációk 
továbbra is megjelenítenek számos gyógy- és egyéb hatást, azonban állításai igazolására az 
eljárás alá vont vállalkozás nem nyújtott be értékelhető, elfogadható tudományos 
bizonyítékot. 

118. A jelen ügyben a kötelezettségvállalási nyilatkozat elfogadása ellen szólt a Közlemény 
értelmében (a vállalás tartalmával kapcsolatban felmerülő kérdéseken túl), hogy 

- az eljárás alá vont által tanúsított kereskedelmi gyakorlat megítélése kapcsán már a 
kereskedelmi gyakorlat tanúsítását megelőzően egyértelmű iránymutatást adtak a 
jogszabályi rendelkezések, az eljárás alá vont számára ismert lehetett a vonatkozó, 
gyógyhatás- és egészségreható állításokkal kapcsolatos állandó joggyakorlat, 

- a kereskedelmi gyakorlat bizalmi termékkel kapcsolatos és jelentős súlyúnak minősül, 
jelentős számú fogyasztót ért el (Közlemény 36. pontjának d) alpontja), 

- a vizsgált kereskedelmi gyakorlat elsősorban az átlagosnál sérülékenyebb fogyasztói 
kör (egészségügyi problémákkal küzdő fogyasztók) irányában valósult meg 
(Közlemény 36. pontjának c) alpontja). A vizsgált kereskedelmi gyakorlat 
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célcsoportja még az eljárás alá vont szerint is különösen sérülékeny, gyógyíthatatlan 
betegek köre. 

A fentiekre tekintettel – a körülmények mérlegelését követően, különös tekintettel arra, hogy 
a vállalt és véghez is vitt módosítás esetében sem egyértelmű a jogszerű kereskedelmi 
gyakorlat – az eljáró versenytanács úgy döntött, hogy a jelen ügyben nem fogadható el 
kötelezettségvállalás.  

Jogkövetkezmények alkalmazása 
119. A fogyasztók alapvetően több féle termék-kategóriába tartozó, különböző minősítésű 

fogyasztási cikkekkel, szolgáltatásokkal találkozhatnak a különböző piacokon. Azonban 
általánosságban elmondható, hogy ahhoz, hogy bármely termék vagy szolgáltatás 
gyógyhatással népszerűsíthető legyen, megfelelően és szigorú (tudományos, klinikai) keretek 
között igazolni kell az érintett piaci szereplőknek a hatásokat. Amennyiben nem állítana fel a 
szabályozás és a jogalkalmazás szigorú, minden vállalkozásra kiterjedő kereteket, azon piaci 
szereplők, akik jogszerűen forgalmazzák, minősíttetik és reklámozzák termékeiket, jelentős 
piaci hátrányba kerülnének.  

120. Szintén szigorú – bár termékkategóriánként eltérő – elvárások szerint szükséges azt is 
igazolni, hogy egy termék egészségre vonatkozó vagy bármilyen más pozitív hatással 
rendelkezik. A hatások ugyanis alapvetően bizalmi jellemzők közgazdasági értelemben, a 
vásárló, felhasználó ugyanis még a fogyasztást követően sem tud egyértelműen 
megbizonyosodni arról, hogy az elért eredmény minek köszönhető és hogy egyáltalán van-e 
eredmény, volt-e hatás. 

121. Az a piaci szereplő tehát, aki valótlan, jogilag nem megfelelően igazolt hatásokat 
tulajdonít termékének, jogsértést követ el. Amennyiben ez a jogsértés az emberi egészséggel, 
a gyógyulással kapcsolatos különösen jelentős súlyúnak minősülhet. 

122. A fentiekre figyelemmel az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott 2013. január 1. és 
2014. július 18. között azáltal, hogy a Vargha Metodika elnevezésű kezelés kereskedelmi 
kommunikációiban a kezelésnek olyan gyógyító, valamint az emberi egészségre gyakorolt, 
illetve egyéb hatásokat tulajdonított, amelyek nem igazoltak, és amely magatartással az 
eljárás alá vont megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését, figyelemmel az Fttv. 6. §-a (1) 
bekezdésének bg) és bj) pontjaira, illetve az Fttv. mellékletének 17. pontjára. 

123. A fogyasztók megfelelő tájékoztatása és a jövőbeli jogsértések megakadályozása 
érdekében (mivel az eljárás alá vont módosított kereskedelmi gyakorlata is tartalmaz jogsértő 
elemeket) az eljáró versenytanács a jogsértés Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja 
alapján történő megállapítása mellett szükségesnek ítélte a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének g) 
pontja alapján megtiltani a jogsértő magatartás további folytatását is. Az eljáró versenytanács 
arra is kötelezte az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a módosított kereskedelmi gyakorlatát 
a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja a GVH felé. 

124. Ebben a körben, az eltiltás kapcsán megjegyzi az eljáró versenytanács, hogy ugyan az 
eljárás alá vont 2014. évre (pontosabban a vizsgált időszakon belül 2014. január-júliusi 
időszakra) vonatkozóan csak kb. 5 millió Ft-nyi reklámköltségről nyilatkozott a 
versenyfelügyeleti eljárásban (majd arról, hogy kereskedelmi gyakorlatot, reklámokat nem 
folytat), az eljárás alá vont által csatolt 2014. évi főkönyvi kivonat57 értelmében az eljárás alá 
vont reklámköltségeinek összege 2014-ben kb. 14 millió Ft volt. 

125. Az eljáró versenytanács bírság kiszabását is indokoltnak tartotta az eljárás alá vonttal 
szemben a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése alapján, a bírság összegét a Tpvt. 78. §-a (3) 

                                                             
57 Vj/065-019/2014. számú irat, főkönyvi kivonat 5294-es számlaszám 



 38. 
 

bekezdésének, illetőleg a GVH Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2007. számú, a 
bírság mértékének meghatározásával kapcsolatban kialakult versenytanácsi gyakorlatot 
rögzítő közleményben foglaltaknak megfelelően meghatározva. 

126. Az eljáró versenytanács a bírság összegének megállapítása során a kereskedelmi 
kommunikáció összegéből (kiindulási összeg) indult ki, amely a vizsgálattal érintett 
időszakban összesen 24.560.896 Ft volt az alábbi megoszlásban:58  

A kommunikáció melléklet 
szerinti sorszáma A megjelenés ismert nettó költsége (Ft) 

1-5. 11 x 635.000 
6. 596.900 
7. 215.900 

50.800 
8. 2 x 50.800 
9. 50.800 

10. 76.200 
11. - 
12. 1.498.600 
13. 1.498.600 
14. 1.203.350 
15. 7 x 508.000 

5 x 191.516 
2 x 238.760 
3 x 317.500 

4 x 38.100 
2 x 25.908  
2 x 38.100 

5 x 200.660 
2 x 291.465 
2 x 277.019 
2 x 287.147 

186.690 
186.690 

6 x 165.100 
274.320 

16. 238.760 
264.160 

17. - 
18. 1.203.350 
19. - 
20. - 

Összesen 24.560.896 
 

127. Tekintettel arra, hogy  
- több kommunikációs eszköz költsége nem ismert (pl. 11., 17., 19. és 20. sorszámú 

kommunikációk), miközben a honlapi tájékoztatások és a szóbeli kommunikáció 
alapját is képező szórólapok jelentős hatású kereskedelmi gyakorlatnak 
minősülhetnek, továbbá 

- a feltárt kommunikációs eszközökben a jogsértő állítások, tartalmak dominálnak, 
illetve a gyógyhatás állítások képezik a tájékoztatások alapvető üzenetét,  

a kiinduló bírságösszeg a teljes kommunikációs költség. 

                                                             
58 Vj/065-009/2014. számú irat 
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128. A kiinduló összeget azonban befolyásolhatják a súlyosító és az enyhítő körülmények, 
amelyek együttesen meghatározzák a bírság alapösszegét. A jelen ügyben kiemelt mértékű 
súlyosító körülményként vette figyelembe az eljáró versenytanács, hogy  
- a jogsértéssel érintett szolgáltatás (közgazdasági értelemben, az ügyleti döntés egyes 

jellemzői, illetve a szolgáltatás hatékonysága szempontjából) bizalmi jellegű,  
- a kereskedelmi kommunikációval megcélzott fogyasztói kör sérülékeny, sőt (súlyos 

betegsége, a „hagyományos” kezelések, gyógymódok esetleges eredménytelensége miatt) 
különösen sérülékeny csoportot képez, 

- a kereskedelmi gyakorlat hosszabb ideje tartott és több típusú reklámeszközön keresztül, 
így különösen alkalmas volt arra, hogy jelentős image-hatást fejtsen ki, amelynek 
központi üzenete, hogy az eljárás alá vont módszertana egy széles hatáskörű gyógyító 
megoldás. 

129. Közepes mértékű súlyosító körülményként vette figyelembe az eljáró versenytanács, 
hogy az eljárás alá vont magatartása felróható, nem éri el az adott helyzetben általában 
elvárható magatartási mércét, nem felel meg a társadalom értékítéletének, különös tekintettel 
arra, hogy az emberi szervezettel kapcsolatos hatásokra vonatkozott a kereskedelmi 
gyakorlata, ami különös szakmai és etikai felelősséget is ró a piaci szereplőkre.  

130. A felróhatóság körében arra szükséges utalni, hogy  

- polgári jogi felróhatóság szabályai nem alkalmazhatók fenntartások, illetve 
megszorítások nélkül a versenyjogi tényállások megítélésében,59 

- a versenyjogi felelősség tudattartalomtól független, objektív alapú,60  

- az eljárás alá vontaknak felróható a fogyasztók nem igaz, nem valós és nem pontos 
módon történő tájékoztatása, ám ha ennek valamilyen formában igyekszik eleget tenni 
(például apró betűs tájékoztatás), akkor a magatartása felróhatóságának fokát nem lehet 
olyan súlyúnak értékelni, mintha erre nem is törekedett volna.61 

131. Az eljárás alá vont esetében azonban az eljáró versenytanács nem tudott olyan 
körülményt azonosítani (ideértve pl. a szakorvosi konzultációra való kötelezést), ami a 
felróhatóság alacsonyabb fokát igazolhatta volna. 

132. Az eljáró versenytanács kisebb mértékű enyhítő körülményként vette figyelembe  

- az eljárás alá vont által alkalmazott pénzvisszatérítési garanciát,62 
- az eljárás alá vont együttműködési szándékát, amelynek keretei között 

kötelezettségvállalási nyilatkozatot nyújtott be és ténylegesen, igazoltan módosította is 
kereskedelmi gyakorlatát. 

133. Az eljárás alá vont egyébként nem vitatott együttműködése kapcsán azt szükséges 
megjegyezni, hogy még a minden tekintetben kifogásolhatatlan és pontos adatszolgáltatás 
sem tekinthetők a jogkövető magatartást előíró törvényi kötelezettségen túlmutató mértékű 
olyan enyhítő körülménynek, amely önmagában maga után vonná a bírság csökkentését. 

134. Az, hogy az eljárás alá vont ellen korábban nem folyt sem versenyfelügyeleti eljárás, sem 
egyéb eljárás vagy per, nem minősül enyhítő körülménynek. Az eljáró versenytanács 
hangsúlyozza, hogy a tény, hogy az eljárás alá vont ellen eddig még nem volt folyamatban 

                                                             
59 Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.798/2006/7. számú ítélet (Vj-74/2004.) 
60 Fővárosi Bíróság 2.K. 32.189/2007/4. számú ítélete 
61 Főváros Ítélőtábla 2.Kf.27.057/2008/15. számú ítélete (Vj-45/2006.) 
62 Az eljárás alá vont a Vj/065-020/2014. számú irat mellékletében csatolt egy összesítő táblát, miszerint 2014-ben 
összesen közel 3 millió Ft-ot fizetett vissza közel 20 személy részére. Ezen táblázat azonban azt is igazolja, hogy 
egy-egy személy kezelésének költsége akár több százezer forintos nagyságrendű is lehet. 
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versenyfelügyeleti eljárás, nem jelenti azt, hogy korábban nem is lett volna kifogásolható a 
kommunikációs gyakorlata. Ebben a körben szükséges hangsúlyozni azt is, hogy ugyan nem 
vitatja az eljáró versenytanács, hogy az eljárás alá vont korábban nem reklámozta a 
szolgáltatását, de az eljárás alá vont honlapjának és szórólapjának tartalma korábban is 
hasonló lehetett, ami szintén arra utal, hogy korábban is lehetett jogsértő a kereskedelmi 
gyakorlat. 

135. Az eljáró versenytanács megjegyzi továbbá, hogy az eljárás alá vont névváltoztatása nem 
tekinthető enyhítő körülménynek, különös tekintettel arra (lásd a 85. pontot), hogy az 
továbbra is azt sugallja a fogyasztók felé, hogy gyógyító tevékenységet végez. 

136. Ebben a körben szükséges megjegyezni, kapcsolódva az eljárás alá vont által felhívott 
internetes „feledés joga” intézményéhez, hogy az eljárás alá vont nem igazolta, hogy bármit 
is tett volna az interneten (egyes közösségi, file megosztó portálokon) továbbra is elérhető 
jogsértő tartalmak eltávolíttatása érdekében. Amennyiben egy vállalkozás dokumentált 
módon igazolja, hogy megtett minden tőle telhetőt azért, hogy az érdekében, de nem a 
felügyelete alatt lévő kommunikációs felületen közzétett jogsértő állításokat eltávolítsa, 
azonban az mégsem sikerült rajta kívül álló okból, akkor ezen körülmény a vállalkozás 
magatartásának felróhatósága, a jogsértéshez való viszonyulása keretében értékelhető. 

137. Az enyhítő és súlyosító körülményekre tekintettel az eljáró versenytanács 30 millió Ft-
ban határozta meg a bírság alapösszegét. 

138. Végezetül az eljáró versenytanács a fentieknek megfelelően kalkulált bírság alapösszeget 
megvizsgálta abból a szempontból, hogy az – figyelemmel az ügy összes körülményeire – 
kellő mértékű elrettentő erőt képvisel-e és hogy nem haladja-e meg a törvényi maximumot. 
A jelen esetben a törvényi maximum, a 2014. évi nettó árbevétel 10%-a (12.086.800 Ft) 
érdemi korlátot jelentett, így ez az összeg lett a kiszabott bírság. 

Részletfizetés 
139. A Ket. 74. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezést tartalmazó döntésben a hatóság  

részletekben történő teljesítést is előírhat. A részletfizetés engedélyezése azonban különleges 
és kivételes eset, csak a vállalkozás igazolt pénzügyi nehézségeire tekintettel történhet. A 
részletfizetés akkor engedélyezhető, ha a kiszabandó bírság egy összegben való megfizetése 
– folyó fizetési lehetőségeit figyelembe véve – kirívóan aránytalan terhet róna az adott 
vállalkozásra.  

140. A versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezések következtében részletfizetési 
kedvezmény csak abban az esetben adható, ha azt a vállalkozás a döntés meghozatala előtt 
kéri. A döntés meghozatala után már nincs a GVH-nak lehetősége a döntés módosítására a 
részletfizetés engedélyezése okán, tekintettel arra, hogy a Tpvt. 44. §-a kizárja a Ket. 74. § 
(2)-(5) bekezdéseinek alkalmazhatóságát. 

141. A részletfizetés megállapíthatóságának mérlegelése során az eljáró versenytanácsnak 
figyelemmel kell lennie a jogsértés jogkövetkezményének a jogsértés megállapításához 
időben közeli végrehajtásához fűződő közérdekre is a vállalkozás pénzügyi helyzetének 
veszélyeztetettségével összefüggésben. 

142. Továbbá általánosságban elmondható a joggyakorlat alapján, hogy a részletfizetést 
önmagában, az összefüggések részletes és ok-okozati ismertetése nélkül nem alapozzák meg 
azon körülmények, hogy a cég veszteséges volt, hitellel rendelkezik, jelentősebb beruházást 
végez, továbbá a pénzügyi vagy likviditási nehézségeket sem elég önmagában állítani, azt 
okirattal és számszerű indokolással alá kell támasztani. 
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143. Az eljárás alá vont úgy kérte63 a versenyfelügyeleti bírság részletekben való fizetésének a 
lehetőségét, hogy annak sem indokait, sem kereteit nem jelölte meg részletesen (csak az 
eljárás alá vont veszteséges működésére hivatkozott a negatív mérlegeredményre utalással), 
így az eljáró versenytanács a rendelkezésre álló adatok (Vj/65-19/2014. és Vj/65-28/2014. 
számú iratok, illetve a http://e-beszamolo.im.gov.hu linken elérhető adatok), illetve saját 
következtetései alapján döntött. 

144. Az eljárás alá vont egyes pénzügyi mutatói az alábbi módon alakultak az elmúlt években: 
Ezer Ft 2011. 2012. 2013. 2014. 

Értékesítési nettó 
árbevétele 

144.026 148.205 122.087 120.868 

Egyéb bevételek 40 14 30.003 4 

Anyagjellegű ráfordítások 37.549 38.760 67.530 44.636 

Ezen 
belül 

Anyagköltség 9.485 8.075 8.356 5.634 

Igénybevett 
szolgáltatások 
értéke 

27.247 29.531 57.880 37.631 

Személyi jellegű 
ráfordítások 

95.390 100.363 84.722 78.402 

Alkalmazottak létszáma - 37 fő 31 fő 27 fő 

Eszközök összesen 27.776 19.937 29.050 15.204 

Ezen belül Tárgyi 
eszközök 

22.969 19.104 15.496 12.572 

Pénzeszközök 4.070 193 12.272 1.472 

Saját tőke 9.507 2.588 -20.357 -38.405 

Mérleg szerinti eredmény -2.618 -6.920 -22.944 -18.049 

 
145. Az eljárás alá vont által csatolt főkönyvi kivonat64 értelmében az eljárás alá vont 2014-

ban több mint 14 millió Ft-ot költött hirdetésekre, azonban az eljáró versenytanács ezen 
összeg és a 2014. évben feltárt kereskedelmi gyakorlat költségének (4.826.000 Ft) viszonyát 
egyértelműen nem tudta megállapítani.  

146. A fenti mutatók alapján (a negatív eredmények ellenére) nem állapítható meg minden 
kétséget kizáróan, hogy az eljárás alá vont pénzügyi nehézségekkel küzdene, különös 
tekintettel arra, hogy egyébként a bírság nagyságrendje megfelel az eljárás alá vont 2014-beli 
reklámköltségeinek (2013-ban magasabb volt a költés).  

147. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott,65 hogy negatív eredménye részben az ingyenes vagy 
csökkentett költségű kezeléseknek köszönhető. A pénzügyi mutatókból azonban 
megállapítható, hogy a negatív eredmény részben a kötelezettségek, illetve az anyagjellegű 
ráfordítások növekedésével, részben pedig a nem ismert tartalmú egyéb bevétel (2013-ban 30 
millió Ft) visszaesésével indokolható, nem pedig az alaptevékenységgel összefüggésben 
esetlegesen elmaradt bevételekkel. Ez az összeg ugyanis 2013-hoz képest jelentősen nem 
csökkent. Megállapítható továbbá, hogy a fogyasztók részére visszautalt összeg (Vj/65-
20/2014. számú iratban) elenyésző a teljes bevételhez képest, ahogyan az érintett személyek 

                                                             
63 Vj/065-028/2014. számú irat 
64 Vj/065-019/2014. számú irat 
65 Vj/065-029/2014. számú irat 
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száma is csekély az eljárás alá vont ügyfélköréhez képest, miközben egy-egy személy 
kezelése jelentős nagyságrendű a fogyasztó számára (lásd a 62. számú lábjegyzetet). 

148. Az eljárás alá vont által csatolt főkönyvi kivonatból megállapítható továbbá, hogy 2014. 
utolsó negyedévében valóban csökkent (kb. felére) az árbevétele az év korábbi hónapjaihoz 
képest, azonban az árbevétel és a bírság összegére, azok arányára tekintettel ez a visszaesés 
sem indokolja a részletfizetést. 

149. A fentiek alapján – mivel önmagában a veszteséges gazdálkodás vagy az árbevétel 
mérsékeltebb csökkenése nem indokolja a részletfizetést – tehát nem állapítható meg és azt 
az eljárás alá vont sem próbálta meg igazolni kérelmében, hogy az eljárás alá vont (a saját 
tőke csökkenése ellenére) milyen jellegű pénzügyi nehézségekkel küzdene, így a 
részletfizetés nem indokolt. 

 

IX. 
Egyéb kérdések 

150. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, 
függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő.  

151.  A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2) bekezdése szerint 
a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a 
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig az 
eljáró versenytanács nem foganatosíthatja. 

152. A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára 
történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő: - az eljárás alá vont neve, - a 
versenyfelügyeleti eljárás száma, - a befizetés jogcíme (bírság). 

153. A Ket. 140. §-ának (1) bekezdése értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a 
bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A Ket. 140. §-ának (3) bekezdése szerint a 
végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a 
végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, 
és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal. 

154. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre 
eleget nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része.  

155. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a GVH megindítja a határozat 
végrehajtását. Az eljáró ersenytanács tájékoztatja a kötelezettet, hogy a Tpvt. 90/A. §-ának 
(1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott, teljesítési határidőben meg 
nem fizetett bírság (valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem 
fizetett késedelmi pótlék) behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik. 
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156. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja. 
 

Budapest, 2015. június 12. 
 

 dr. Szoboszlai Izabella s.k. 
előadó versenytanácstag 

 

 

dr. Berki Ádám s.k. 

versenytanácstag 

 dr. Miskolczi Bodnár Péter s.k. 

versenytanácstag 
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Melléklet: Kereskedelmi kommunikáció 
 
1. 
Következőkben Zolika történetét osztjuk meg önökkel. 
Egy egyszerű megfázással kezdődött aztán majdnem tragikus véget ért ez az idézőjelben banális betegség. 
Lengyel Erika kisfiával évek óta jár Vargha tanár úrhoz kezelésekre. Így nem ritka hogy ismert emberekkel is összetalálkozik. De 
örülök, hogy most így találkozunk, képzeld el, hogy nagylány koromban kivágtam az újságból egy újságcikket amin a tanár úr 
módszeréről szólt és most amikor kellett a kisfiamnak a kezelés akkor elővettem és rögtön jöttünk ide. 
Szia Zoltán. 
Hogy is volt Zoltánkával? Azt hiszem 2009 februárban, márciusban érkeztünk ide Önhöz. 
Kemoterápia után volt. 
Kapott igen kemoterápia után érkeztünk. 
Egy ciklust kapott és le is állítottuk akkor. 
Igen. Szteroid kezelést kapott amikor önhöz fordultunk. 
És le is állítottuk. Kivettük a mellékhatást szépen lecsökkentettünk, megszüntettünk, mindenféle antibiotikumot, kémiai anyagot. 
Megmagyaráztam, hogy itt kémiai probléma volt, és azt előidézték egy 5 éves kor előtti antibiotikumos kúrával 3 évesen. Tehát ez 
volt. 
Amikor még nem lett volna szabad antibiotikumot kapnia. Úgy indult, hogy steptococus baktériumtól neki autoimmun folyamat 
elindult neki a vérében. Gyengült. 
És egyszer csak azt vettük észere, hogy a labor leletei jobbak lettek. És hát mentünk a klinikára kontrollra és azt mondták az orvosok 
akik elismerem hogy nagyon jó munkát végeztek azt mondták hogy erre a laboreredményre már kevesebb szteroid is elég. Akkor 
elkezdték csökkenteni a szteroidmennyiséget aztán még folyamatosan jöttünk még jöttünk még tanár úrhoz így voltam nyugodt, 
hogy hozhattam a Zolikát és egyszer csak azt mondták, hogy olyan lett az eredménye hogy már nem is kell szteroid. És leállították a 
szteroid kezelést. 
Emlékszem amikor elmagyaráztam, hogy itt nem a gyereknek az állapota a súlyos, itt ők nem tudták becsapni a szervezetét a 
gyereknek és ettől lett komplikáció. És ettől lett további romlás. Az egyedi megismételhetetlen szervezethez kezdtünk élettanilag és 
önök életvitelszerűen fölkérni az segítségünket. Édesanya ki ismerné jobban a gyerekét szokásait, minden, igazodjanak hozzá. 
Kedvébe étkezéstől. Na most ezek hozták meg az eredményt, mert rögtön kezdtek érvényesülni az életbe maradt sejtek, 
optimalizálódtak. Túlélési harc ami 100 ezer milliárd sejt, ha nem a gólya hozta Zolikát. Emlékszik hogy nevettünk is, hogy ezt csak 
elrontani lehet. El is rontották elég szépen. 
Zolika most 7 éves teljesen panasz mentes. Vargha tanár úr gyógyultnak tekinti. 
Évikém kérhetnék egy dedikálást tőled? 
Jaj hát persze boldogan 
Várjál keresek papírt. 
Nem nem nem. Van nálam véletlenül. 
Jajj ha ezt otthon elmeséljük. Nem gondoltam volna hogy itt futunk össze. 
Hát igen ilyen mindig előfordulhat. 
Most találkoztam kint Zolikával kint mit kell róla tudni? 
Világszinten 5 éves kor alatt tilos antibiotikumot adni, főleg antibiotikumot vagy penicylin származékot. Na most példaértékű 
nagyon sokan hoznak hozzám különböző klinikákon próbálkoztak azelőtt. Oda mentek mert hát közösségbe merül a pici gyerek 
bölcsőde óvoda iskola ahol gyengültebb a szervezet egésze átvesz vírusokat, bacilusokat nála is torokgyulladással kezdődött, 
normális az orvoshoz fordulnak. Sajnos egy drasztikus antibiotikumos kúrát alkalmaztak  nem nézték meg, hogy allergiás e rá, mert 
van ilyenkor rezonanciás allergia nem a kémiai, és ugyan úgy járt mint Puskás ellenoltó anyagra ugye agyhalál ott bent a klinikán. Ő 
is ugyanúgy járt bent klinikán az antibiotikum kúra már veseelégtelenség lépett föl. Egy élet ellenes anyagra élet ellenes auto immun 
reakcióval válaszolt a szervezet. Ezeknek a mellékhatását kivédtük, leállítottuk az antibiotikumokat, mindenféle kémiai jellegű 
orvosságot. Persze fokozatosan a szervezet biokémiai biorezonanciás segítséget meg kellett adjuk az életbe maradt sejteknél, tehát 
ez volt a fantasztikus hogy itt szinte egy óriási baki történt mert abszolút nem volt autoimmun jelleg a gyereknek nem volt 
sejtpusztulása se, csupán ez a sok kémiai jelleg, ez a savasodás miatt a szervezete abszolút padlóra került. Tehát azon csodálkoztam, 
hogy hogyhogy éle. Borzalmas amit ez a gyerek szenvedett önhibáján kívül. Tehát ezek előidézett állapotok voltak. Hál Istennek a 
többi 100 ezer milliárd sejtje túlélési harc jellege megvoltak. Latba vetve a metodikánkat egyedi szervezetéhez igazodva az éltbe 
maradt sejteknél optimalizáltuk a kémiai jeltovábbító készséget, eletrkoimpulzusokat. Főleg a perifériális vegetatív központokat 
ugye a víz visszatartása is volt hogy még a szeme se látszott ki mert a sejteb belüli kívüli folyadék anyag az a vese a nagy 
egyensúlyozó, na most az egész szervezete olyan volt, mint egy felfújt vízzel tömött luftballon. Na most hál Istennek ezeket le is 
adta, és azóta is 3 éve 4 éve már panaszmentes játszik fut hát olyan boldogság hozzá hasonló nagyon sokan vannak. 
Látják kedves nézők. Zolika esete is jó példa arra, hogy nincs olyan zsákutca amiből nincs kiút. 
 
2. 
Az epilepszia sokkal gyakoribb egészségügyi probléma mint azt elsőre gondolnánk. Felnőtt korban a stroke után a második 
leggyakoribb agyi megbetegedés, de sajnos gyermekkorban is előfordul ez a neurológiai betegség. 
Az epilepszia jóval gyakoribb egészségügyi probléma mint azt gondolnánk. Hamarosan találkozom Cyntiával és édesanyjával, hogy 
többet is megtudjunk erről a neurológia megbetegedésről. 
Sziasztok! Már a nagy válogatás, sziasztok. 
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Jó volt az ide út? 
Igen. 
Látom nagy válogatásban vagytok, ilyen anya lánya csajos program? 
A mai nap az igen. Rászántuk a mai napot igen. 
Mennyire szokott anya beleszólni mit veszel fel? Mit vásárolsz, vagy mit próbálsz magadnak? 
Nem szokott. 
Rád bízza azért a döntést. 
Régebben amikor még Cyntiának a betegsége nem volt olyan állapotban mint most, akkor tudtatok ilyen jellegű programokat együtt 
csinálni? 
Hát nem igazán. Nem igazán volt rá lehetőségünk, mert ő nagyon fáradt volt mindig a gyógyszerek és a betegség miatt. Ha jöttünk 
is ritkán és akkor is csak céltudatosan és akkor siettünk vissza. 
Ez meglegyen és már itt se vagyunk? 
Igen, mert nagyon fáradékony volt! 
Hogy kell elképzeljük az akkori állapotát Cyntiának? 
Hát akkor mindig nagyon álmos volt és fáradt és mindig falfehér. Nem igazán tudott koncentrálni dolgokra, tehát nem érdekelte 
tulajdonképpen, hogy most ez a ruha tetszik vagy nem tetszik. Le volt lassulva az egész életvitele. 
Ez a gyógyszerek miatt volt? 
Igen a gyógyszerek miatt. 
És amikor nem volt gyógyszer? 
Hát akkor teljesen más volt. Előtte, még a betegség előtt egy nagyon cserfes kislány volt, egy mosolygós, jókedvű, de a gyógyszerek 
sajnos megváltoztatták az egész énjét. 
Egy anya számára ez biztos nagyon ijesztő amikor ezt tapasztalja a saját gyerekén. Hogy? 
Hát roham nem volt soha, hanem görcs volt. Ilyen másodperces kihagyások voltak tulajdonképpen, mert amikor voltak ezek a 
másodperces kihagyások akkor volt mikor biciklizett közben, tehát ő nem esett el. Vagy ha esetleg akkor volt neki amikor beszélt 
akkor is elmondta amit akart csak lelassult, teljesen és akkor én mindig így vettem észre. 
Most hogy érzed magad Cyntia? 
Jól. 
Mosolyogsz, gyönyörű vagy és ruhapróba. 
Nelli mi volt az ami Nektek igazán az áttörést hozta, hiszen most nézem Cyntiát mosolyog, gyönyörű, se nem lassú, se nem 
nyomott, semmi jele nincs annak, hogy bármi -féle problémája lenne! 
Hát a teljesen véletlen áttörés az az volt, amikor egy televízió-műsort láttam és pont a tanár úr beszélt. Egy kislányról volt szó aki 
két éves volt és oxigénhiányosan született az a kislány és nem tudott járni és beszélni. És ilyen fóka mozdulatokkal tudott csak 
kúszni földön. És az ragadta meg igazán a figyelmemet, amikor az anyukája azt mondta, hogy a 40. kezelés után a kislány felállt és 
elindult. Ez volt az amin rögtön elgondolkodtam, úristen akkor most ezt hol is van és utána érdeklődtem már másnap és akkor 
kértünk egy időpontot és akkor már beindult a gépezet. 
Nelli mikor jártatok utoljára a tanár úrnál? 
2003-ban voltunk, feljöttünk ide Budapestre, és hogyha jövünk, akkor ide mindig beugrunk és meglátogatjuk a tanár úrat. 
Mikor kezdődött Cyntia betegsége és egész pontosan hogyan emlékszel vissza rá? 
Négy és fél éves volt a Cyntia amikor volt neki egy hasmenés hányás láz. Utána kettő hétre alakult ki nála egy ilyen én 
egyensúlyzavarnak láttam, akkor nagyon gyorsan kórházba kerültünk, és akkor megállapították nála az epilepsziát. 
Mi történt utána? 
Után kórházba kerültünk nagyon sok időt eltöltöttünk, de nagyon nehezen tudták beállítani a gyógyszereket, mert több -féle 
gyógyszerre volt szükség, hogy tünetmentes legyen a Cyntia, ami nagyon sok mellékhatással járt. Nagyon fáradt volt sokat hányt, 
nagyon sokat aludt a koncentrálása az nagyon gyenge volt és hát étvágytalan volt. 
Mi történt a kezelések során? 
Amikor idejöttünk a tanár úrhoz, akkor csinált egy állapotfelmérést hát nagyon rossz állapotfelmérés volt mert nagyon sok 
problémája volt a Cyntiának, amit mi tulajdonképpen nem is tudtunk. Elkezdtük a kezelést az állapotfelmérés után, ami azt jelenti 
hogy hetente két alkalommal jártunk a tanár úrhoz kezelésre a 17 kezelés után volt egy felmérés hogy milyen állapotban van a 
Cyntia, és akkor azt mondta a tanár úr, hogy nagyon jól haladunk előre, tehát nagyon sokat gyógyult a Cyntia. És akkor még tovább 
jártunk heti két alkalommal akkor volt egy második felülvizsgálat ami azt jelenti hogy ez már a 27. alkalom volt és akkor azt 
mondta a tanár úr, hogy Cyntia az epilepsziából már meggyógyult. És mutatnák egy orvosi papírt, amit a kórházban kaptunk, Cyntia 
teljesen gyógyultnak tekinthető. Amióta itt jártunk a tanár úrnál gyógyszert nem szed, rohama egyetlen egy nem volt és teljesen éli a 
mindennapjait a Cyntia. Jókedvű erőteljes, és szerintem ennél több nem is kell nekünk. 
Jónapot! 
Tanár úr hogy emlékszik vissza a Cyntiával való első találkozásra? 
13 évvel ezelőtt volt, hogy antibiotikum kúrára utalták utána kiváltódott az egyensúlyzavar, a merev nézés, rosszullétek, és utána 
neki fogtak megint az orvosi közegek epilepsziaként kezelni fantasztikus erős gyógyszerekkel, tehát összideggyököket érnek ezek az 
anyagok, most már tünetkomplexek vannak idegközponti résznél is, tehát bármikor komplikálódhat. Ha nem hozzák el hozzám 
komplikálódott volna akár agyhalál is lehetett volna, mentál károsodott volna élete végéig, egy magatehetetlen önelláthatatlan. Na 
most egy gyerekről van szó az élet áll. Nemhogy a kémia orvosságok amik savasító hatásuk még jobban kiéleződik hanem a 
mellékhatás sejtbarát élő, vitamin nyomelem, de ez már nem elég, muszáj mellette a biorezonancia az idegpályák az elektromos 
pályák. Na most egy savas szervezetben mire létre jönnek a kémiai jelfogó jeltovábbitások sejt szinten. Na most ez a gyengülés 
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jellemzi az emberi fajt. Kórtól nemtől függetlenül akkut rögtön krónikus az állapot. Nincs tipikus életkor tipikus betegség öreg 
panaszok vannak, ízületi mindenféle, gyerekeknek már, de ez mind maga után vonja, hogy muszáj egy új egy biorezonanciai 
segítség is tehát a fájdalomingeren alapulva és az együtt működés muszáj most már. Ezeket mind latba is vetettük, tehát itt egyedül 
nem lehet gyógyulni és nem lehet gyógyítani se. Ebbe volt bevonva az édesanya az édesapa és akik óriási és felbecsülhetetlen 
segítség és a gyerekét ki ismeri jobban mint egy édesanya, feltétel nélküli szeretet a megérzés hogy mi lenne jó a gyerekének, tehát 
itt ez az egész gondolkozási átnevelést is végrehajtottuk a Cyntia családjánál. Az eredmény 13 éve kitűnő állapotban van fejlődése 
stb talán el is felejtette a Cyntia, hogy milyen volt neki 3 éves korában. 
 
3. 
Még egy hölgyet szeretnék bemutatni Önöknek a mai műsorban. Csonka Anikó most arról mesél hogyan győzte le azt az emlő rákot 
amelynek túlélésére kezelőorvosától mindössze három hónapot kapott. 
Csonka Anikónak három hónapot adtak az orvosok, hogy hogyan került a színművésznő Vargha tanár úr kezelőszékébe ennek járok 
most utána. 
Csodálatosan nézel ki. 
Köszönöm szépen, igyekszem. 
Mikor kezdődött a betegséged és hogyan? 
1998-ban kezdődött egy szép tavaszi reggelen. Arra ébredtem hogy a bal mellemben találtam egy borsónyi daganatot. Nagyon 
megijedtem és természetesen azonnal rohantam az egyik kórházba, hogy nézzék meg mi történhetett. Elvégezték a szükséges 
vizsgálatokat és megnyugtattak engem, hogy szerencsére nincs semmi probléma valószínűleg kötőszöveti eredetű ez a dolog. Eltelt 
a nyár kezdődött a színházi évad és arra gondoltam azért mindig eszembe jutott hogy ott van ez nekem és egy idő után zavart tehát 
egyre többször jött elő, hogy mi lehet vele. Nem lehet e valami nagy baj belőle és arra gondoltam hogy akkor csináljuk meg. 
Visszamentem a kórházba ez augusztus végén volt amint mondtam kezdődött a színházi évad és megcsinálták a műtétet ambulánsan. 
Pár hét múlva mentem vissza kötözésre éppen egy napi sorozatban dolgoztam akkor tehát azt gondoltam akkor átkötik nekem és 
megyek forgatni. És akkor az asszisztensnő megkérdezte tőlem hogy láttam e már a szövettani eredményeket. Hozta be a leleteket és 
láttam hogy körülbelül két gépelt oldalnyi dologról van szó. Akkor már gondoltam, hogy nem egyszerű a helyzet. Rákos sejteket 
vágtak félbe vagy maradtak bent, tehát további műtétre van szükség. Nagyon sok helyen jártam, nagyon sok orvost megkerestem, 
professzorokat kerestem meg az egyik azt mondta hogy szükség van erre a műtétre szükség van arra hogy a nyirokcsomókat 
kivegyék. A másik azt mondta, hogy én még várnék vele én nem csinálnám. Tehát ott álltam kétségbe esve és fogalmam se volt hogy 
akkor most mit csináljak. Aztán alternatív megoldásokat kerestem, ami tulajdonképpen jó volt egy ideig. De azt gondoltam nem 
biztos hogy hasznos lesz hosszú távon. És végül is megint ott álltam kétségbe esve amikor a férjemnek eszébe jutott a dr Vargha 
Zoltán aki már a családunkba meggyógyított egy családtagunkat a nyirokmirigyrákból. Tulajdonképpen egy 2 éves időszak volt 
amíg én a Zolihoz jártam. De megmondom neked őszintén én azt gondolom és most is úgy érzem hogy az életemet bármikor a 
kezébe tenném. 
Tanár úr, akkor nem is tartom fel. Örülök, hogy megint találkoztunk. 
Kiegyensúlyozottság minden rendben? 
Igen remélem. 
Na 15 évvel ezelőtt találkoztunk először és már mindjárt 16. év ha jól látom. Itt már mindjárt az első pillanatban amikor találkoztunk 
ugye be volt hivatva a férjed is emlékszel amikor mondtam egyedül orvosolni lehet maradandó egészségügyi függetlenséget azt 
gyógyítani azt már egyedül nem lehet. Nálad ami volt élettanilag tehát anatómiailag föl kellett tárni, hogy mitől gyengült mell 
nyirok, vese, altesti kismedence idegingerület átvitelek, miért fajultak autoimmunná. Tehát hogy olyat kezdjen termelni a 
szervezeted amit pusztítani kellene. Na most ezeket a hagyományos kémiailag képzett orvosi kör... 
Tehát az összefüggéseket kellett megkeresni. 
Én magyaráztam neked, hogy az első be voltál ijedve, normális hogy ilyenkor a gondolataid negatív tehát sejtromboló jellege volt, 
gondterhelt feszült aggódó, gondterhelt tehát ezek sejt pusztító főleg aztán meg az orvosok részéről bemondta becsületesen, hogy 
gyógyíthatatlan nagyon súlyos és erre az információra te még nagyobb bocsáss meg golyózás jött, hogy otthon is és mindenhol csak 
pusztítottad a sejtjeidet mert nem volt hit remény nem volt egy pozitív alkotó gondolatod. Mikor eljöttél hozzám én azt mondtam 
neked hogy én olyat mutatok neked aki már  gyógyult ezelőtt 15 évvel akinek mell tüdő áttétje volt. És ma is egészséges. 
Zoli tudod mit mondtál nekem? És ezt a mondatot itt és itt hallom azt mondtad nekem hogy én magát meggyógyítom. Ha akarja ha 
nem. 
Hát igen mert bízok abba 100 ezer milliárd sejtnek a génprogramja ha akarjuk ha nem a túlélési harc. Emlékszel hogy a metodikám 
három fázisból áll. Az első életfeltételek kellenek a sejteknek és az is hogy akár a szöveti őssejtek beinduljanak hát először a 
meglévők életösztön fenntartását kell elősegíteni. Utána az autonóm irányzatra ezek beindulnak. Fantasztikus a szervezet. Kellett a 
biokémia, tehát ezek a lúgosító vitaminok nyomelemek, amik a hormonok alapanyagja, és kellet az elektromosság és emlékszel a 
krónikusság egyik legkiváltóbb oka hogy nincs akut mert világszinten az a savasodás. A kémiai szmog következménye ami bárkinek 
a világon most már egyből krónikus az állapota. Mert hiába a sejteknél van a panasz, tehát a segélykérés, összpontosul a vérbőség de 
hát a vér savas. Tehát ilyenkor a sejtek génprogramja túlélése gyengültebb. Az első fázisban megoldottuk a krónikusságot. A 
másodikban létrehozni újra a megfelelő vérnyomást a nyirokrendszer munkája az érvfalak táguló összehúzódó munkája és a 
vérnyomás. Most neked mind a kettő elég renyhe volt, ezeket kellett megoldani és bárkinek ezeket oldjuk meg ez a legelső fázis. És 
aztán jön az éjszakai regeneráló pihenő idő, alvás. Hogy végig meglegyen. Legyen rendben széklet vizelet, öntisztító mechanizmus. 
És a legvégén az autoimmun folyamat kiiktatása. Mikor igazolva volt, hogy most már nincs autoimmun folyamat akkor csináltunk 
így emlékszel? 
Így van igen. 



 47. 
 

 
4. 
Sztároknak, sőt világsztároknak is lehetnek egészségügyi problémái. Exklúzív interjú következik, csak az Egészségkalauznak 
nyilatkozott a Magyarországra látogató Sheila Bonnick, de hogy ki is ő valójában tartsanak velünk és megtudják. 
Nagy szeretettel köszöntelek Magyarországon, mi szél hozott most ide téged? 
Több oka is van, először is szeretem a várost, van pár üzleti megbeszélésem és találkozóm pár barátommal. És népszerűsítem az új 
albumomat, amelynek a címe Angel Cure, szóval ezért vagyok itt. 
Sugárzóan ragyogóan nézel ki, hogy tartod karban magadat? 
Köszönöm szépen a bókot, nem nézek ki mindig így, elég sok időm elmegy vele. Nagyon jó diétát használok, nagyon egészséges, 
odafigyelek arra mit eszem, mit iszom. Sokat edzem, figyelek arra, hogy legtöbbször pozitív emberek vegyenek körül. Úgy hiszem, 
hogy az egészségesen gondolkodok a világról, az életről. Őrületesen spirituális vagyok. Szeretem az állatokat. Ha ezeket 
összerakom akkor remélem jól tartom magam a koromhoz képest. 
Hogyhogy most itt vagy? 
A doktor urat nagyon sokan ajánlották. Híres és kevésbé híres barátaim is, akik itt jártak különböző betegségeikkel és 
meggyógyultak. Tehát ezért ajánlották. Egészségesnek gondolom magam, de ki tudja, valami bujkálhat bennem. Szóval itt vagyok 
és nagyon hálás vagyok a vizsgálatért a vizsgálatért. 
Remélem a doktor nem talál semmit. Egészségesnek érzem magam, de ki tudja. Legyen gyengéd, mert azt mesélték fájni fog.  
Tehát van egy szívbekalapálás egy érfal renyheség. A hangképzők kicsit fáradtak, most vagy énekelt az utóbbi időben. 
Tegnap 
Most már többet tudok, van pár dolog amire oda kell figyeljek. 
Nagyon köszönjük, jó egészséget kívánunk. 
Köszönöm, jó egészséget! 
Tanár úr, ha csak körbe nézek látom az újságcikkekből, híradásokból, hogy számtalan sztár megfordult már a tanár úr kezei között. 
Általánosságban mi a sztárvilágra jellemző probléma. 
Hát ez mind világszinten mint mindenkinél hát persze hogy a sztárokat is éri, sőt tán még több stressz és különböző aggódás 
szorongásnak vannak kitéve amit nekik is úgymondott gondolatilag tehát az agyhullámok rezgéseit pusztító, nem beszélve arról a 
hatalmas az énekeseknél a hangról, a felvevőgépek tehát mindennek, ennek az elektro szmognak szinte jobban ki vannak téve mint a 
hétköznapi ember na most már nem a rándulós hányósság, nem a drog, nem az alkohol nem a vörös húsok kiváltó okai, hogy 
gyengülések jönnek, sejtek, ezer milliárd sejt, tehát ami alkot egy élő szervezetet… na most már ezek a savasodások, ezek a 
stresszek amik olyan sejtpusztítóak, amik a megváltozott életkörülményben amit az élő szervezeti tolerancia.. én ezzel a 
metodikával tudom ötvözni a biokémiát a biorezonanciával, ami külön külön már nem működik muszáj egy elektromossági 
besegítés, ami ugye nem gépeken alapszik, mert ugye egy gép nem tudja hogy mikor állsz fel, mikor ülsz le, tehát mikor fokozzon 
mikor csökkentsen, ezt csak egy élő szervezet tudja. És egyedi megismételhetetlen szervezetekhez kell hozzáállni, mert most már 
ezek a bakik hasonló panasz súlyosbít, komplikációhoz vezet, időnap előtt klinikai határeset anélkül, hogy a paciens ezt érzékelné, 
hogy az ő hibájából… Nem az ő hibájából ez az egész életkörülmény változás vonatkozott sztárokra, csak ők éntudatosabbak 
valahol… 
Tanár úr ezek a problémák, ezek a tünetek amiket említett a sztárvilágban ezek testileg hova csapódnak le, tehát milyen konkrét 
problémákat okozhatnak vagy nem lehet ilyet megfogalmazni? 
Lehet, hisz ez általánosan mikor egy savas szervezetben kezd gyengülni az elektormágneses impulzus, tehát a szívet… tehát a 
kémiai jelfogó készségek is gyengülnek akkor van indoktalan fáradság, gyengeség érzet, bizonytalanság, aluszékonyság, 
indoktalanul bíróképesség nem az ami volt, tehát ezek a kiérzések, hogy lassulnak a sejtek közötti ingerületátvitelek. Na most 
rengetek olyan panasz van ami orvostudomány téren meghaladja a hagyományos orvostudományt, itt már tudni kell azt is hogy több 
mint 70% idegközponti funkciók, ugyanúgy anyagcsere funkciók hormont termelnek. több mint 70 %-a ismeretlen hormont, annak 
90%-a. 
Na most a panasz, a segélykérések gyengülnek a sejtek kémiai jelfogó, jeltovábbító tulajdonsága, na most ezt panaszként éli át az 
ember. De ha az a panasz nem lenne, akkor lenne a nagy baj. Élettanilag teljesen más a szervezet mint iparilag szemlélve. Nem 
tudom ezt szebben kifejezni. Savasító tablettákkal még súlyosabbá válik. Tehát itt muszáj integrálódni az elő szervezethez.  
Az általános panaszok egy felszívódási zavar jön létre, mert nem kerül be megfelelő fölépítő anyag, vitamin ásványi anyag egy élő 
szervezetbe és ezért ajánlom mindenkinek, hogy az élet gyakorlati oldalát kövesse, az élet bármilyen területén, hisz a siker és a 
sikertelenség dönt, hogy igaz a beszéd vagy nem igaz a beszéd. 
 
5. 
Szeretettel köszöntelek Klaudia. 
Ugye orvosolni lehet egyedül, de egy egészségügyi függetlenséget ugye egy erősebb szervezettel beteg állapotból, már nem lehet 
egyedül ahhoz már muszáj segítség is. Klaudiánál is, nálad is édesanyád, édesapád is be volt hivatva az első pillanattól, mert ugye 
jobban ismernek a világon bárkinél. Tehát itt tünet együtteseid voltak, az hogy szarkóma daganat, itt amikor maradandó 
sejtpusztulás van sejtszaporulat van élettanilag muszáj igénybe vennünk a kiváló szakorvosokat, úgy ahogy nálad is kellett egy 
műtét, de ugye megállapították hogy itt jobb váll ízületből indul a daganat tehát szarkóma van. De azt nem állapították meg, csak 
amikor ide hozzám jöttél, mitől gyengültek az ízületi szövetek, mitől lettel a mirigyek, ezeknek a nyirokcsomóknak a sejtonkológiai 
egysejtű tehát itt élettani szempontból, a leges legfontosabb az volt, hogy ezt az autoimmun folyamatot, hogy a szervezet 
segítségével ezt legyőzzük. Tehát, hogy ne félreismerje az érzékelő központ és azt kezdje táplálni, amit pusztítani kéne. Na most 
normálisan megvolt a műtét, téves sejttel kellett, hogy megküzdjön a szervezeted, úgy maradt még bent és ugye egy újabb műtétre 
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voltál programálva, amivel hála Istennek a folyamat megszűnt és a szervezeted felszámolta és ugye nem került sor a műtétre nem 
került sor a klinikai védekező kemoterápiák drasztikusságára és szüleidnek és neked is hála. Neked ez a lelki trauma jellegedhez 
muszáj volt az ő segítségük. Megmagyaráztam Neked, hogy minden egy rezgés, minden mindennel összefügg, tehát a gondolatok, 
az agyhullámok sejtszinten is befolyásolnak. Építőjelleg, van romboló jelleg tehát amit köznyelven mondanak pozitív, negatív, de 
nem akartalak a holt nyelvekhez szoktatni ezért mondtuk, hogy beszéljünk magyarul, mert érthetőbb az, hogy gondterhelt, aggódó 
vagy, szorongó vagy akkor romboló agyhullámaid vannak sejtszinten és hónap sikertelenség a gyakorlatban, tehát az építő 
agyhullám amikor hit remény főleg az ambíció, hogy azért is megmutatom, hogy mire versenytáncos leszek. Nagyon boldog 
vagyok, hogy ennyi már a 6. év után is egyre jobban megtalálod a helyed a világban és nem vagy kiszolgáltatott semmi féle 
klinikának és a többi egészségügynek. Na most a versenytáncot azt gondolom újrakezdted. Kár, hogy nem voltál itt a múlt héten… 
vagy itt voltán nálunk volt a BoneyM-től Sheila itt a folyosón is vidámság volt. Forogjunk egyet. Semmi gond nincs, örvendek 
akkor. Így maradj továbbra is!  
Köszönöm! 
Gondoltad volna valaha, hogy még valaha táncolhatsz? 
Igen. Sosem gondoltam azt, hogy nem fog menni mindig tudtam, hogy menni fog. Igenis csinálom és jó lesz! 
Mikor kerültél ide először Vargha Tanár úrhoz? 
2008. december 19-én voltam nála először állapotfelmérésen és ugye ezt követték a kezelések.  
Miért volt szükség a kezelésre és az állapotfelmérésre? 
Mivel volt egy rosszindulatú daganatom. 
Lelkileg mi volt az ami segített ezt a pozitivizmus ezt a pozitív kisugárzást megőrizni? 
Én pozitív embernek tartom magam. Tehát én soha nem voltam az, hogy akkor most fúúú dobjuk el magunkat és ez most nem fog 
menni! Ez önmagamból indul, tehát igenis van erő hozzá és igenis fel kell állni és meg kell csinálni. 
Végig táncoltál? Azt tudtad csinálni közben? 
Igen 
Mit adott neked a tánc, 
Nagyon nagy erőt! 
Hogyan telnek most a hétköznapjaid? 
Hétköznapjaim nagyon jól telnek. Jelenleg egyetemre járok Pécsett, a Pécsi Tudományegyetemen tanulok az egészségtudományi 
karon, mint egészségfejlesztő tehát ezt a szakot kívántam választani a betegségem által is, de természetesen nekem ez volt az 
alapbeállítottságom, tehát ezek a természetes dolgok érdekelnek és ezáltal választottam ezt. 
Hogy képzeled a jövődet? 
Jövőmet? Természetesen szeretnék én is majd ha lehetőség nyílik Vargha tanár úrnál dolgozni illetve segédkezni. De hát ez 
természetesen még sok sok tanulás kell ehhez, illetve szeretnék a sorstársaimon segíteni ezáltal. 
Ha jól láttam meg is pörgetett? 
Igen 
Utánad kérdeztem és megtudtam, hogy nagyon szeretsz táncolni. Kicsikét furán venné ki magát az hogyha én táncoltatnálak meg, 
úgyhogy szerveztem neked egy táncpartnert és egy tánctanárt meglepetésnek. 
Azta köszönöm szépen! 
Nem én leszek az a táncpartner akivel versenyszerű magasságokba jutsz el, de Te ezt magas szinten űzted, ha jól tudom, 
versenyszerűen? 
Igen négy éven keresztül versenytáncoltam, az életem! 
Amikor az ember egy ilyen mindennapos aktivitásból sportból, mert azért ez kőkemény sport és nemcsak tényleg művészet és hát 
ennyire a szíved lelked benne van ebből kell feladnia vagy ezt kell otthagynia az milyen érzés? 
Nagyon rossz. Én azt mondom, hogy nem szabad otthagyni, akkor sem hogyha a legeslegnagyobb trauma éri is az embert, mert pont 
ez az ami kiviszi ebből a helyzetből, illetve ez az ami majd segít neki, mivel azért ez egy nagyon nagy oldó, tehát egy stresszoldó. 
Mindenkinek más nekem speciel a tánc, valakinek lehet, hogy a rajz, lehet valakinek az éneklés, a művészet az nagyon-nagyon 
fontos, hogy soha ne hagyja abba és mindig csinálja amikor kedve van hozzá. 
 
6. 
Talán azt majd mindenki tudja, hogy a talpmasszázs és a reflexológia nem ugyanazt jelenti, bár a kívülállónak ugyanúgy nézhet ki. 
Bármelyiket próbáltad már? 
A talpmasszázst már igen, de mostanában nem volt hozzá szerencsém a két gyerek miatt. Talán nem olyan nehéz különbséget tenni, 
Eszter most megtanulja. 
A mai napunk Eszterrel arról szól, hogy bebizonyítsuk magunknak és persze másoknak, hogy a megelőzés az nem valami passzív 
dolog, hanem aktívan a mindennapokban tenni kell érte. Mindenképpen beveszek egy multivitamin készítményt, illetve próbálok 
úgy táplálkozni, hogy minél több zöldség és gyümölcs legyen benne és hát mozgok amennyit csat tudok, hogyha van rá időm.  
Mindenkinek mást jelent a megelőzés, van aki vitaminnal indítja a napot, van aki egy bőséges reggelivel, számtalan módszer létezik. 
Most is utána nézünk egynek! 
A gyermekeimmel jó néhány alkalommal jártam már sókamrába, ahol lehetett hasonlóképpen ülni és homokozni de nekem nagyon 
kevés alkalmam adódik arra, hogy akár a hangomat kezeljem, miután énekesnő vagyok , mivel más ez a sókamra, nagyon jó érzés, 
már itt ülünk már öt perce … 
Hát ez ahogy belépsz már a sószag, tehát 11 mg/m3 sókoncentrátum. Most már köztudott, hogy a víruskoncentrátum baci együtt van. 
Nincs csak vírus vagy csak baci. Mind a kettőt optimalizálja egy élő szervezetben, teát abszolút influenza ellen, az asztmától a 
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tüdődaganatoktól vagy bármiféle sejt téves szaporulattól autoimmunproblémásoknak fantasztikus jó javulási gyógyulási arányok 
vannak. Ezért ajánlom számodra is, mint bárki más számára aki légúti vagy rákellenes, preventív jelleggel óriási ereje van. 
Ha egy nő igazán egészségtudatosan gondolkodik akkor fontos, hogy a megelőzésre figyeljen oda még időben. 
Éva rólad biztosan el lehet mondani, hogy mindenre odafigyeltél és mégis egy idő után eljöttek azok problémák, hogy orvoshoz 
fordultál. 
Énnekem a két legfontosabb dolgom az a pajzsmirigy alulműködés a másik meg a hangom. Tulajdonképpen ezt a kettőt akarom én 
karban tartani, de tudom én hogy ezek ilyen nagyon összefüggő dolgok. Ahogy múlnak az évek jönnek olyan problémák amikkel 
érdemes foglalkozni és ugye összefüggenek a dolgok. Ez az amit nagyon jól lehet kezelni.  
Az teljesen érthető, hogy ezekkel a tünetekkel akarnánk valamit kezdeni, de hogyan lehet kezelni?  
Ezek a tipikus női zavarok. Savas szervezetben az elektromosság gyengült volt Évában, mint bárkiben a világon normális, hogy itt 
sejt gén monogram följavításán volt a hangsúly Évánál is, megfiatalítottuk, szó szerint. Tehát ez a génprogram feljavítás azt jelenti, 
hogy jobb közérzete, nagyobb teherbírása, mindig életkora, tehát fiatalabbnak érzi magát.  
Ha valaki még nem ismerné pontosan a doktorúr módszerét, akkor hogyan néz ki ez a kezelés hogyan történtek az Éva kezelései. 
A metodikának három fázisa van. Az első fázis amikor öntisztító mechanizmus mirigy felszínes nyirokrendszer célirányzottan 
besegítve a tulajdonságok újra fölerősödjenek. 
A második fázis az már az éjszakai alvás élettanilag, hogy meglegyenek az önkorrekció idők, az éjszakai pihenőidőkben, tehát 
nappal is dolgozik a máj, felébred éjjel 2kor tehát éjjel is dolgozik tehát nincs pihenőideje, persze, hogy előbb utóbb klinikai 
határesetet okoz bárkinek. 
A harmadik akkor már célirányzottan a gyengült szöveteknél újra szöveti őssejtek újra aktívvá váljanak és optimalizálódjon, 
erősebbé váljon a pajzsmirigy, mintha nem lett volna az a gyengülés.  
Folyamatosan tűntek el a tünetek? 
Első sorban a hangom az ami nagyon fontos és aminél nagyon drasztikus volt, hogy úgy mondjam a változás, mert emlékszem rá, 
amikor az Ádám, ugye a gitárosunk az úgy felkapta a fejét, hogy hú mi van ilyen jó kis rekedtségből szépen csilingelt a hangom… 
Megint jársz a Vargháékhoz? Mondtam, hogy igen, ugyhogy ez volt a legelső legszembetűnőbb. 
Ezek szerint jobban járunk, hogyha az okokat kezdjük el keresni és nem a tüneteket kezelni. Az okok között pedig az első két helyen 
a negatív gondolatok és a stressz amelyeket említeni lehet. 
Három tehát, ha nem futottam a kutyáimmal, nem voltam úszni, nem szaunáztam, többet ültem és már a túlélési harc be is indul. Nő 
a pulzusom, nő a két szívdobbanás közötti nyomás, tehát az érfalat ért nyomás, a vértovábbítás, hogy kapjanak enni a sejtek. Tehát 
egy túlélési harc indul be. Na most ilyenkor az ember mégis elfut a kardiológushoz, és szívritmus-szabályozó és persze, hogy előbb 
utóbb beépítik a szívritmus-szabályozót azt mondják neked, hogy nehogy terheld magad, még nagyobb esélyed van, hogy az ipar 
érvényesül és nem az élet. 
 
7. 
Az emberi szervezet folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez, ezért másként hatnak az orvosságok, de még a 
természetes anyagok is, mint akár 20 évvel ezelőtt.  Mit lehet tenni, ha a klasszikus európai orvostudomány még megnevezni sem 
tudja a baj okát? Milyen megoldásokat kínál a Vargha Gyógymód? 
Kovács Mihályné: 
- Feszült voltam, éjszakánként felébredtem, nagyon nyugtalanul aludtam, fáradt voltam bent a munkahelyen, és egyszer sajnos 
úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon elkezdett szurkálni a mellkasom, és lázas voltam, hőemelkedésem volt, hol lázas voltam, hol 
hőemelkedésem volt, aztán utána elmentem orvoshoz, és a doktor úr elküldött tüdő röntgenre, és a tüdő röntgennél megállapították, 
hogy nincs semmi bajom. Még gyógyszert is a körzeti orvos volt, aki felírt, egy kis antibiotikumot, így még azért egy jó 1-1,5 
hónapig elszenvedtem, és utána nagyon-nagyon rosszul lettem egyik este, mikor haza mentem a munkahelyemről, és a Honvéd 
Kórházba beutalt a körzeti orvos kivizsgálásra, sürgősségire, hogy most már meg kell nézni, hogy mi lehet ennek az oka. De akkor 
már nagyon-nagyon fáradt voltam és rosszul éreztem magam. Ott délután fél 4 tájékán kerültünk be, akkor értem be a Honvéd 
Kórházba, és nagyon-nagyon hosszú ideig, hajnal 3-kor kiderült, hogy kétoldali vírusos tüdőgyulladásból eredően hajszálér 
embóliám van. 
műs.vez.: 
- Tehát ezt a tüdőgyulladást már egy hónapja hordta akkor? 
K.M.: 
- Több ideje hordhattam, mert hőemelkedésem volt, de azért mindig nem néztem a lázam, azért a családdal munka van, szóval nem 
mindig figyeltem annyira oda. 
műs.vez.: 
- Gondolom, azonnal ott tartották a kórházban.  
K.M.: 
- Onnan, a Honvéd Kórházból a MÁV Kórházba utaltak be, ott voltam bent 10 napig, és ott kezeltek 10 napig. 
műs.vez.: 
- S mi jött ezután? Sikerült a kezelés? Sikerrel járt? Gyógyult? 
K.M.: 
- Igen, olyan szempontból sikerült, hogy megszűntek a fájdalmak, jó állapotban voltam, de mégsem voltam tökéletesen jól, és 
mivelhogy gyógyszereket kellett szednem tartósan. Állandó ellenőrzés mellett szedtem folyamatosan még akkor is, amikor úgy 
döntöttem, hogy mivel én már 10-15 évvel ezelőtt doktor úrnál jártam, vagyis a Vargha Intézetben jártam - akkor trombózissal 
voltam kórházban, és abból nagyon-nagyon szépen kigyógyultam, azt mondhatom, hogy teljesen kigyógyultam -, és én úgy 
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döntöttem, hogy megkeresem az Intézetet, és én meg akarok teljesen gyógyulni, és a gyógyszereket nem szeretném szedni, mert azt 
mondták, hogy ezt nekem életem végéig szednem kell. és én azt mondtam, hogy ez ellen nekem tennem kell, és aki tud tenni, csak 
én vagyok, senki más. És akkor kerültem ide. 
műs.vez.: 
- És aztán mi történt? 
K.M.: 
- És utána, miután ide kerültem, a Vargha doktor úrhoz kértem a felülvizsgálatát az eredménynek, hogy meg tudjon nézni a doktor 
úr, és akkor bizony sajnos nagyon-nagyon nem jó állapotban voltam. 
műs.vez.: 
- És mi volt a baj? Mit mutatott ki az állapotfelmérés? 
K.M.: 
- A feszültség, az idegesség, és az, hogy a működés, az idegrendszeres teljesen olyan állapotban van, hogy …. Az emésztés, egyéb 
ilyenek mg nem jó. Tehát ezek nem jók még, és utána a doktor úr kezelést adott.  
műs.vez: 
- Életmódot is kell váltani ilyenkor. 
K.M.: 
- Tanár úrnak a szavait megfogadván életmódváltozást kezdtem el, de nagyon nehéz volt. Azért az elején nekem is szembesülnöm 
kellett azzal, hogy ahhoz, hogy én teljesen rendbe jöjjek, nekem egy életmódváltozást kell véghezvinnem, és a kezelőm segítségével 
és a tanár úr javaslatával, hogy mit kell tennem, hogyan, mire figyeljek. 
műs.vez.: 
- És mit kellett megváltoztatni?  
K.M.: 
- Meg kellett változtatnom például azt, hogy odafigyelek, hogy mit eszem, hogyan fogadom el a napi problémákat, hogyan állok a 
munkahelyemen a munkámhoz, nem stresszelek, nem feszülök, tehát odafigyeltem magamra, tudatosan cselekedtem, tudatossá 
váltam tulajdonképpen, hogy rendbe jöjjek, helyre jöjjek és meggyógyuljak. És a kezelések folytán én úgy érzem, hogy ez sikerült. 
Vargha Zoltán a természettudományok doktora, kutató, tudós. 15 évig élt és dolgozott az Egyesült Államokban, azóta a Seattle-ben 
működő Neural Teraphy Akadémia állandó tagja. Alapító tagja az alternatív és komplementer medicinát alkalmazó orvosok 
világszövetségének, a Feltalálók Világszövetségének aranyérmes tagjaként már több nemzetközi díjjal tüntették ki egyedi terápiáját, 
a Vargha Metodikát. Itthon a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Orvosok Szövetsége tagja. Legutóbb egy hazánkban 
rendezett nemzetközi tudományos konferencián tartott előadást személetmódjáról és módszeréről. 
Vargha Zoltán: 
- Ahol az orvostudomány hagyományos kémiai terápiás jellegének nagyon súlyos, gyógyíthatatlan stb. szinte tehetetlenség 
van, mert a szinten tartás sem az mér, amire képződnek a professzori rangokig. Ezzel volt kapcsolatos a konferenciám, tehát a 
Világtudós konferencia tematikája is, ahol ugye előadást tartottam, szép sikerrel. Itt talán a legfontosabb, hogy az alternatív és a 
komplementer medicina egyre nagyobb előteret kap az orvostudományi együttműködésben. Élő példa, hogy milyen szép 
együttműködés volt a Kovácsné esetében, ahol ugye elvégezte a szakorvos a megfelelő beavatkozásokat, de ugye ő megállapította, 
hogy mi van az érhálózattal, mi van a vérnyomással, de az én feladatom volt, vagy ugye a mi feladatunk, mikor hozzánk jött, hogy 
föltárjuk, hogy mi váltotta ki élettanilag is, tehát anatómiailag is, és életvitelileg is. És a konferencia tematikája, hogy élő 
szervezetnél csak élő terápiával lehet már eredményt elérni. És kötelező – megint a konferenciát tudósok … - bárki, aki panaszos 
föltárni, együtt persze, hogy mi az, ami életvitelében meghaladja az egyedi bíróképességét. Na, most ezeket föltárva, behívatva 
szeretettjeit kötelező. Hát ki ismerné, neuro-pszichológusok hada nem ismeri jobban a Kovácsnét is, mint a kedves férje, tehát a 
párja, akivel évtizedek óta együtt él. Tehát ő ismeri, hogy miről szeret beszélni Kovácsné, ACDC-t vagy Beethovent szeret, mert 
ugye zene, irodalom, minden ilyenkor gyógyszer. az érzék központunk mindannyiunknak gyengül. Elsősorban az egész 
életkörülményünk átalakuló félben van, tehát úgy az élelmiszer génmanipulált, állományfeljavított jellegére. Csak kínlódik az 
anyagcsere szervezésünk, hogy akkomodálódjon és felismerje az újat. Önerőből ez nem tud létrejönni. Mindenki érzékenyebb, mint 
tavaly. Én is, önök is. Mikor valaki többet gondterhelt, feszült, mint kiegyensúlyozott, vidám, vagy hit-remény jellegű, egyértelmű, 
hogy sejt szinten is sejtöregítő, sejt génprogram akadályoztató túlélési harca a 100 ezer milliárd sejtnek akadályoztatva van. És 
életvitelben is kudarc van. Ha viszont összefognak, mert ugye egyre nehezebb a megélhetés, na most ilyenkor össze kéne fogjanak a 
közös érdekeltségűek, a családok. Tehát én azért hívatom be kötelezően. Mikor először jön hozzám Kovácsné, behívatom a férjét, 
családtagokat, tehát a közös érdekeltségűeket, akinek Kovács néni köteles lesz, mikor megérti, hogy tényleg önálló ez a kiváltó ok, 
mert ugye megmondom, hogy idegi vagy lelki, vagy mindkettő a kiváltó ok. De hogy mi váltja ki az idegi túlterheltséget, 
feszültséget vagy aggódását, szorongását ki: a postás, a villanyóra számlálás, a szomszéd? Vagy mitől gondterhelt? Ezt csak ő 
egyedül, ahogy magam felé én egyedül tudom, érzékelem ezt. Ugye nála is az összegyűjtött panaszok közül a legfontosabb az 
alváspanasszal kezdődött a szervezeti leépülési. Bármelyik életfontosságú szervezeti rész nem tud napközben élettanilag megfelelni 
anatómiai rendeltetésének az összervezet számára, az érzékközpont dolgoztatja pihenő, regeráció idejében is. Tehát éjfél előtt a 
nagyagy, éjfél utántól reggel 6-ig a második agy, az anyagcsere szerveknek, bélrendszernek van a pihenő regeneráció ideje. Tehát 
bárki felébred éjjel mondjuk 2-kor, akkor egyből lehet tudni, hogy  a májterhelése van előtérben. Mert ugye a feszültségek, 
gondterheltségek szomatizálódnak bélre, májra. A hasnyál mirigye is ugye, ami fölismeri, amit beviszünk élelmiszer formájában, 
hogy mik a kompanensek, fehérjék, zsírok, szénhidrátok, tehát ezek a lúgos kémiai enzimek, azt a hasnyálmirigy választja ki, 
autonóm módon, akarattól függetlenül. De ugye hogyha feszült valaki, vagy gondterhelt, akkor egyértelmű, hogy ezek az előbontó 
enzimektől, bontó enzimektől nem választódik ki. Bárhol gyengülünk, kívül, belül, az ott lévő vírusbacik erősödnek, tehát savasodik 
a szervezet. Most már az orvostudományban világszinten nincs is az a szó, hogy akut. Mindenkinek krónikus az állapota, pont a 
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savasodási faktorok miatt, és ezt nem lehet megoldani lúgosító ételekkel. Itt kötelező egy olyan metodika, mint az enyém is, amivel 
hozzáférünk a bélnyálkahártya sejtekhez, a fehérjehidak fölerősödéséhez, hogy a bélből toxinok, bontatlan anyagok vérbe, 
nyirokrendszerbe, kötőszövetbe, ízületbe ne kerüljön. Tehát ha nem állítod meg, ez veszedelmes; a kémiai összetételű tablettákat, 
tehát ami még savasít is. Tehát ez teljesen életellenes, autoimmunokat kiváltó, komplikációkhoz vezet bárkinek a világon. Ezért a 
tudós konferencia tematikája is, hogy élő szervezetnél élő terápia. Élő terápia az a biokémiai, ami 2001-től vitamin-, ásvány-, 
nyomelem-; gyógyszernek van minősítve az orvostudományi téren, és csak orvos szabad kiírja, mert hormon alapanyagok. Egy 
hátfájás a fölszívódási zavarokra, éhesek a gerinccsigolyát alkotó sejtek, ugye legszolicitáltabb - azon ülsz, állsz, hajolsz – a 
fölszívódási zavarnál. Ezek a legelső kijelzések, a váz. Na, most normális, hogy ilyenkor a legtöbben hasra ütve adják a kalciumot. 
Nem nézik meg, hogy hogy áll a vérben a kalcium. Lehet megfelelő. És kezet fog a kőszívű ember fiaival, akár fiatal sportoló, 19 
évesek hullnak össze a pályán, s csodálkoznak, hogy miért. Tehát ezek nagyon veszélyesek, és ezért van orvosi felügyelet alatt már 
világszinten persze. Tehát nem lehet dobálózni ezekkel. És ugyanúgy a világon ugye egyedi metodika a biorezonancia. Mert sejt 
szinten biokémia, biorezonancia kell. Felállsz gyorsul, leülsz, lassul. És ezek mind érzékközpont általi megfelelő …. kell 
optimizálódjon.  Ez van a génprogramban. De ez ha nincs segítve, nincs önkorrekció önerőből, és anélkül, hogy drogoznál, mész le. 
Ugye már az első lépésben, mikor hozzám jön valaki panasszal, ezeket föltárjuk, átbeszéljük, leíratom és feltárom, hogy mitől 
alakult ki például a vérnyomás megugrása. Nagyon jó, hogy a kedves nézők is erről értesülnek, mert az élettani szerepe óriási. Egy 
olyan panasz a magas vérnyomás tendencia is, mint hogyha régi orvos mondaná, hogy hát ha ez a panaszod nem lett volna, akkor 
lett volna nagy baj. És ugye egy élő szervezetben önkorrekció készség van. A nyirokrendszer, ami egyfolytában terhelődik, mikor 
fölszívódási zavar van - telítettek, toxinok, bontatlan anyagok -, ezekről nem is nagyon hallanak Önök. Mély, felszínes 
nyirokkeringés, tehát óriási kukás szerepük is van, így közérthetőbb. Tehát a sejtektől szedik össze a bontatlan toxinokat, hogy a 
sejtekben ugye ez ne okozzon savasodást, vírusbaci erősödését, vagy akár önfeláldozóan sejtszaporulattá fajuljon. ez a 
nyirokrendszer mozgatórugója, az érfalaknak a perisztaltikus táguló-összehúzódó munkája, és a vérnyomás. A két legkitettebb 
területünk az az anyagcserénk, tehát ez a kémiai szmog, és az elektroszmogra az agytörzsi részünk, a világon mindenkinek. Az 
agytörzsi résznél van ugye a nyúltvelő, ami alsó légzést is befolyásol, tehát ilyenkor bíróképességi csökkenés is van, lépcsőzés, 
légszomj, és az érfalak ataxiás, renyhe állapota. Tehát ha az érfalak nem képesek a nyirokrendszert mozgásba hozni, akkor az 
érzékközpont – főleg felébredések után, tehát éjjel még jobban lassul élettanilag minden -, fölébredés, érzékközpont veszi a terhelt 
nyirokrendszert, és kéri a vese „renin vasopressin” (?), tehát emelkedjen a vérnyomás, hogy a lassult nyirokrendszer szabaduljon 
meg bontatlan toxinoktól, sejtek, kötőszövetek stb. Ez életellenesen csökkentve van, így persze hogy kikerülhetetlen a magas 
vérnyomásos tablettát szedőknél a vese elégtelenség, a cukros inzulinfüggőség, a szívritmus szabályozó beépítés. Na most aki 
nálunk van, persze hogy szinte garantáltan évek hosszú sorára fölerősödik, és megszabadul a veszélyektől. Tehát ez az igazi 
prevenció is, mert ugye ezeket a szakorvos megállapítja – hogy hajszálereknél ez van, az van -, de hogy mitől, az a mi feladatunk, 
tehát a komplementer. Besegítés nélkül nem lett volna ez az állapota Kovács néninek, hanem lehet, hogy már november elsején 
gyújtották volna a gyertyát neki. Beszéltünk az előbb agyhullámokról, tehát gondolatokról. Akármilyen területen, akár én, akár 
bárki, ha nem ismersz valamit, attól bizonytalanná válsz, vagy attól félsz. Ez a félelem vagy bizonytalanság megint romboló 
agyhullámokat eredményez, tehát lokálisan, részletre térve – hogy jajj, mi van a tüdőmmel -. Mondok egy példát. Nagyon sokan 
jönnek petefészek cisztával, szinte 3 hét múlva már műtétre vannak programálva. És megy a műtétre, és nincs mit műtsenek. Jön 
vissza mosolyogva, hogy hát nem találtak semmit sem, nem volt már ciszta a petefészkemben. Hát nem, mert ugye 
megmagyaráztam neki, hogy mitől lett túlterhelt a petefészek, megszüntettük a túlterhelő élettani faktorokat a petefészekről, s a 
ciszta - magyarul hólyag, aminek semmi köze nincs a sejtszaporulathoz, tehát a ciszta az magyarul hólyag – másodperc töredéke 
alatt képződik, és másodperc töredéke alatt megreped, eltűnik, mintha ott sem lett volna, ha megkapja a megfelelő élettani segítséget 
ahhoz. Ezért mutattam be, hogy mostanában Magyarországon a vérkeringés, a stroke, tehát a gutaütések, az infarktok, az érhálózati 
gyengülések, vérellátási zavarok, ezek a leggyakoribban, ami a Kovács néninek is volt, és ugye milyen vidáman van, szerettei 
körében, gondtalanul. Tud foglalkozni családjával, szeretteivel, létrehozza e világi életében születése értelmét, hogy mit akar 
megélni, mit akar létrehozni – amiben nem szerepel a klinika, hála Istennek. Remélem, Önöknek sem fog, ha hozzánk jönnek. 
 
8. 
A XXI. század vívmányai és körülményei egyre jobban megterhelnek bennünket. Összetett tünetegyüttes megszüntetése az idős kor 
előtt, a Vargha gyógymód alkalmazásával.  
Magyar Attila: 

- Korábban milyen problémái, milyen betegségei voltak? 
Ladányi Sándor: 

- Én olyan problémákkal jelentkeztem a Vargha Gyógymód Intézeténél, amelyek elsősorban ételallergiás panaszokra épültek, ehhez 
kapcsolódó gasztroenterológiai, emésztési zavar problémákkal, némi ízületi gonddal, egy kis prosztata nagyobbodás, meg hát ilyen 
korosztályos problémák. 
M.A.: 
- Ez a mindennapi életben milyen problémákkal járt? 
L.S.: 
- Hát ez olyan problémákkal járt, hogy az ételallergiáim nekem elsősorban fehérjék, tehát tej, tojás, ennek mindenféle származéka, s 
ha ilyet fogyasztottam, akkor ezek ilyen viszkető kiütésekkel, allergiás tünetekkel jártak. Az emésztési zavarok, mint kiderült, ezek 
összefüggenek ezzel. Egyébként ugye most már tudom, hogy minden összefügg mindennel, és hát ennek része gyakorlatilag ez az 
ízületi probléma is, sőt ez a bizonyos prosztata nagyobbodás is. És végülis éveken keresztül külön-külön mindenféle szakterületen a 
konvencionális orvoslás próbálta ezt kezelni, hát nem sok eredménnyel.  
M.A.: 
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- Ezek után hogy talált rá a Vargha Gyógymódra? 
L.S.: 
- Valahol februárban úgy döntöttünk a feleségemmel együtt, hogy akkor megpróbáljuk.  
M.A.: 
Tehát akkor februárban eljöttek ide, itt történt egy állapotfelmérés. Ez hogy zajlott? 
L.S.: 
- Azt hiszem, a mi esetünkben a Vargha Attila volt az állapotfelmérő. Tehát leül az ember, mesél és közben a talpán egyszerű 
érzékszervi kezeléssel, tapasztalással a hozzáértő ember megmondja azt is, amit én nem is tudtam. Itt rájöttem, hogy ez egy 
csodálatos diagnosztikai dolog is, hiszen rengeteg olyan dolgot érez a talpamon, amit adott esetben, hangsúlyozom a konvencionális 
orvoslás meg sem talált. Tehát itt összeraktuk a mozaikot, hogy mi a probléma, és aztán elkezdődött a kezelés. A felmérő 
gyakorlatilag ad egy kezelési programot a kezelőknek, akik aztán az alapján elkezdenek dolgozni. 
M.A.: 
- És akkor ezen az állapotfelmérésen Ön meg a felesége vett részt? 
L.S.: 
- Igen, együtt vettünk részt, és mind a ketten jártunk ezekre a kezelésekre. 
M.A.: 
- És milyen eredménnyel? Mennyit javultak azóta? 
L.S.: 
- Sokat. Rengeteget. Tehát én ma ott tartok, hogy ugyan a tojással még mindig nem barátkoztam össze, de tejtermékeket korlátozott 
mértékben tudok fogyasztani, ami nyilván nagy élmény, mert nagyon hiányzott. Rengeteg olyan étel van, amiben vannak 
tejtermékek, és azokat sem tudtam fogyasztani, ezeket mind tudom fogyasztani, és nincsenek azok a kellemetlen egyéb tünetek, 
amelyek ezzel együtt jártak. És hát gyakorlatilag én úgy tudnám ezt jellemezni, így utólag megértve magát a kezelést is meg a 
módszert, hogy volt a szervezetemben egy erős diszharmónia, mint mikor a rádiónak rossz helyen van a potmétere, és ezzel a 
módszerrel ezt a potméter lehet szép lassan a helyére tekerni, és akkor elkezd nem sustorogni, hanem érthetően beszélni. Tehát 
valahol helyre áll a rendszer. 
M.A.: 
- Mielőtt megismerkedett a Varga Gyógymóddal, milyen problémái, milyen betegségei voltak? 
Fries Enikő: 
- Többféle tünetem is volt, ami tulajdonképpen orvosilag semmilyen betegségre nem utalt. Tehát a vérképem tökéletes volt, de 
gyakran éreztem magamat fáradékonynak. Úgy éreztem, hogy az örökös stressz kikészít teljesen idegileg, hajhullásom volt. Ez volt 
így a fő tünet, ami úgy zavart, a hajhullás, de ennek semmilyen orvosi okát nem tudták megállapítani. 
M.A.: 
- A Vargha Gyógymódnál hogy zajlik egy állapotfelmérés? 
F.E.: 
- Egy állapotfelmérésen megvizsgálták a talpamon keresztül a pontokat, hogy milyen betegségre utalnak a jelek. És akkor az én 
általam tudott betegségen kívül egyéb problémát is megállapítottak, ami ugyan még nem okozott gondot, de a későbbiekben 
előfordulhatott volna, hogy gondot okoz. Ez alatt gondolom, hogy a vesém alulműködött, a máj terhelt volt, tehát sok ilyen dolog, 
ami még igazából nem okozott problémát, de okozhatott volna hamarosan. 
M.A.: 
- Ez mikor volt? 
F.E.: 
- 2006 novemberében állapították meg a betegségemet.  
M.A.: 
- És akkor ezt követően mi történt? 
F.E.: 
- Ezt követően műtétre került sor, majd kemoterápiára, és párhuzamosan jártam a Vargha Gyógymódba. Ennek köszönhetően 
nagyon jól viseltem a kezelést, tehát úgy érzem, hogy teljes életet tudtam élni a családommal, úgyhogy ez nem okozott problémát. 
M.A.: 
- Milyen gyakran járt utána Ön vizsgálatokra, és hogy zajlottak ezek a vizsgálatok? 
F.E.: 
- Másfél évig jártam rendszeresen. Kezdetben heti 3 alkalommal, majd 2 alkalommal, és az utolsó fél évben hetente egyszer. Most 
már csak emlékeztető jelleggel járok, hetente, kéthetente vagy havonta egyszer jövök. 
M.A.: 
- És mennyiben javult? 
F.E.: 
- Hát, teljes mértékben rendbe jöttem. Itt, a gyógymódban arra törekednek, hogy az ember egészségi állapota jobb legyen, mint a 
betegsége előtt volt. És ezt sikerült is elérni. 
M.A.: 
- Most már mondhatom akkor, hogy Ön tünetmentes, egészséges életet, teljes életet tud élni? 
F.E.: 
- Igen-igen. Ezért nagy köszönet a Gyógymódnak. 
DR. Vargha Zoltán: 
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- Ezért választottam most két olyan gyógyultat, ami ugye legaktuálisabb a mai, egyre mostohább életkörülményekben. Tehát ez egyik, 
ami kiélezett panasz volt, a Ladányi Sándornál ez a prosztatanagyobbodás, vizelési nehézségek, allergia, fülzúgás, szívritmus zavar 
tünet-komplexek, ami egy férfit jellemez. Vérkeringési zavarok főleg. És kiválasztottuk az Enikőt, aki – ugye elég gyakori 
manapság, hogy a mellben képződnek különböző autoimmun jelenségek, tehát akár rákos folyamatig fajulás. Zöldborsónyi téves 
sejtosztódásból akár 24-48 óra alatt egy ping-pong labda nagyságúig, vagy teniszlabda nagyságúig is fajulhat. De ez egy folyamat. 
Tehát ezért olyan jó a kiegészítésünk a szakorvosi körrel is, mert ugye maikor maradandó a sejtpusztulás, vagy maradandó a 
sejtszaporulat, és élettanilag betegségről beszélünk, akkor normális, hogy ilyenkor azon a területen a szakorvost is felkérjük, 
segítsen, hogy ugye kiműti, és akkor ugye kevesebb sejttel, téves sejttel kell, megküzdjön a szervezet. Az autoimmun folyamatot le 
tudjuk állítani a mi metodikánkkal, és ugye tudományos bizonylat, orvostudományi metodika, a világon egyedüli metodika, amivel 
hozzáférünk az idegsejtek akár kémiai, akár elektromossági olyan súrlódási okoknak a föltárására, ennek megszüntetésére, és újra 
aktív, megfelelő …., életfunkció, védekező reakciónak, és ugye a káros folyamat megszűnik, 100%-osan nem képződik áttét, és 
normális, hogy leéli az életét. Ha 150 évet, akkor annyit, és tud az életcéljával, hivatásával foglalkozni. Egészségügyi függetlenség 
alakul ki, nem függőség. Ezek nagyon kemény kifejezések, de a metodikám ezt tudja, és ez, amit mindenkinél elérünk. Ugye férfinél 
a prosztatanagyobbodások. Normális, hogy világszinten az emberi faj átalakulási folyamatban van. Világszinten. Magyarországon 
is. Tehát ugyanúgy az alapanyagcsere szervek, hogy akkomodálódjanak ehhez a modern, génmanipulált, állományfeljavított 
élelmiszerhez, és a nagymama génprogramú hasnyálmirigy is felismerje ezek új komponenseit, tehát új enzimek képzése, előbontó 
enzimek, bontó enzimek képzése ugye, ez az az idézőjelbe téve titok, amit a metodikánk meg tud oldani, és a fölszívódási zavarok 
maguk után vonják, hogy hamarább, időnap előtt sejtöregedések indulnak be, akár gyerekek szervezetében is. Tehát ez kortól, 
nemtől független. Nem beszélve arról ugye, hogy köztudott, hogy világszinten az emberi fajnak 20 %-kal lassultabb az 
idegkommunikációja, mint 25 évvel ezelőtt. Tehát normális, hogy ezek az autonóm irányzatok is lassultabb, kaotikusabbak, mint 25 
évvel ezelőtt. Egyedi szervezetnél a kifeszített bíróképesség, ugye a kikerülhetetlen az elektroszmog, kémiai szmog hatásra a 
tananyag nem biztos, hogy talál mindenkire, és akkor normális, hogy jönnek elő panaszok, ami nem azt kéne jelentse az illetőnek, 
hogy jajj, de súlyos vagyok, hanem azt kéne jelezze, hogy az egyedi szervezetének nem azonosuló metodikát választott. Tehát itt az 
emberekbe be van sulykolva ugye, hogy fehér köpeny, vagy a titulusok, vagy a nem tudom, mi dönt, hogy ő súlyos, vagy 
gyógyíthatatlan. Közben a metodikát, amit az képvisel, az már nem felel meg a tünetegyütteses össz-kaotikus életfunkció védekező 
reakciója a szervezetnek. Tehát normális, hogy vérnyomás, szívritmus, vérkeringési zavarok, amik vezérlés alatt állnak, a nyaktól 
lefelé stabilizátorokat, kémiai pótlóanyagokat, talán el lehet odázni, de egyre rövidebb ideig, és újra jönnek a szövődmények. Mert 
ugye se az idegsejti kommunikációt nem lehet a metodikánkon kívül semmi mással föltárni és újra megfelelő autonóm irányzatok 
megfelelő … alakítani, ahogy a génprogram is törekszik ugye. És akkor az ember elkeseredik, és magába roskad, hogy ő kiúttalan, 
mert azt mondták neki, hogy ő nagyon súlyos. Na, most ugye eljött hozzánk akár az Enikő, akár a Ladányi Sándor és azokra a 
hatalmas kérdőjelekre – mert ugye ő nem képződött egészségügyben -. Na, most mi is, én is, bármilyen területen, ahol nem 
képződünk, és ugye nem kapunk választ bizonyos dolgokra, attól bizonytalanokká válunk, attól félünk. Tehát normális, hogy ahogy 
föltárjuk a kórélettanát a panaszosnak, hogy mitől nagyobbodott a prosztatája, mitől van vérkeringési zavar, miért van a fülzúgás, 
miért van az indoktalan fáradság, bágyadtság, és mit jelentenek, szervezeti, élettani nyelvezet, ugye. Megértetem vele, hogy először 
az indoktalan fáradság, bágyadtság kell, visszavonódjon, a bíróképessége kell, hogy nőjön. És erről mind ő számol be a kezelései 
közti időben, mikor vannak a felülvizsgálatok. ….. vissza panaszok? Javulok? Megfelel a metodika. Romlik az állapot? Nem felel 
meg a metodikánk. Tehát ugye itt be volt hivatva Sándornak az élettársa is, a párja. Hát ki ismerné jobban Sándort? Feszültségek, 
önemésztések. Ezek mind olyan terhelő faktorok, amik nagyon-nagyon fontosak, mikor egy élő szervezetben kikerülhetetlen a 
terhelés és egy iszonyú nyomás, és az egész szervezetét igénybe veszi. Jó, hogy 100 000 milliárd sejt a génprogram - ha akarjuk, ha 
nem-, a felépülési génprogram mindenkiben. De ugye ezek a lassító, terhelő faktorok, elektroszmog, kémiai szmog, a hétköznapi 
események, történések – főleg most Magyarországon -, tehát ezek a rossz információk, ezek az állandó többlet van, gondterhelt, 
feszült állapotokban az idegsejti kommunikáció túlzottan kaotikus és lassú. Tehát az egész szervezetében distruktív folyamat folyik. 
Tehát mikor kiegyensúlyozott, mikor nem beszélve vidámságról, fittségről, ugye az élet, a fölépülés. Sándornál is ugye behívattuk a 
család komponenseket, a közös érdekeltségű személyeket, hogy jöjjenek, segítsenek, hisz gyógyítani nem lehet egyedül. Orvosolni 
lehet egyedül. Természetgyógyászkodni lehet. De gyógyítani, hogy egy erősebb szervezetet hozzunk létre, mintha nem lettek volna 
prosztata, vérkeringés, mindenféle zavarok ugye. Meg az egész életterületén kötelező, hogy gyűljenek a sikerek, legyen vége a 
kudarcoknak. Hisz ez összeadódik együtt, tehát ezt nem lehet szétválasztani. Tehát normális, hogy ezért vannak meghívva a 
családtagok, és ők vannak felkérve segítségül. Akik jobban ismerik, szeretetük, összetartozásuk érződik. Ugye tudatosan érzi a nő - 
akár Sándorban a felesége - hogy valami benne nem stimmel. És akkor ugye megbeszéljük, hogy ezt tudati szintre kell hozni. Mert 
ugye akár nálam is, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretném, nekem is a légzésem rögtön szaporátlanná válik, az oxigénellátás 
az idegsejtekhez kaotikus, ugye saját magamat húzom vagy teszem gondterheltté. 
M.A.: 
- És miben tud segíteni? 
Vargha: 
- Hát ilyenkor normális, hogy föl kell először tárni, hogy elektromosság, kémiai oldal, mindkettő? Idegsejti kommunikációs 
zavarokat, és hogy mi okozza ezt. A legtöbb szervezetben, mindenkinek világszinten a krónikusság egyik legkiváltóbb oka ez a 
savasodási folyamat. Tehát az elektroszmog, kémiai élelmiszer, mindenféle. Nyirokrendszerből, bélrendszerből toxinok, bontatlan 
anyagok kerülnek a vérbe, amitől a vér kémiai egyensúlya sav-bázis, sav. Na, most eleve maga után vonja, hogy nincs akut, egyből 
krónikus az állapot, és az egész szervezetben az elektromosság, úgy is lehet kifejezni, hogy pislákol a körte, nem világít. Akár 
gyerekekben. Tehát a kémiai továbbítások elektromosságra jönnek létre.  Tehát ugye ezek nem tudnak létrejönni, akármennyi 
kémiai anyagot töm magába, sőt ezek még jobban savasítják a szervezetet. Tehát a savasodott szervezet a vírusbacik fölerősödése. 
És normális, hogy ezeket mind meg is magyarázom, hogy itt most nem az kell, érdekelje, mikor már valaki bekerül az én 
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intézetembe, a Vargha metodikába, ugye itt már nem az a fontos, hogy Coli, Candida, Helico vagy Hepatitis, milyen válfaj vagy 
különböző légúti, macska, csirke, sertés, milyen nevű vírus vagy baci. Tehát a vírus bacival együtt van már, sajnos, és normális, 
hogy a kémiai hatásmechanizmus is az antibiotikumnak teljesen már más, mint amikor beépült a medicinába. Tehát ezek 
szövődményhez vezethetnek. Tehát aktuálisabb Fleming, mint valaha. Tehát ugye Fleming a penicillin feltalálója, aki csatát 
nyertünk, a háborút már most elveszítettük. Nálam kötelező a háborúnyerés. Tehát normális, hogy egy fölerősödöttebb szervezet, 
tehát olyan vírus bacik vannak már fölerősödve bennünk, az emberekben, az emberi fajnál, amit még a saját idegközpont sem ismer 
föl, nemhogy laborok. Tehát csak a fehérvérsejtjeinknek van meg az a fantasztikus anatómiai adottsága, hogy fölismerje, 
memorizálja és féken tartsa ezeket. Tehát egy élő szervezetet kötelező, a legpreventívebb, vagy a szervezet fölerősítve csak azt tudja 
megvédeni és kivédeni, és fogva tartani a bennünk lévő vírusbacit vagy a szerzettet. Tehát normális, hogy nekünk ez az irányzatunk, 
nálunk ezeket érjük el, és ugye mikor vannak a kirívó panaszok akár a maradandó sejtpusztulás vagy a maradandó sejtszaporulat, 
akár a daganat is, nekünk nem gond, hát hozzá férünk idegközpontokhoz, amik ugye az autoimmun folyamatoknál a megfelelő 
metodikával meg lehet fordítani. Tehát miért olyan szörnyű ez. Azért mert nincs tabletta rá? Bele van sulykolva az emberekbe, hogy 
annak a metodikának akkor szörnyű meg egyből terminálos állapotú, tehát mondom is, hogy ide főorvosok, orvosok, onkológusok, 
onkológiai területtel és oda-vissza is segítsék, tehát kivédjük, akár már ha be van indítva egy kemoterápia, vagy bármi. Ugye 
ezeknek a mellékhatásait kivédjük, hát semmi gond. Sőt, bármilyen kémiai hatóanyagot szed, orvosságot a páciens, az első 
fázisokban, az első 1,5-2 hónapban fokozzuk a hatásmechanizmust, és annak a tablettának kivédjük a mellékhatásait. És normális, 
hogy egy 1,5-2 hónap múlva akár egy marék orvosság-függőségben lévő, meg sem szüntetve, saját szakorvos kontrolljaival ezeket 
leállítja ő. Mert nincs szükség rá, mert az életben maradt sejteknél optimizáljuk a sejtek anyagcseréjét, kémiai továbbító 
képességüket. Hisz csak a saját sejtjeink tudják, hogy mikor mennyi kémiai továbbítót képezzenek. Főleg az okokat tárjuk fel, tehát 
megismertetjük. A legpreventívebb, mikor egy ember ismeri a szervezet kijelzéseinek önélvezetét. Tehát az a legcsodálatosabb 
kémiai adottsága egy élő szervezetnek. Panaszként éli át az ember, de pontosan a panaszok azok, amik fontos információk, akár egy 
indoktalan fáradság, bágyadtság. Jelzi a szervezet, hogy az érfalak perisztaltikus, táguló-összehúzódó vértovábbító munkája renyhe, 
ataxiás. Hol túlfokozódik, hol túl összehúzódott, tehát utána jönnek a hőingadozások végtagokban, később zsibbadás, és utána aztán 
elkerülhetetlenül akár a szívritmus-szabályozó beépítése is, mert senki sem akarja értelmezni a kijelzés lényegét, mert ugye ennek a 
megoldása, az indoktalan fáradság, bágyadtságnak az agytörzsi retikuláris résznél van. Tehát az idegsejtek, amik alkotják akár a 
nyúltvelőt, ami befolyásolja az alsó légzést, vagy az érfalak továbbító munkáját, elasztikus táguló-összehúzódó munkáját, ezeknek 
az állapotát kell megoldani, és akkor ugye megszűnik a panasz, tehát visszavonódik. Újra a bíró képesség nő, jobb a közérzet. Ezen 
a részletterületen, mikor olyan szintre fölerősítjük a szervezet önszervezeti állapotát, hogy megbírja a szakorvosi vizsgálatokat. Én 
irányítom vissza az eredeti állapotot, részletet – akár a mell, akár a prosztata Sándornál. Tehát normális, hogy erről 
szakvéleményezést kérek. Ugyanaz az eredeti állapotot ismerő szakorvos szakvéleményezi, hogy hogy alakult a terápia során. Tehát 
a részlet, az egészhez való viszonyulása az a miénk élettanilag, és életvitelileg a szeretettel a család segít. Tehát én mindenkinek azt 
mondom, hogy gyere, segíts, hogy minél kevesebb bakink legyen!  Tehát akik ismerik, akik szeretik, az idegi, lelki dolgot érzik, 
hogy a másikban feszültség van, gondterheltség van, és akkor normális, ha bátorítják, a felszínre hozza, kimondja. Kinek? A közös 
érdekeltségűeknek. És akkor azok szó szerint megvigasztalják. Tehát a gondolatokat újra kreatívvá tesszük. Mert ugye nagyon-
nagyon fontos, hogy minden először gondolat, tehát egy zenemű, egy irodalmi mű, egy feltalálás. Mi lesz holnap? Hát, amit ma 
kigondolsz. És az anyag fölött is a gondolat a sorsunkkal összefüggésben. És nem mindegy, hogy valaki egyfolytában distruktív 
gondolkodású. Ha nemmel kezdesz, hogy akarsz Te igent? Ezek butaságok, ezek ködösítések. Tehát normális, hogy ezeket föltárjuk. 
Összehozzuk a családokat. Ilyen adottságok vannak egy elő szervezetben, amiket megtanítva normális, hogy már rögtön megtudja, 
hogy milyen panasz miért lett, mit lehet tenni, és akkor mi lesz. Tehát vége a bizonytalanságnak, be van hívva a hozzátartozó, a 
szeretettje is, aki ugye tudatosítja vele. Normális, hogy egy teljesen más hozzáállása van egy panaszosnak, miután elbeszélgetünk, és 
megmagyarázzuk, hogy milyen a panasz, és például lehet, hogy ez a panasz védi a nagy bajtól. És mit jelent a szervezet élettanilag, 
mit akar közölni, mit kell, hogy ő változtasson életvitelében, miben kell, hogy segítsen a hozzátartozó, szeretett, és hogy tudják 
fogni egymás kezét akár a sírig, ahogy mondják a régi öregek.   
 
9.  
1. Amiről keveset beszélünk: a nyirokrendszer szerepe szervezetünkben, és hibás működésének lehetséges következményei. 
2. Védekezés a változó életkörülmények ellen a Vargha Gyógymód alkalmazásával. 
Barancsi Sándorné: 
- Már nagyon rég óta, 30 éves korom óta beteg vagyok tulajdonképpen, és egyik jött a másik után. Gerincsérv, nyaki csigolya 
sérv, Lyme-kór, szinte sorolhatnám. És most már a vége felé oda jutottam, hogy egy immunbetegség, tehát az autoimmun betegség 
lett a végső, ami tulajdonképpen maga után vonzotta a sok orvosság befolyása után, hogy jött a magas vérnyomás, a cukor, az 
emésztési zavarok, a bokadagadás, és minden olyan, ami idős korral jár, tulajdonképpen. Az utolsó momentumot és az elhatározást, 
hogy most lépni kell, az hozta, hogy az éves nőgyógyászati vizsgálatra mentem, és ilyenkor az van, hogy a mammográfiára beutaló, 
a rákszűrésre meg egyéb nőgyógyászati vizsgálatokat csinálnak, és akkor közli velem a nőgyógyászom, hogy hát ő cisztát lát. És hát 
nagyon-nagyon megijedtem és elkeseredtem, hogy még az is. Ez után a sok probléma után ez már nagyon sok volt. Annak az 
indoka, hogy én egyszer csak azt éreztem, hogy annyira benne vagyok a mókuskerékben, hogy orvostól orvosig, infúziós kezelések, 
orvosság, és egyik orvos a másik után, és hogy ennek nincs vége, és ez egy mókuskerék, ebből ki kéne mászni. Itt valahol lépni kell. 
És úgy vettem észre egyik este, hogy én ezt a sok orvosságot egyszerűen képtelen vagyok bevenni. Mintha a szervezet maga 
tiltakozott volna ellene. 
riporter: 
- Lehet, hogy tiltakozott is. 
B.S.né: 
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- És valójában így is volt, igen. 
riporter: 
- És akkor mégis mire jutott, vagy honnan kapott segítséget? 
B.Sné: 
- A TV –ben a mozaik című műsort véletlenül megláttam, és ott a Vargha Tanár Urat. És éppen beszélt a módszerről, és akkor jött 
az ötlet, hogy nekem megvan, valami sugallatra jött, és most nekem lépni kell. Elkezdtem a kezeléseket, és életmódváltozásokra 
hívták fel a figyelmemet a táplálkozással kapcsolatosan kellett odafigyelni dolgokra, az étkezéssel, hogy a sav-bázis egyensúly 
megmaradjon. Nagyon fontosak voltak az idegi dolgok, a pihenés, és sok más egyéb, amit együttesen kellett valóra váltani, 
úgymond. 
riporter: 
- Nem lehetséges-e magának a helyzetnek a kialakulásában, hogy rosszabbra fordult az állapota, szintén közre játszott egy 
esetleges helytelen életmód, vagy túlzott idegi terhelés? 
B.S.né: 
- A táplálkozásra kissé odafigyeltem azért, de nem ennyire, mint ahogy itt megtudtam, hogy hogy is kell ezt valójában, mert ez a 
savasodás tulajdonképpen, most már tudom, hogy mit okoz a szervezetben milyen problémákat. Ugyanúgy a stressz hatására is, 
hogy egész más minden, a szervezet. Hogy tiltakozik, és a szervek is egyből reagálnak rá, és pozitív irányban. 
riporter: 
- Most, hogy itt magkapta a kulcsot, már saját magától is több mindenre rájönne? 
B.Sné: 
- Igen. Nagyon kellett ez a módszer ahhoz, hogy az embermás személettel nézzen, és másképp lássa a dolgokat. 
Vargha Zoltán: 
- Világszinten evolúciós folyamat folyik, tehát az élő szervezet átalakulási folyamat az egyre mostohább életkörülményekhez. 
Most a szervezet, ugye 100 000 milliárd sejt génprogramja, ha akarjuk, ha nem, a fölépülési tendencia, az akkomodáló készség, csak 
sajnos már önerőből se gyerekeknek, se senkinek világszinten nem működik. Tehát minél szelídebb metodika, minél komplexebb, 
annál célszerűbb ezt alkalmaznunk. Tehát a mi metodikánkat - tehát ez a Vargha Metodikát -, orvostudományi téren a volt 
Akadémiai elnök, tehát a Vizi szilveszter is az orvostudomány továbbfejlődésének a mérföldkövének nevezte a metodikát. Ez ugye  
idegleképezésen, idegpályákon a fájdalominger hatásmechanizmusán alapszik, ami normális, hogy bárhol kívül-belül, csípés, vágás, 
szúrásra belül, a szervezeten belül is érzékelő idegek segélykérése bizonyos sejtcsoportokhoz, akár az örökletes gyengültebbekhez 
is. Ha akadozik az anyagcseréjük, továbbító képességük, akkor ugye az idegközponthoz fájdalmi inger fut, aminek hatására 
fokozódik egy akaratlan idegközponti irányzatra a védekező reakció, az életfunkciók irányzata jobban, mint máshova. A fájdalom 
inger rejtélyén alapszik az egész orvostudományi metodikám. Ez az, ami a XXI. század metodikájának is van nevezve tudomány 
téren. Tehát hozzáférünk idegsejtek anyagcseréjéhez, akár föltárva, hogy elektromosság, kémiai oldal. Hozzáférünk alapanyagcsere 
szervekhez. Olyan enzimeket tudunk aktivizálni, ami az orvostudomány mai álláspontja szerint semmivel se sikerült. Tehát az egész 
szervezeti állapota végeredményben egy ma élő embernek, főleg a fölszívódási zavarokhoz vezethető vissza, ami még nem 
akkomodálódott; anyagcsere szervek a modern élelmiszeripari komponensek felismeréséhez, tehát génmanipulált élelmiszerek 
följavított állományú, változtatott, nem a nagymamánk gyerekkori étkezésünk van, hanem úgymond modern élelmiszer, amihez a 
hasnyálmirigy még nem akkomodálódott. Nem ismeri fel megfelelően a kompanenseket, nem megfelelő előbontó enzimek, ami 
miatt túlterhelődnek a vékonybél további szakaszai, a vékonybélrendszer, amiről most már az orvostudományban a második agyként 
beszélnek, mivel bizonyított, hogy ugyanolyan érzékelő idegek vannak a bél belső falán, a mukoszban, amik ugyanolyanok, mint az 
agyban lévő érzékelő idegek. Tehát érzékelnek, gondolkodnak, döntenek és emlékeznek. A másik terület az idegsejtek, ami óriási 
megnövekedett elektroszmog, tehát ezek az elektromos kenceficék, ezek a műholdadóktól, a mobiltelefonoktól, a mikrohullámúktól, 
a TV-től a mindenig, ugye amit a 2001-es WHO, tehát a világ egészségügyi szövetsége ki is nyilatkoztatta, hogy 50 Hrz fölötti 
rezgés már akár maradandó sejtpusztuláshoz vagy maradandó sejtszaporulathoz vezethet, tehát betegséghez. Erről nem nagyon 
beszélnek. A hozzánk fordulóknak több mindent el tudunk mondani, úgynevezett titkokat is, amiről nem beszélnek a médiában. 
Nem azért kerülnek hozzánk a páciensek, mert drogoznak, meg agyonbagózzák magukat, vagy alkoholizálnak, hanem azért, mert 
valahol olyan metodikát választanak, ahol nem a részlet az egészhez viszonyulás, hanem csak a részletre összpontosul akkor is, 
hogyha nem életmentésről van szó. Ennek az alapja, és erről, amiről nem beszélnek, ez a nyirokrendszer. Tehát minden betegség 
egyik legkiváltóbb oka az a nyirokrendszeri terhelődés. A nyirokrendszer ugye, főleg a fölszívódási zavarok miatt, főleg a májtól ez 
a rengeteg bontatlan anyag, amit nem ismer föl, nincs még átalakulva, akkomodálódva az anyagcsere szerv, nem tudja molekulásra 
bontani. Tehát ezek a bontatlan anyagok, a telített zsírok, a telített szénhidrát, fehérjék, minden, meg a bontatlan anyagok tömege, a 
toxinok, ezek, amik a máj bomlástermékei, amik tovább terhelik az alapanyagcsere szerveket, bélrendszert és főleg a 
nyirokrendszert. Na most tudni kell, hogy a nyirokrendszer, azért nem beszélnek elsősorban róla, mondjuk ki, mert se keleti, se 
nyugati metodika nincs a Vargha Metodikán kívül, az enyémen kívül, ami célirányzottan tudná akár a mély, akár a felszínes 
nyirokrendszert befolyásolni. A lényeg, hogy a nyirokrendszer, ezeket lehet úgy nevezni, hogy a kukások. A nyirokrendszer az, ami 
szedi össze a bontatlan anyagokat, a toxinokat, a sejtek ürülékeit. Ez a nyirokrendszer, ha lassul, nem tudja összeszedni a sejtek 
ürülékeit, hogy nevezzük most már népiesen így. Akkor történik meg, hogy a sejtbe gyülemlenek a bontatlan anyagok, a toxinok, 
amire a sejt savasodik, és a benne lévő vírusok, bacik, tehát nem csak vírus vagy csak baci, a vírusbaci - sajnos, mert erről így kell 
beszélni, hát itt a tudományos bizonyíték, hogy nincs külön -, tehát a lényeg, hogy a benne lévő vírusbaci a savasodásra erősödik, 
amire ugye a P53-as annyit vitatott gén hatására – az a minimális, amit még tudunk a sejtbiológiai tér bizonylatai alapján -, a P53-as 
gén hatására a sejt önpusztítóvá válik, tehát önfeláldozóvá vagy szaporulattá. Legtöbbször a leggyakoribb az, hogy önpusztítóvá 
válik, önfeláldozóvá. Akkor kéne, jöjjenek a természetes gyilkos sejtek, amik fagocitózis révén kipucolják ezeket az önfeláldozó 
sejteket. De mivel terhelt a nyirokrendszer, tehát a mirigyek, a nyirokcsomók, főleg a legközvetlenebbek, ugye akárhol sérülés van 
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vagy a szervezeten belül panasz, mindig a legközvetlenebb mirigy nyirokcsomók kezdik a fehérvérsejteket képezni, tehát a 
védekező sejteket, persze autonóm irányzatra. Tehát az idegsejtektől függ ez is, végeredményben, de normális, hogy a terhelt nyirok 
miatt ezeknek a képzése számbelileg is alul marad az önfeláldozó sejtek arányához képest. Nem tudják kipucolni maradéktalanul az 
önfeláldozó sejteket, és akkor ugye ezek az önfeláldozott sejtek szétesnek. És ezt a sejtszétesést nevezzük gyulladásnak. ez történik 
ízületeknél, ez történik szervezeten belül is, és sajnos főleg a nyirokrendszerből vérbe kerülő meg vérből bélbe kerülő toxinokra a 
savas vér miatt világszinten nincs már akut, egyből krónikus az állapot. Tehát ebbe a folyamatban ugye, ha figyeltek, a természetes 
gyilkos sejtek számbelileg nem megfelelőek, hogy kipucolják az önfeláldozott sejtek nagyobb arányát. Tehát mit kell segíteni? A 
nyirokrendszert, hogy fölszabaduljanak a fehérvérsejt képzések, tehát a védekező sejtek képzése. A védekező mechanizmust kell 
segíteni, és ezért ugye már nem az a megszokott, mikor az antibiotikum beépült a medicinába. Ugye, most már más a 
hatásmechanizmus, a szövődmény komplikációk. Normális, hogy teljesen más a szervezet sejtbiológiai szinten már, mint tavaly, 
nemhogy 100 évvel ezelőtt, a múlt században. Csak ugye ilyenkor az ember, ha nem tud, nem ismer valamit, nem képződött 
egészségügyben, élettan területen, hát akkor normális, hogy könnyű becsapni és könnyű elhitetni, és bizonytalanná válva félelmének 
köszönhetően – ugye a gondolatok befolyásolják az anyagot is, tehát a sejt szintem is. Hajlamosság van, hogy időnap előtt is 
komplikációk és súlyosbodás van, nem pedig a várt megoldás. Mi ezért hívjuk be a hozzátartozókat, az egy közösségben élőket is, 
mert ugye ezeket az idegi, lelki, elme szintű akár vigasztalást kivenni, ismerik jobban a szokásaikat, beszédtémájukat, miről szeret 
beszélni, minden hozzátartozó jobban tudja, mint a Nobel-díjasok hada. Ezeket most már igénybe kell venni, nem kiküldeni. Mi 
nem küldök ki, de hát ugye más az orvoslás és más a gyógyászat. Orvosolni lehet egyedül is, gyógyítani, ami ugye már egy szakma, 
és gyógyítani az egy művészet a gyógyászat. Tehát itt azt mondjuk a szeretett édesanyának, édesapának vagy férjnek, feleségnek, 
hogy gyere, segíts! Egyedül nem tudunk. Ugye az életvitelen is kell, hogy változtass, és erre tanítottuk a Bencsiknét is. Az elméje a 
nőknek fejlettebb, erősebb, mint a férfié. Talán anyasági szerepük miatt. Megérzik intuícióval, mint ahogy mindenki megérzi az élet 
bármilyen területén adódjon kedvezőtlen esemény, történés, akár az egészségügyi szférában, hogy itt szúr, ott szúr. Rögtön jön a 
sugallat, hogy mit hagyj abba, mit csinálj másképp, mit vezess be életviteledbe, és fel kell bátorítani az embert, hogy merjen 
magáért tenni, merjen magáért változtatni, hosszú távon először magának megfelelőt nyújtani, hogy hosszú távon tudjon szeretettjei 
felé segíteni. Arról van szó, hogy maga a metodika különbözik, mert én nem kémiai anyagokkal dolgozok, hanem idegpályákon 
ahhoz, hogy a kémiai, tehát saját sejtek tudják, hogy mennyi továbbítót képezzenek, mikor. Tehát normális, hogy ebbe a segítség 
elektromossággal történik meg. Az emberi szervezetbe, ha pislákol a körte és nem világít, mert savas szervezet van, akkor ezeket 
meg kell oldani először. Normális, hogy ezeket akár bármilyen szövődményes rész, a szervezet génprogramja fölerősödik. Ehhez 
segíteni kell tudni. Tehát akár a mellben csomók, akár bárhol a szervezetben, akár a méh felszínes …nél is akadozások vannak. 
Ezeknek a további terhelődési faktorát meg lehet szüntetni a metodikámmal, hisz hozzáférünk az alapanyagcsere szerveket, 
szöveteket alkotó sejtek anyagcseréjéhez. Abszolút a megfelelő génprogramot föl lehet erősíteni, hogy erősebbé válva megbírja az 
egyre kegyetlenebb, mostohább életkörülményeket, hosszú-hosszú távra, tehát maradandóan. Nekem van, miből elmenjek 
szabadságra jövőre is. Tehát nekem nem az az érdelem, én eredményekből élek. Közösen érjük el ezeket, gyógyítani nem lehet 
egyedül. Gyógyulni sem. Itt egy összefogás kell. Itt már a gyakorlat, hogy a beteg érzékrendszere, javulok, vagy nem javulok, jó a 
metodika, vagy nem jó a metodika. Tehát nem ő a súlyos, csak azzá válik előbb-utóbb. Nem nálam, máshol, ha ugye nem kerül 
hozzám. Persze, hogy más, mert a szervezetet őseink is tudták, hogy nem lehet becsapni. A gondolati kreatív erő létre szokta hozni, 
hogy megtalálja a megfelelő metodikát, megtalálja a megfelelő megoldást akár azon a területen is, ahol ő nem képzett, és teljesen 
más kilátások vannak, mint hogy egy ilyen pesszimista beidegződés vagy egy ilyen saját magát leíró szerencsétlen állapot, ami azzá 
is válna, ha nem küzd. Én mindenkiben a küzdési életreményt és a saját életcélt, születési értelmet hozom ki, és ebben benne van az 
is, hogy megszabadul vérnyomás tablettáktól, függőségétől. Megtanítom arra a pácienseket, hogy nem az számít, hogy milyen neve 
van a vírusbacinak. Hát az kit érdekel. könyörgöm. Gyártó cégeket biztos. Egy XXI. századi öntudatos embert az érdekli, hogy 
háborút nyerjen. Ne csatázzon és a háborút a gyártó cég nyerje. Ő, az ő szervezete kell, hogy fölerősödötté váljon, mert olyan vírus 
bacik vannak egy élő szervezetben, amit még a saját idegközpont sem tud fölismerni, nemhogy laborok. Normális, hogy akkor a 
lényeg azon van, hogy a fehérvérsejt – annak van olyan képessége, hogy segítve van – memorizálja, és fölerősödve féken tartja a 
bennünk lévő vagy szerzett, új vírusbacit, mutálódottat vagy akármit. A szervezet erősödjön fel, az van maradandóan. Erős 
állampolgár, erős állam jelleg, s akkor normális, hogy hosszú távon is nem kell, hogy kutyagoljon ide-oda, tud a családjával törődni. 
Gondolom, ez a fontos.  

 
10. 
A Vargha metodika szemléletmódja szerint csak kétféle betegség létezik: a sejtek kórus pusztulása, vagy burjánzása. A többi csak 
tünetegyüttes, amely okait megkeresve könnyen gyógyítható a továbbfejlesztett reflexológia módszerével. Vargha percek a Mozaik 
magazinban. 
Juhász István: 
- 2005-ben vettük először észre, hogy erős gyomorfájdalmaim lettek, főleg éjszaka. Savtúltengésre gyanakodtunk, a háziorvos 
is. Akkor savlekötőt szedtem egy darabig, és teljes mértékben jól voltam tőle. Utána elmentünk nyaralni, és a nyaralás folyamán 
semmilyen gyógyszert nem kellett bevegyek, és elmúlt minden panaszom, teljes mértékben. Akkor utána hónapokig tünetmentes 
voltam, teljes mértékben, és utána egyik pillanatról a másikra újra előjött. Akkor már hasmenéses formában, ugyanúgy erős 
fájdalmakkal, gyomor, hasi fájdalom, és akkor visszatértem a savlekötőhöz, azzal jól voltam teljes mértékben, és utána el is múlt. 
Egy ősszel el is múlt teljesen, 2009-ben úgy, hogy nem is jelentkezett majd csak 2010 februárjában, de akkor már nagyon. Tehát 2 
hónap alatt lefogytam 10 kilót, s akkor indultunk el konkrétan. Egy ismerősünk által Debrecenben kötöttünk ki, egy ottani 
gasztroenterológus orvosnál, és ő állapította meg 2010-ben – azt hiszem májusban – a Crohn-betegséget. Ez egy autoimmun 
gyulladásos folyamat, ami ha jól tudom, a szájüregtől a végbélnyílásig bárhol kialakulhat. Vannak tünetmentes időszakok, és vannak 
olyan időszakok, mikor intenzív a betegség. Nekem például a vékony és a vastag belem találkozásánál volt a gyulladás.  
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riporter: 
- S ez mit okozott konkrétan? 
J.I.: 
- Konkrétan fájdalommal járt, hasmenéssel, napi többszöri hasmenéses rohamok jöttek rám, fogytam, elkezdtem erőtlen lenni. 
riporter: 
- Étvágya volt? 
J.I.: 
- Nem. Az étvágyam is csökkent. Bármikor ettem bármit, akkor utána, azt lehet mondani, hogy egy fél órán belül mennem kellett 
WC-re. És akkor kialakult tályog a végbélnyílás körül, amit már műteni akartak, és akkor édesanyám a hátam mögött intézett nekem 
időpontot a Vargha Intézetbe, egy állapotfelmérésre, és erre 2011. augusztus 16-án sor került. 
riporter: 
- Na és aztán? Elkezdődtek a kezelések? 
J.I.: 
- Igen, elkezdődtek a kezelések, és olyan 7-8-10 alkalommal nagyon fájtak, főleg azok a pontok, amik a beleimhez tartoznak. 
Durván olyan 7-8-10 kezelés, és szépen elkezdtek csökkenni. 
riporter: 
- A tünetek is csökkentek közben? 
J.I.: 
- Igen, a tünetek is csökkentek, csökkentek a fájdalmak, kezdett a széklet is besűrűsödni, nem volt híg a székletem. Beállt napi 1-re, 
maximum 2 volt egy nap. Meg életerősebb lettem. 
riporter: 
- Egy kicsit az életmódján is változtatni kellett, igaz? 
J.I.: 
- Igen. 
riporter: 
- Mit, konkrétabban? 
J.I.: 
- Az étkezési szokásaimon nagyon sok mindent kellett, nagyon sokat elhagytam például a vörös húsokat, a nagyon fűszeres ételeket, 
a tartósítószeres ételeket amennyire lehetett, mellőztük. Kávét például nem iszom vagy nagyon ritkán. Csak vizet iszok. Az életmód 
tanácsokban benne voltak a lelki dolgok, az emberekhez való hozzáállás, az élethez való dolgok. Elfogadóbb lettem. Nem 
stresszelek annyira a dolgokon, amikor előtte idegesítettem magam, azok nem az, hogy nem zavarnak, de közel se olyan szinten, 
mint zavartak előtt 1 évvel is például. Mikor fájdalmam volt, akkor ingerültebb voltam, idegesebb voltam, tehát kihatott a teljes 
emberi létemre végül is. 
riporter: 
- Az életviteli szokások egyébként hogy változtak? 
J.I.: 
- Annyiban változtattunk, változtattam a dolgon, hogy többet vagyok a családommal, többet vagyok a szeretteimmel, több időt 
fordítok magamra. 
riporter: 
- És ez miben nyilvánul meg? 
J.I.: 
- Több szabadidőt csinálok magamnak. Többet járok horgászni, ez az, amit nagyon szeretek. Többet törődök magammal. 
riporter: 
- Hát nem hajszolja túl magát. 
J.I.: 
- Igen. 
riporter: 
- A kontroll vizsgálatok az orvosoknál mit mutattak ki? 
J.I.: 
- Márciusban volt kontroll vizsgálatom. Ott egy teljes hasi kismedence ultrahangot csináltak, ahol mindent tökéletesnek találtak, és 
bélmegvastagodásnak nyoma sem volt. 
riporter: 
- Ez annak a gyulladásnak lett volna a jele, ami korábban jelentkezett? 
J.I.: 
- Igen. Eltűnt a gyulladás. 
riporter: 
- És most semmi. 
J.I.: 
- És most teljes mértékben semmi. 
riporter: 
- És mit szóltak az orvosok? 
J.I.: 
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- Az orvosok? Elolvasta az ultrahang leletemet, és félre rakta olyan mondattal, hogy ez egy egészséges ember ultrahangja. 
riporter: 
- Ugye korábban, ugyanott gyógyszereket írtak fel Önnek? 
J.I.: 
- Igen. 
riporter: 
- Ez idő alatt, amíg folyt a kezelés, szedte? 
J.I.: 
- Igen, szedtem. Folyamatosan, rendszeresen szedtem a gyógyszert, és olyan januárban egyszerűen elfelejtgettem bevenni, tehát 
teljes mértékben kiment a fejemből. Nem vettem be a gyógyszert, és utána már abszolút nem szedtem semmilyen gyógyszert, és 
semmi változást nem vettem észre, hogy hiányzik a gyógyszer. Ugyanúgy jól voltam, normális volt a székletem, minden rendben. 
Fájdalmaim nem voltak, nincsenek a mai napig. Teljes mértékben jól érzem magam. 
Vargha Zoltán: 
- Az egyik leggyakoribb bél - tehát emésztőrendszeri – zavar, amit ugye latinul Crohn-betegségnek neveznek. 99 %-ban, egyre 
nagyobb néptömeg tábornál nem a vörös húst vörös hússal evés, nem a káros szenvedélyek a kiváltó okok, hanem ezek az egyre 
kegyetlenebb információk – a megélhetéstől fogva minden -, amik végeredményben az érzékelő központunkat érintik, amit most 
már tudományosan is „second-brain”, „második agy”-nak nevezik. Tudományosan bizonyított, hogy az agyhullámok gondolatok 
általi sejtromboló hatása van előtérben. Tehát emésztjük magunkat, feszültek vagyunk. A feszültség maga után vonja, hogy a szív 
elektron pulzusai is - a sejtek biorezinanciai harmóniájáért felelős - szintén kaotikusak. Nem csak a biokémia, hanem a 
biorezonancia sem sejtszinten nem tud akkomodálódni a napi terhelés, életfunkciók megfelelőségéhez, hanem elkezd gyengülni 
kortól, nemtől függetlenül, akár a sportolóknak is. A kémiai terápia szinte csődre van ítélve, még szinten tartani se lehet 
mellékhatásánál, savasító hatásánál fogva. A biokémiai vitamin-, ásványi nyomelem egymagában nem elég. Csodaszerek, nem elég. 
Tehát a sejt-szinten muszáj a XXI. század emberi fajánál világszinten besegíteni a biorezonanciai harmóniának is, ami a szív 
elektron pulzusaitól függ.  Már 100%-osan bizonyított, hogy ha nincsen besegítve a biorezonancia, még szinten tartás sincs, és 
időnap előtt elmúlás van. És nem azért, mert súlyos állapota van annak a páciensnek, hanem azért, mert a sejtszinten a sejtek nem 
kapják meg azt a segítséget, hogy génprogramjuk - ami megváltoztathatatlan túlélési korrekciókészség, önkorrekció készség – 
érvényesülni tudjon, nem tud létre jönni ez. Tehát nem a beteg állapota súlyos, hanem ami választott metodika az egészségügyi 
szférából, az nem megfelelő az ő egyedi, megismételhetetlen szervezetéhez. És itt már, a gyógyászatban – orvoslásban ugye a 
részletre összpontosítanak -, a gyógyászatban, amit nem szabadna összekeverni, a részlet egészhez való viszonyulásán van a 
hangsúly. Tehát akkor is, amikor István először megkeresett minket, föltártam az élettani, és az életviteli kiváltó okokat, amik a 
szervezet gyengülési faktoraihoz vezettek, és élettanilag miért pont a vékonybél rendszer nyálkahártya sejtjei, az ezeket összekötő 
fehérje hidak gyengülése vált előtérbe. Normális, hogy itt maga a terápia beírása is nem a csúcson kezdődött, mint ahogy általában 
az orvosoknál megszokták az emberek, hogy ami a kirívó panasz, arra térnek rá. Nem. Azt a fiatal, élő, küzdő, túlélésért küzdő 
szervezeti állapotot az alapoktól kellett fölerősíteni, hogy az maradandó évek hosszú sorára „köszi szépen, jól vagyok” jelleget 
kapjon, már így népiesen kifejezve. az agyhullámok sejtromboló hatása élettanilag is és életvitelileg is kudarcot, sikertelenséget von 
maga után. Tehát ugye elég egy kis gyomorrontás, már rossz hangulat, rossz közérzet, rossz gondolatok ártatlanul, akárkiben – ha itt 
„S” betűt visel, tehát Superman, akkor is. Mert ugye a bélnyálkahártya sejtektől függ valami 40 féle ingerület átviteli anyag az 
ideginger, idegsejt szinten. Tehát dopaminok (Parkinsonnal hozzák összefüggésbe), szerotoninok (a kedélyhormon), ópiátok, ezek, 
hogyha nem megfelelő bélnyálkahártya sejtjei vannak – mint Istvánnak is – akár fiatalon is, régen mondták, hogy pesszimista, nem 
optimista, és azok hamarább is betegednek. Vehetjük akár régebbre visszamenve a korát jóval meghaladó Selye Jánost, aki a 
stresszhez hozta le mindenféle szervezeti zavarnak az okát. Tehát aktuálisabb, mint valaha. Vagy vegyük Alexander Fleminget, a 
penicillin feltalálóját, aki már akkor megmondta, hogy gyártó cégekkel csak csatát lehet nyerni, a háborút már akkor levesztették, 
mikor a gyártó cégre folyamodnak. Csak a szervezet képes háborút nyerni. Tehát aktuálisabbak, mint valaha. A lényeg, hogy ezeket, 
hogyha fölhozzuk, és megmagyarázom Istvánnak, hogy mi játszódott le a szervezetében, miért, mit lehet tenni, és akkor mi lesz, 
szinte agától oldódnak meg a problémái. Istvánnál is, a Crohn-betegség megállapításánál a szövettani vizsgálat igazolta a 
diagnosztikát arról a részletről. Tehát ilyenkor azt mondták, hogy sipolyok vannak a vékonybél rendszerben. A sipoly magyarul 
önfeláldozott sejtek, tehát lényegében gyulladási folyamat. Élettanilag mit jelent, hogy gyulladás? Ugye, bárhol gyengül a 
szervezetünk, kívül, belül - Istvánnál a bélnél -, normális, hogy az ott lévő sejtek gyengülnek. A gyengülés hatása a savasodás, a 
savasodás hatása, hogy vírusbacik erősödnek az ott lévő szöveteket alkotó sejtekben, amik egy bizonyos tűrő határ után – az annyit 
vitatott P53-as géb is, persze részt vesz-, hogy a sejt önfeláldozóvá válik vagy szaporulattá válik. Neki szerencséje volt, a sejtjei 
önfeláldozóvá váltak. Csak akkor kéne, hogy a természetes gyilkos sejtek fagocitózis révén kipucolják ezeket a vírusbacikkal 
önfeláldozott sejteket. Csak ugye, terhelt nyirokrendszer, krónikusság, savasság stb., tehát nem tudott létre jönni. A fehér vérsejtek, 
amiknek az immunológiai szerepük óriási, és olyan vírus bacik vannak már egy élő szervezetben világszinten, az eszkimóknak is, 
mindenkinek, amit még a saját idegközpontunk sem ismer föl, nemhogy laborok. Ellenoltás, ugye? Milyen szép válasz is. Csak a 
fehér vérsejtek képesek fölismerni, és ezek, ha segítve vannak, memorizálják és fölerősödve fogva tartják azokat a fölerősödött 
vírusbacikat. Tehát ugye a vírusbaciknak köszönhetjük, hogy egy élő szervezetben élettanilag aktív a védekező rendszer. Mindig 
először az életkörülmény változik, gyengítő faktorok, gyengül a szervezet, és mindig először vírusbacik erősödnek, és utána aztán a 
védekező reakciók fölerősödve fogva tudják tartani az adott sejtcsoportot vagy vírus bacit. Normális, hogy fagocitózis révén nem 
elegendő természetes gyilkosság, a fehérvérsejtek nem tudták kiiktatni az önfeláldozó sejtek arányát, s a megmaradt önfeláldozó 
sejtek szétesnek. Ezeket a szétesett sejteket nevezzük sipolynak, gyulladásnak. Tehát ezt a folyamatot kellett – végeredményben, ha 
figyeltek a kedves nézők, hasonló panasszal, gyulladás, ízület akárhol -, hát a védekező rendszert kellett erősíteni, nem? Biztos, 
hogy igen. Sokkal hatékonyabbak a vitamin, ásványi anyag nyomelemek, mint a szteroidok, antibiotikumok, meg különböző 
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ilyesmik, mert ezek szinten tartásra sem felelnek már meg a XXI. században. Átalakult életkörülmény, átalakult szervezet a 
sejtcsoportoknál. Ezeket próbáljuk mi is tudományosan bizonyítani, és egyre több embernek, a műsorunkat is hallgatóknak 
visszaadni a reményüket, hitüket a sejtjeik regenerációs génprogramjában. Mert ugye, 100 000 milliárd sejt is egymást segítve a 
túlélésért harcol, tehát ezt csak elrontani lehet. Ez, ha segítve van, létre jön egy erős akkomodálás a megváltozott életkörülményhez, 
a fölerősödött szervezet túlélő, ha nem, akkor mások élnek meg belőle, amíg élve bírják. Csak ugye ehhez kell - egy legutolsó 
mondatom-, hogy csak éntudatos embernek van túlélési esélye. Az éntudatos ember: „Én érzem, hogy mi fáj, hogy mi jó, vagy mi 
nem jó. Én érzem, hogy mióta oda mentem a nagy tudású professzorhoz, romlik az állapotom, vagy javulok. Én érzem, hogy mi 
történik a környezetben, emberi kapcsolataimban, ki fáradt, kivel jó cseverészni, ki az, aki átver, ki az, aki jó szándékú. Én érzem, 
hogy étel-ital mi jó nekem, mi nem jó nekem. Tavaly szeretted a spenótot, az idén rá se tudsz nézni. Tavaly a lila szín tetszett, a 
jövőben már a sárga szín tetszik.” Tehát úgy változunk. És ha ezt nem követed saját magad, annak iszod meg a levét. 
Hiszékenységednek. Inkább légy egy „bikfejű székely”, mint ahogy Arany János is nevezte a Tündérországban élő embereket, akik 
még mai nap, a XXI. században is fantasztikus, hogy ha megkérded tőle, hogy mikor járt szűrésen, mikor járt megelőző orvosi 
vizsgálaton, nem köszön neked, úgy megsértődik, hogy te orvoshoz küldöd. Mert ő éntudatos. Panasza van? Rögtön érzi sugallata 
révén, mint ahogy én is vagy bárki – mert ugye, ami megkülönböztet az állattól, az az elménk sugallata -. Nekem az enyémet közli, 
hogy jóból is mi a sok, mit hagyjak abba, mit vezessek be életvitelembe, mi az, ami meghaladja egyedi bíróképességem, és azt csak 
én egyedül érzem, senki a világon. Neurpszichológusok elbújhatnak amellett, amire az emberi adottság képes bárkinek a világon, 
emberi fajhoz tartozónak. Épp ideje észre térni, épp ideje éntudatossá válni. Magadért teszel, szeretetteidért. A közös érdekeltségűek 
összefogása, egymásra odafigyelése, és akkor megóv az ilyen, idézőjelben Crohn-betegségektől. 

 
11.  
Panaszmentesség 
„A hosszútávú panaszmentesség titka” 
Az élő terápia - az élő szervezetnél 
Éveken keresztül Amerikában és világszerte milliárdosokat gyógyítottam, és tapasztalataimat követve képeztem és jelenleg is 
tovább képzem magam. Azért jöttem vissza Magyarországra és hoztam magammal az " amerikai szemléletet", hogy az itt élő 
honfitársaimon segítsek, és rávezessem a reményvesztetteket is, hogy mindig az eredmény a döntő és nem a "szavak", a reklámok, a 
félrevezető anyagi érdekeltségek. 
Nem véletlenül lettem az Amerikai Akadémia "Neural Therapy" állandó tagja 1998 óta. A Feltalálók Világszövetsége által is 
díjazott Dr. Vargha Metodika. 2008- tól Magyarországon is sikerült orvostudományilag is bizonyítani és elfogadtatni ideg-inger 
metodikám, melyhez kiváló magyar tudósok adták a nevemet, Dr. Vargha Metodika. Több sikeres tudós világkonferencián vettem 
részt, ahol nagy elismerést váltott ki egyedi hatásmechanizmusa. 2012. december elején megtartott nemzetközi tudóskonferencián 
nagy sikert aratott az előadásom a tudósok részéről. 
Világszinten "élő szervezetnél csak élő terápiával lehet eredményt elérni" - vagyis a biokémia és a biorezonancia nézet kezd egyre 
nagyobb teret kapni. 
2001-től a biokémiai természetes kivonatokat gyógyszernek ismerte el az orvostudomány. Vagyis a savasító kémiai pótló 
stabilizátorok ( orvosságok) helyett, a lúgosító hatású természetes vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek kapnak egyre nagyobb 
előteret, amelyeket csak orvos írhat elő, mivel ezek hormon alapanyagok. Ez a biokémiai segítség. 
Biorezonancia téren orvostudományilag bizonyítottan és elismerten,*igazolt eredményességei révén egyedüli metodika a világon a 
Dr. Vargha Metodika, mellyel célzottan fokozó illetve csökkentő hatásmechanizmusa révén a talpon bőr alatti idegleképződésekre, 
célirányzott ingerek révén sejt szinten a kémiai szinaptikus továbbítás elektro-impulzus révén jön létre.  A savas szervezetben akár 
már gyerekekben ezek az impulzusok gyengülnek úgymond, "pislákol a körte nem világít" és indoktalan gyengeség, fáradtság érzet 
alakul ki. Optimizálható az idegsejt-gliasejt közti jelfogó-jeltovábbító készség, idegsejt-anyagcsere. Szintén a módszer egyedisége, 
hogy *célzottan lehet optimizálni a mély és felszínes nyirokrendszert*, ezáltal megelőzhető a veszély a maradandó sejtpusztulásra 
vagy sejtszaporulatra, akár pár hónap alatt az immunrendszer felerősödik, megállítható és optimizálható- több éves reményvesztett 
szenvedés, szervezeti leépülés, betegség, orvosság függőség is akár. A Dr. Vargha Metodika az fájdalomküszöb inger 
hatásmechanizmusán alapulva a szív egyedi elektro-impulzusaihoz igazodik. 
Nagyon magas szintű élettani ismeretet igénye, úgy a vizsgáló, mint a kezelések közötti kontroll vizsgálatot végző részéről. Ez nem 
a hagyományos reflexológia, talpmasszázs- amivel maradandó orvosság-függőséget, panaszmentességet elérni nem lehet - az pénz 
kidobás. 
A bőrfelületi masszázs helyett, orvostudományilag bizonyítottan a szív elektroimpulzusaihoz azonosuló fokozó- csökkentő 
ingerléssel a bőr alatti idegleképződések révén van hatásmechanizmus, mire a sejt kémiai jelfogó-jeltovábbító készsége 
optimizálódik. Mivel ez levédett metodika, -amit a Feltalálók Világszövetsége többször díjazott- csak engedélyemmel lehet végezni. 
A Dr. Vargha Metodika 3 fázisa: 
1 kezelési fázis: megállítani a további leépüléseket, a krónikusság megszüntetése, az öntisztító mechanizmusok optimalizálása az 
általam képzett állapotfelmérők végzik és állítják be a kezelés menetét a kezelők számára. Feltárják mik a kiváltó okok, mik a 
túlterhelő egyedi bíróképességét meghaladó élettani tényezők a beteg életében. Min kell változtassunk, kivédjen szerettei 
segítségével. 1-1.5 hó kezelés után-követve, hogy miként alakult az addigi kezelések hatására a szervezet. 
2 fázis: az orvosság- függőség megszüntetésére ( csak a budapesti intézetben), éjszaka teljes végigalvásának ( REM- NEM REM 
fázis) elérése, hisz csak éjszaka van pihenő, regenerációs készsége az élő szervezetnek, akkor gyógyul a szervezet ( pl.: 2 órától a 
máj, 3 órától a bélrendszer), feltárva az életviteli bíróhatárokat, megtanítani az agyhullámok, vagyis a gondolatok helyes építő- 
alkotó jellegére a panaszost.. 
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3 fázis: kezelési célirányzat. A kirívóan gyengült szöveteket alkotó életben maradt sejtek önkorrekciós génprogramjának 
felerősítése, hogy maradandó panaszmentesség, orvosság függetlenség legyen hosszú évek során. 
A referencia kérés a legfontosabb. Figyelem! Csak a budapesti intézetben vannak általam arra képzett szakemberek , a Dr. 
Szombathelyi Tibor főorvos úr és Juhászné Rech Erika  - 16 éve általam képzett régi tanítványom, akik a gyógyítási célirányzatot 
beállítják és változtatják a kezelések hatására mindig változó szervezethez igazodva 1- 1.5 havi felülvizsgálaton. 
Hála a sorsnak, a fiaim is továbbviszik a metodikám, de ők is még nagyon sokat kell tanuljanak, "hiszen amíg élünk tanulunk" elvet 
vallom én is. Ezért nincs garantálás az ők intézeteiben (Győrben, Pécsett és Kecskeméten) maradandó orvosság-függőség és 
betegség megszüntetésére. 
Nagyon sok természetgyógyász, reflexológus, egyszerű tanfolyamokat végzett csapja be az emberek tömegét, hogy ők a Vargha 
Gyógymódot alkalmazzák, holott komoly működési anatómiai, élettani ismeretség kell, hiszen a kezelések hatására változik az 
egyedi megismételhetetlen szervezet anatómiailag. Ahogy az orvos szabja meg az orvosságokat és nem az asszisztens, úgy az 
általam kiképzett szakemberek irányozzák, hogy hol "fokozó" vagy "csökkentő"  hatásmechanizmussal segítse azt, ami önerőből 
már nem tud létrejönni az életben maradt sejteknél és nem az erre általam nem képzett személy- pénzt csalva ki az amúgy is 
kispénzű, hiszékeny embertársainktól. Amikor terhelés (enyhébb panaszok), túlterhelés (kirívóbb panaszok) van a szervezetben,- 
alternatívak vagyunk- , elég a szerettek, közös érdekeltségűek, a család segítsége is. Amikor maradandó sejtszaporulat vagy 
sejtszámcsökkenés van (betegség), kell a szakorvos segítsége . Mivel tudományos intézet vagyunk, mindenkit visszaküldünk az 
eredeti állapotot ismerő szakorvosához szakvéleményezésre. Nagyon jó és szoros együttműködés van a hagyományos 
orvostudománnyal. A referencia a legfontosabb. 
Maradandó panasz és orvosság mentességet orvostudományilag bizonyítottan egyelőre csak a Dr. Vargha Metodika tud elérni 
biokémia, és a biorezonancia hatásmechanizmusát ötvözve. Nagyon sok beteg, panaszos szinte az utolsó szalmaszálként fordulnak 
intézetünkhöz, addig különböző, félrevezető reklámokra adva mindent kipróbálnak ahelyett, hogy referenciát kérnének a gyógyítási 
eredményeiről akit felkeresnek panaszaikkal, beteségükkel. A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél személyes megbeszélés 
alapján, pénzvisszafizetési garanciát vállalunk sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinknek, és 
még sem jön létre a kívánt eredmény. Aki meri vállalni a garantálást, az nem átverés, az nem él vissza a betegek jóhiszeműségével! 
Mivel ország szinten sok a Dr. Vargha Metodika intézetből kikerült kezelők akik azelőtt is irányítva voltak- használják érdemtelenül 
és tudtom nélkül a Vargha Gyógymód megnevezést, pedig éppen nem megfelelősségük miatt váltunk meg tőlük. Elcsalták kevesebb 
kezelési díjért saját kezelésükről, félrevezetve a betegeket, hiszen ők nem tudják célirányozni a metodika 3 fázisát, még a 
szintentartást sem tudják elérni, nem hogy a maradandó panaszmentességet, orvosság függőséget. Nem győzöm eléggé közölni, 
hogy a Vargha Metodika nem azonos a hagyományos reflexológia, taplmasszázzsal, se hatásmechanizmusában, se eredményekben.  
Pénzkidobás! Ezért fontos a referencia! Épp ezért nem szégyen megkérdezni, hogy "ilyen panaszt gyógyítottak már és szeretnék 
beszélni az illetővel " 
Szégyen lopni, hazudni, de kérni, és kérdezni nem. Így becsapva emberek tömegét, akik így feleslegesen fizetnek és dobják ki a 
pénzüket!Ha nincs hosszútávra garantált orvosság- betegség, panasz függetlenség, úgy az illető nem az én orvostudományi 
metodikámat alkalmazza. Ezt a felvilágosítást önöknek szánom kedves Olvasók, gyógyulni vágyók, hogy ne lehessen kihasználni 
szenvedésük okán hiszékenységüket és megmaradjon bizalmuk a gyógyíttatásukat hivatásszerűen végzőkben, az egészségügyben. 
Dr. Vargha Zoltán 
Bemutatkozás 
Vargha Metodika 
A Vargha Metodika elnevezésű kezelés egy komplementer, a klasszikus orvostudomány által elismert kezelési módokat kiegészítő 
kezelés, amely segíthet betegségek megelőzésében illetve egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek 
önkorrekciós készségének optimizálásához. 
A nevét a „Vargha Metodika tudományok doktora” képzést vezető tudós elbírálóktól kapta, egyediségének köszönhetően. A 
metodikával a legfrissebb sejtbiológiai tudományos bizonylatokat lehet gyakorlatban alkalmazni. A kezelés a talp és a lábfej 
idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó illetve csökkentő szisztematikus ingerlésén, a fájdalmi inger 
hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait véve figyelembe. A 
gyógyulás, az orvosságfüggetlenség évekre garantálható. Rendkívüli hatékonyságát gyógyult betegek orvosi leleteinek sokasága 
bizonyítja. 
A betegnek nem az éjszakai drogozás, káros szenvedély, a vörös húsok túlzott fogyasztása, a dohányzás a kiváltó okai az egyre 
leépülő szervezeti állapotuknak, hanem egyre inkább a lelki (önemésztések, gondterheltségek) az idegi (stresszek, feszültségek, 
szorongások) a bíróképességet meghaladó életviteli hatások. Tehát legtöbbször nem a megszokott kémiai anyagok (orvosságok) 
hozhatják meg a kívánt eredményt, ezért is szüntetjük meg az ezektől való függőséget. Gyakorlatba tudjuk vinni a világszinti 
legfrissebb sejtbiológiai tudományos bizonylatokat. Célirányzottan optimalizáljuk az idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közti anyagcserét. 
Egyedüli metodika a világon, mellyel célirányzottan optimalizáljuk a mély és a felszínes nyirokrendszert, ezáltal nincs veszély 
maradandó sejtpusztulásra vagy akár sejtszaporulatra, daganatra. Feltárjuk a testi, lelki, szellemi okokat a gyökerénél kezdve. A 
budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél pénzvisszafizetési garanciát vállalunk sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos 
megfelel gyógyítási feltételeinknek és mégse jön létre a kívánt eredmény. Klinikákkal, szakorvosokkal működünk együtt a még 
biztosabb siker érdekében. 
A Vargha Metodika lehetőséget nyújt nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, 
halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, depresszió, pánik, 
alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás 
elmaradása, nyirok (mély-felszínes)-keringési betegségek, idegközponti-mozgás-végtag koordinációs problémák komplementer 
(kiegészítő) kezelésére. 
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Szakorvosokkal, illetve számos hazai és külföldi klinikákkal működünk együtt, valamint orvosi egyetemmel, melyek ismerik a 
Vargha-metodika orvostudományi kutatásait, eredményeit, s ma már bebizonyosodott tudományosan is, hogy a módszer hatékonyan 
beépül az orvostudomány sikerének elérésébe. 
Terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség adatik az orvosságok hatásmechanizmusának fokozására illetve célirányzatára valamint 
mellékhatások kivédésére, akár kemoterápiánál, sugárkezelésnél ill. vizsgálatoknál is, steroidok esetében is vagy akár az 
orvosságfüggőség megszüntetésére, prevencióra, illetve az orvostudomány jelen álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált 
betegségek kezelésére, műtétekre felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, szervtranszplantáció, 
őssejtbeültetés kivédésében is. Nagyon sok dokumentált sikerünk van. 
Betegségek esetében a Vargha Metodika kezelés kizárólag komplementer kezelés,szakorvosokkal, klinikákkal dolgozunk együtt. 
Szeretettel: 
Dr. Vargha Zoltán 
A Dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy 
alacsony vérnyomás, migrén, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség problémáinak kezelésére. 
Módszerünk 
A Vargha Metodika olyan eljárás, mely a talpon és lábfejen bőr alatt lévő, un. idegleképeződések megadott, pontos ütemezés 
szerinti ritmikus cél-ingerlésével gyakorol külső-belső biológiai hatást a szervezetre. Így létrehozva az önerőből már megvalósulni 
nem képes sejtregenerációt, önkorrekciót, a fájdalominger hatásmechanizmusán alapulva. Tudományosan bizonyított a 
fájdalominger - az érzékelő idegek révén- olyan biológiai hatást eredményez, aminek következtében az érzékelő idegközpont az 
élet-, és védekező-funkciókat fokozottan irányítja adott területre. Az alkalmazott módszer a vegetatív, sav-bázis, neuro-humorális 
egyensúlyt állítja helyre a szervezetben, valamint az egyén pszichés, ill. fizikai ellenállásának fokozódását, felerősödését 
eredményezi. A páciens a terápia után erősebbé válik, mint panaszait megelőzően volt.  
Fontos tudni, hogy a terhelt, így teljesítőképességükben visszaesett személyeknél nemcsak a biológiai rendszerek 
díszfunkcionalitása észlelhető, hanem a stressz-kezelést, ill. sikeres megküzdést biztosító személyiségforrások (pszichológiai 
immunrendszer) működési zavarai is. Minél gyengültebb idegsejt szinten az ingerület-átvitel, annál érzékenyebbé, ingerlékenyebbé 
válik az ember, (pl. amin 1,5 évvel ezelőtt elmosolyodott, azon most elsírja magát, esetleg dühbe gurul, feszültté válik).  
Módszeremet vegetatív-endokrin, valamint mély- és felszínes nyirokrendszeri zavarok gyógyítására alakította ki Dr. Vargha Zoltán 
olyan úttörő terápiaként, mellyel hatást gyakorolhatunk a sejtek közötti kommunikációra, az életben maradt sejtek anyagcseréjére, 
jeltovábbító-képességére.  
Célirányzottan optimalizálni tudjuk az idegsejtek anyagcseréjét, elektromos-, és kémiai továbbvivő-készségét agytörzstől 
kéregállományig (így kezelhetők pl. az agyi katasztrófák), valamint a mély és felszínes vér-, ill. nyirokkeringési rendellenességeket 
továbbá – s ez talán a legfontosabb - a vér sav-bázis egyensúlyát (vagyis a krónikusság egyik legmeghatározóbb faktorát). 
Metodikám lényege, hogy a bizonyos szervezeti részeket, ill. szöveteket alkotó sejtcsoportok a talpon, bőr alatt található azok - az 
egyedi, megismételhetetlen szervezetnél- pontosan visszajelzik adott terület állapotát (terheltségét, túlterheltségét, maradandó 
sejtpusztulást, sejtszaporulatot, az immunzavar vagy autoimmun állapot meglétét). Ezeken keresztül érzékelhető, hogy mennyire 
optimális a szóban forgó sejtek anyagcseréje, hogy egyéb élettani funkcióikat hogyan képesek ellátni ill. van-e még élő sejt adott 
szervnél. Bármilyen funkcionális zavar kijelződik az idegleképeződésen, melyeknél ritmikus, fokozó hatásmechanizmussal az 
életben maradt sejtek anyagcseréjét, továbbvivő készségét optimalizálni lehet. Tudományosan bizonyított tény, hogy csak saját, 
egyedi sejtjeink tudják, mikor, hova, mennyi továbbító anyagot képezzenek – ezt kívülről hatékonyan és megfelelően szabályozni 
lehetetlen. A szervezetet szükséges tehát rábírnunk arra, hogy optimális élettani funkcióit helyreállítva regenerálja önmagát.  
A Vargha metodika azoknál a megbetegedéseknél is képes eredményeket felmutatni, melyekre jelenleg nem ismert orvosság. 
Kirívó túlterheltségnél - amikor maradandó irreverzibilis sejtpusztulás, vagy maradandó sejtszaporulat feltételezhető-, és bizonyos 
citosztatikus vagy éppen immunoszupresszív anyagok, orvosságok használata nélkülözhetetlen, az ideginger terápiával fokozni lehet 
használatuk eredményességét, hatását, ezen kívül ellensúlyozni lehet az esetleges mellékhatásokat! Szakorvosi ellenőrzés mellett a 
vizsgálatok és a beteg állapotának függvényében e kémiai pótló anyagok használatának csökkentésére, ill. megszüntetésére is 
lehetőség nyílik.  
Az önkorrekciós készséget fokozva végül elérjük, hogy a sejtek anyagcseréje, életfunkciói újra optimálisak legyenek – így hozva 
létre maradandó egészséget. 
PÁCIENS TÁJÉKOZTATÓ A DR. VARGHA METODIKÁRÓL 
Hogyan is működik a Vargha Metodika ? 
Százezer milliárd sejt alkotja az élő szervezetet, amelyek minden másodpercben több ezer információval küzdenek az életben 
maradásért. Ma más a levegő és az élelem kémiai összetétele más, mint 25 évvel ezelőtt, 20 százalékkal lassabb az idegsejtek 
közötti kommunikáció, változott az anyagcsere és a csontszerkezet. Az életkörülmények állandó változása meghatározza a 
szervezetünk akkomodációs készségét is. Sajnos bizonyított,  hogy sejtszinten az önkorrekciós készség sokat romlott. Ezen segít a 
fájdalmi ingerküszöb hatásmechanizmusára épülő mellékhatások nélküli Vargha Metodika. 
A Vargha Metodika elnevezésű egy komplementer, a klasszikus orvostudomány által elismert kezelési módokat kiegészítő kezelés, 
amely segíthet betegségek megelőzésében, ill. egyes betegségek leküzdésében. A kezelés hozzájárul a sejtek önkorrekciós 
készségének optimizálásához. 
A Vargha Metodika nem a részletekre összpontosít, hanem arra, hogyan viszonyul az egész a részhez. Célja az, hogy erősebbé tegye 
a szervezetet, mint az a panaszok előtt volt,akár hosszú évekre. Lépést tartanak a legfrissebb tudományos kutatásokkal, beépítik 
ezeket a gyakorlatba. Igen szoros együttműködésben dolgoznak a kezelő szakorvosokkal a kezelés előtt, közben és azt követően is. 
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A módszerrel feltárják a kiváltó okokat, amik a panaszokhoz vezettek úgy élettanilag mint életvitelileg. Figyelembe veszik, hogy a 
szervezetben minden mindennel összefügg valamint a sejtek élettana függ az agyhullámoktól ( gondolatoktól ) is. 
A szervezet egyedi bíró-tűrőképességét meghaladó túlterhelés vezet a betegségekhez. 
A Vargha Metodika tudományosan bizonyítottan képes hatni a sejtek elektromos burkára, fokozni, csökkenteni a kémiai jelfogást és 
jeltovábbítást.  
A legfrissebb géntechnológiai, valamint sejtbiológiai tudományos ismereteket alkalmazza a gyakorlatban. 
A kezelés a talp és a lábfej bőr alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, fokozó illetve csökkenő szisztematikus ingerlésén, a 
fájdalmi inger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezetnél a betegség kiváltó okait véve 
figyelembe. Optimalizálja célirányzottan az idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közötti anyagcserét. A világon az egyetlen olyan eljárás, 
amely célirányzottan optimalizálja a mély és a felszíni nyirokrendszert, ezáltal preventíven csökkenti a maradandó sejtpusztulás 
vagy sejtszaporulat, daganat esélyét. Feltárja a betegség testi- lelki és szellemi gyökerét. Rendkívüli hatékonyságát a gyógyult 
betegek orvosi leleteinek sokasága, emellett az évekkel később is panaszmentes betegek személyes beszámolói igazolják. 
A módszer voltaképp azon alapszik, hogy az elváltozásokat a szöveteket alkotó sejtek szintjén a páciens panaszként éli meg az 
érzékelő idegeknek köszönhetően, a lábon-lábfejen-talpon található idegleképeződések tapintása során. Amikor sejtszinten terhelt a 
jelfogadó és -továbbító képesség, azt sokan csak enyhébb panaszként élik meg, és betudják a fáradtságnak, stressznek. Így általában 
az érintettek nem változtatnak életvitelükön, ez vezet a túlterheltséghez. Ilyenkor ajánlott orvoshoz is fordulni. 
Napjainkban a betegségek leggyakoribb okai a téves információk, a stressz, az önemésztés, a rossz gondolatok (vagyis a romboló 
agyhullámok előtérbe kerülése). A téves információk és a romboló agyhullámok hatására súlyosbodnak a panaszok. Ennek ellenére 
a többség még ilyenkor sem kíméli szervezetét. Ez óriási hiba ! 
A Vargha Metodika számos kórképben segíti a gyógyulást 
A Vargha Metodika végső soron bárkinek ajánlható, mert javítja az általános fizikai és mentális kondíciót, olyan változásokat idéz 
elő sejtszinten, amelyek képessé teszik a szervezetet a folyton változó életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Valódi oki 
terápia, nem a tünetek elnyomására, hanem a betegséget előidéző okok felderítésére és megszüntetésére törekszik. 
A Vargha Metodika alternatív lehetőséget kínál, amikor terhelésről és túlterhelésről van szó, például ciszták, miómák, 
endometriózisok, adenoma, vérnyomás rendellenesség, szívritmuszavar, depresszió, pánik, fóbia stb. esetén. Természetesen ilyen 
panaszoknál is kozultálunk a szakorvosokkal.Ezeket a problémákatsok esetben műtét nélkül is meg lehet oldani, feltárva az élettani-
életviteli túlterheltségi szintet, és optimalizálva azt. Ilyenkor a hozzátartozók bevonása is nagyon fontos, hogy a kiváltó okokat 
megismerve a család közösen törekedjen azok kivédésére. Ezzel párhuzamosan a család abban is segíthet, hogy erősíti a beteget 
idegileg, lelkileg szellemileg, hogy egyedi bíró-tűrőképességükhöz visszaigazodjanak életvitelükben. 
Amikor a szöveteket alkotó sejteknél maradandó sejtpusztulás vagy sejtszaporulat alakult ki, akkor szükség van az adott területen 
szakorvos bevonására is a Vargha Metodika komplementer lehetőséget biztosít a feltárt élettani és életviteli okok mellett a kémiai, 
sebészeti vagy őssejt- illetve szervtranszplantációs, életmentő beavatkozásra. A Vargha Metodika ilyenkor tovább erősíti a 
szakorvosi irányítás mellett alkalmazott célzott kémiai terápia hatását, csökkenti a mellékhatások kialakulásának rizikóját, és 
fokozza az életben maradt szöveteket alkotó sejtek anyagcseréjét, jelfogadó és jeltovábbító készségét, ezzel jelentősen hozzájárulva 
a gyógyuláshoz. 
A Vargha Metodika lehetőséget nyújt rossz- és jóindulatú, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, 
agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más egészségkárosodások, halmozottan sérült gyerekek, immun-, autoimmun vagy 
vérkeringési betegségek, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok esetén, pajzsmirigyproblémák, 
fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) keringési betegségek, idegközponti-mozgás-végtag 
koordinációs problémák komplementer (kiegészítő) kezelésére. A terápia kiválóan alkalmas az orvosságok hatásmechanizmusának 
fokozására, valamint a mellékhatások kivédésére akár kemoterápia, sugárkezelés illetve vizsgálatok esetében, szteroidok 
alkalmazásakor vagy akár a gyógyszerfüggőség megszüntetésére, prevencióra, illetve, a műtétekre való felkészítés vagy műtét utáni 
rehabilitáció céljára. Ezeken a területeken sok dokumentált sikerrel büszkélkedhet a Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet. 
Szakorvosokkal együttműködnek, amelyek ismerik és elismerik a Vargha Metodika kutatásait, eredményeit. 
Szeretettel várunk minden gyógyulni,vagy felerősödni vágyó kedves pácienst. 
Dr.Vargha Metodika Tudományos Intézet 
A Dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy 
alacsony vérnyomás, migrén, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség problémáinak kezelésére. 
Páciensek írták 
Köszönő levelek az Intézetünkben kezelt pácienseinktől, akiknek a gyógyulásukban segíthettünk. Köszönjük nekik! 
A Dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési… 
Alvászavar 
Antal Erika Tisztelt Vargha Zoltán Úr! Engedje meg, hogy kifejezzem megelégedésemet az Önöknél végzett munkával. Komoly 
problémák nélkül, preventív céllal jöttem Önökhöz és azok a kellemetlenségek, melyek az elégedetlenségemet okozták megszűntek. 
Éjszakai alvásom nyugodt, vérnyomásom emelkedett, bőrirritációim elmúltak és biztos vagyok benne, hogy a jövő augusztusban 
arról is beszámolhatok, hogy már nem vagyok allergiás a parlagfűre. 
Külön is szeretném köszönetemet kifejezni kezelőmnek Csirkó Editnek, aki nem csak szakmai munkájával, hanem személyiségével 
is hozzájárult ahhoz, hogy jól érezzem magam. 
Mivel tüneteim elmúltak a szolgáltatásokat a továbbiakban nem kívánom igénybe venni. 
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Munkájukhoz további sikereket kívánok! 
Tisztelettel: Antal Erika 
Budapest, 2006. november 20. 
Bénulás 
Szadai Dániel Tisztelt Vargha Gyógymód!  
Köszönettel, és igen nagy tisztelettel vagyok Önök iránt, mivel 2003 tavaszáig jártunk kezelésre a Vargha Gyógymódba. 
Kisfiam Szadai Dániel 1996. 06. 07-én született Hatvanban. Sajnos orvosi műhiba következtében, az egészséges kisfiú olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy az orvostudomány nem tudott rajta segíteni. 
Egyik ismerősömtől hallottam a Vargha Gyógymódról. Hamarosan fel is kerestük, ahol állapotfelmérést végzett Vargha Zoltán Úr a 
gyerekemnél. Közölte velem, hogy meg tudja gyógyítani.(járni, beszélni) 
Huszonnégy hónapig heti három alkalommal jártunk. Már az első hat hét után beindult a beszéde, kezeit, lábait már mozgatta. Mire 
eltelt egy év már csak én vettem észre az apróbb hibákat Danikánál. 
Rendszeresen jártunk a klinikákra, kórházakba ellenőrzésre, a kezelő orvosok sokszor kérdezték tőlem, hogy mit csinálok fiammal 
milyen csoda történt vele, hogy így javul? 
Válaszom igen egyszerű volt: „Vargha Zoltán és kis csapata a csoda”! Mert ha mi nem jutunk el a gyógymódba, akkor fiam sajnos 
tolókocsiba került volna, sem beszélni, sem járni, sem kezeivel enni, sem iskolába járni sem tudna.  
Mire befejeződött a kezelés Dániel ugyan olyan lett, mint a vele korbeli gyerekek. Iskolába jár, fut, tornázik, beszél, énekel, szerel 
és boldog gyermek! 
Mindezt Vargha Zoltánnak köszönhetem, aki visszaadott nekem egy egészséges gyermeket, akit egy orvosi műhiba teljes 
nyomorékká tett. 
Már nem járunk kórházakba, ellenőrzésre sem, mivel az orvosok azt mondták, hogy „a világ nyolcadik csodája történt Danikával”! 
Pedig ez nem csoda, csak szerencse, hogy eljutottunk a Vargha gyógymódba, mert a csoda ott van! Az a gyógyítási módszer, amit 
sehol nem lehet találni. 
Tisztelettel: 
Cselkó Katalin, Szabadi Danika 8 éves kisfiú boldog anyukája. 
Cukorbetegség, inzulin rezisztencia 
Bakti Adrienn (insulin rezistencia) Kedves D. Attila!  
Tisztelt Vargha Intézet!  
2009. február elején édesanyám mutatott egy cikket az Önök Intézetéről. 
(A történelemhez hozzá tartozik, hogy férjemmel 2007. július óta vágyunk egy babára.) Orvost orvos után halmoztunk. Egyikünknél 
sem találtak semmit, ami a babánk útjába állna. 
Így az orvosom következő lépésként az inszeminációt javasolta. Én azonban úgy éreztem, ha nincsen semmi problémánk, akkor 
miért akarnak feleslegesen hormonokkal bombázni, illetve miért akarják a természetesem működő szervezetemet felborítani. 
Nem volt mit vesztenem, elmentem az Intézetbe. 
2009. február közepén az állapotfelmérésen egy szót sem szóltam inzulin rezisztens mivoltairól, de ezt egy tapintásból 
megállapították. Összesen 3,5 hónapot jártam kezelésekre, miután Vargha Úr gyógyulttá nyilvánított. Kezdetben heti háromszor, 
majd kétszer és végül egyszer kellett járnom. 
3 célt tűztem ki szemeim elé: 
 inzulin szintemet a normál tartományba hozni, 
 inzulin orvosságot elhagyni, 
 a várva várt csoda, a baba pocakomba költözése 
Két hónap kezelés után elmentem egy inzulin vérvételre. Hatalmas meglepetésemre inzulin szintem a felére csökkent. Ezt a szintet 
egy évi orvosság szedése mellett azonban nem tudtam elérni. Ezek után az orvosságot is végleg leépítettem. 
Első két célom teljesült, a 3. még nem, de hiszem és tudom, hogy fog. 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni kezelőm, Darók Attila lelkiismeretes munkáját. Nélküle nem jutottam 
volna el eddig. Mint emberileg, mint kezelőként csakis ajánlani tudom. 
Köszönöm Attila, hogy hozzásegítettél ahhoz, hogy egy makkegészséges, fitt szervezetbe költözzön a babánk. Remélem, hamarosan 
Öt is bemutathatom Neked. 
Köszönettel: Bakti Adrienn 
2009.06. 
Szentkeressy Károlyné 
Vargha Gyógymód Intézet 
Köszönöm Önöknek, hogy segítettek  régóta régóta tartó problémáim megszüntetésében ( fejfájás, frontérzékenység, reflux, stb.). A 
vércukor értékeim is elfogadhatóak az orvosságok szedése nélkül! Külön köszönet a kezelőnek, Marikának, aki hasznos tanácsok 
sokaságával  is segítette gyógyulásomat. 
Köszönettel: Szentkeressy Károlyné 
Budapest, 2008. április 08. 
Cysták (nőgyógyászati, vese, máj, és egyéb) 
Kolonics Veronika Tisztelt Dr. Vargha Zoltán Úr, kedves Julika!  
Ezúton szeretném megköszönni a Vargha Gyógymód miden dolgozójának, kezelőmnek, Julikának a segítségét, szakértelmét, 
türelmét, kedvességét, kitartó munkáját. Bő 4 hónapi kezelés alatt sikerült a szervezetem olyan remek formába hozni, hogy az 
edometriózisom (Vargha Úr szavaival élve: szövet vastagodás) elmúlt, így nincs szükség újabb műtéti beavatkozásra. Sokkal jobban 
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érzem magam, energikusabb, kiegyensúlyozottabb lettem. Beépítettem a mindennapjaimba Julika sok hasznos tanácsát, ami kis 
odafigyeléssel könnyen tartható, és bízunk benne, hogy a gyermekáldás sem várat soká magára. 
További sok sikert kívánok munkájukhoz! 
Budapest, 2008. július 8. 
Grekszánné Malatinszky Mariann (myoma) 
Tisztelt Vargha Zoltán Úr! 
Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek és Vargha Gyógymód Kft. összes munkatársának, gyógyulásom érdekében tett 
erőfeszítésekért. 
A kapcsolatot Önökkel 2008. április 26-án testvérem segítségével vettem fel, aki kisfiával gyógykezeléseken vesz részt a Vargha 
Gyógymód Kft-nél. 
2008. áprilisi nőgyógyászati vizsgálat alkalmával az ultrahang vizsgálat kimutatta, hogy 21x24mm-es szövetmegvastagodás látható 
a méhem mellső falán. Az akkori nőgyógyászom azonnali műtétet javasolt, bár tudta, hogy már egy éve babát szeretnénk férjemmel, 
mindezidáig sikertelenül. Testvérem segítségével felkerestem Önöket, és időpontot kértem állapot felmérésre. Állandó 
álmatlansággal, folyamatos, napokig tartó fejfájással, hideg végtagokkal, hasi puffadással, félelemmel, ideggyengeséggel 
küszködtem. 
Hála az önök gyógymódjának és kezelőinek, többek között Kissné Zsuzsának, mára már jó a közérzetem, nyugodtan végigalszom az 
éjszakákat, fizikailag is erősebbnek érzem magam. 
A második felülvizsgálat alkalmával Vargha Zoltán úr örömmel tájékoztatott, hogy szerveim ismét megfelelően működnek. 
Helyreállt a testi-lelki egyensúlyom. 
Nagy boldogsággal tölt el, hogy Megismerhettem az Önök gyógymódját, és saját magamon tapasztalva a változásokat, sikeres 
eredményeket értem el. 
Köszönöm odaadásukat, felépülésemhez hozzásegítő gyógyításukat. 
Szívélyes üdvözlettel: Grekszáné Malatinszky Mariann 
Budapest, 2008.november 12. 
Tomainé Miklós Ildikó (ciszta myoma endometr.) 
Tisztelt Vargha Metodika Tudományos Intézet! 
Tomainé Miklós Ildikó vagyok. Júniusban erős méhvérzéssel és háromszori egészségügyi kaparás után érkeztem az Önök 
intézetébe. 
Az orvosom a nagy műtét mellett döntött, amit én visszautasítottam, remélve, hogy létezik valami más megoldás is az én 
problémámra. 
A szakszerű ellátásnak köszönhetően, és a lelkiismeretes kezelőm Gálik Róbert segítségével a vérzéseim megszűntek, jól érzem 
magam, és bízom abban, hogy a teljes gyógyulás útjára léptem. 
Köszönöm az Intézet munkatársainak és kezelőm segítségét, kívánok a további évekre sok sikert és eredményes munkát. 
Tisztelettel: Tomainé 
2011.09.30. 
Szeverényi Gabriella (cysta petefészek) 
Tisztelt Vargha Intézet, tisztelt Doktor Úr! 
Ezúton szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni az Intézetnek, a módszernek és kezelőimnek, Kovács Anitának, amiért 
hozzásegítettek a teljes gyógyuláshoz. 
2010 áprilisában egy 8,5 cm átmérőjű tömör petefészek cisztát észleltek a jobb petefészkemben, melyre több orvos is azonnali 
műtéti beavatkozást javasolt. Mivel pár évvel korábban ugyan ilyen probléma miatt műtét közben a másik petefészkemet váratlanul 
kivették, ezért az újabb műtétet mindenképpen el akartam kerülni, és inkább alternatív megoldást kezdtem keresni. Így találtam az 
Önök Intézetére, egy ismerősöm ajánlása által. 
Azonnal fogadtak és e is kezdődtek a kezelések, melyekre a kezdeti fájdalmak ellenére mindig jó szívvel gondolok vissza. Sokat 
segítettek a kezelések közbeni beszélgetések is, és Anita és Nándor támogatása és tanácsai az életmód változtatásban. Majdnem egy 
évig jártam heti két alkalommal, ami mind anyagilag, mind időbeosztás tekintetében komoly kitartást igényelt, de a cisztám 2011 
februárjában már csak 3,5cm volt, a július eleji ultrahangos kontrolon pedig már semmi sem volt a cisztából, teljesen eltűnt! Az már 
csak ráadás, hogy az életmód tanácsoknak köszönhetően a gyakori fejfájásoktól és az éjszakai ébredésektől is megszabadultam. 
Azóta több ismerősöm is jár Önökhöz ajánlásomra, és biztos vagyok benne, hogy nekik is fognak tudni segíteni. A betegségek igazi 
okai és a módszer annyira logikusak, hogy remélhetőleg egyszer az orvosok is megértik és beépítik a gyógyításukba ezeket az 
ismerteket. 
Sok sikert kívánok a további munkájukhoz! 
Hálás köszönettel: Szeverényi Gabriella 
Budapest, 2011. november 14. 
Dr. Kerti Zsuzsa 
Tisztelt Vargha Úr! 
Elnézését kérem, hogy levélben zavarom, de tudom olyan elfoglalt, nehezen lehet Önnel személyesen találkozni. 
Az a betege vagyok, aki nehezen kezelhető, csökönyös, nem hisz semmiben- kizárólag önmaga erejében-racionális gondolkodása 
csak azt fogadja el, ami tényleg érzékelhető, anyagilag kitapintható. Szóval egy megátalkodott materialista. 
Végső elkeseredettségemben fordultam annak idején Önhöz, amikor már úgy éreztem megőrülök. Történetem egy horror. 
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1997-ben a sigmabélből eltávolítottak egy rákos tumort, mivel szövettan Dukes C-t mutatott 25 alkalommal kaptam chemoterápiát. 
Rá egy évre fokozatosan gyengültek izmaim, nehezen jártam, több helyen is vizsgáltak a reumatológián, mindenféle diagnózis 
megállapítása után különféle kezelésekre egyre romlott állapotom. 
2004-ben COPD-t állapítottak meg a tüdőosztályon, majd myasthénia gravist a neurológián és az orvos Mestinont írt fel, majd 30 
éve szedett nyugtatóm azonnali elhagyását  javasolta. A Mestinon szedését követően a hasmenéstől kiszáradva a mentők vittek 
kórházba. A nyugtató abbahagyása epileptikus rohamokat váltott ki belőlem. 
Mikor már 10. napja nem aludtam-mentő helyett-egy ismerősöm tanácsára elmentem Önhöz. Nem hittem benne, de gondoltam, már 
nekem mindegy, rosszabb már nem lehet. 
A legelső találkozásunkkor meggyőzött-akkor este aludtam először. 
Mivel dagadt vizes lábamra a kórházban vízhajtót írtak fel-egy-két hét alatt a kezelések hatására eltűnt a víz, lábaim visszanyerték 
formájukat abbahagytam. Elhagytam a Mestinont, megszűnt a hasmenésem. Ezt megerősítette Szobor proff./aki a myasténia 
legnagyobb szakértője/, szerinte a bélműtéttel összefüggő paraneoplasiás myasthémia sindromám van, amire nincs gyógyszer. 
Önnek is gyanús volt, hogy a miasthénia hátterében nincs thymoma. 
Kezelések hatására tehát: eltűnt a víz a lábamból, térdemről/az orvosi diagnózis=arthrózis/, kontrollok bizonyítják javult légzésem-
rendszeres kezelések hatására erőre kaptam, igaz ez változó, de többnyire normálisan képes vagyok járni. 
Ezen túlmenően a legutóbbi UH vizsgálaton nem találták azt a 25mm-es cisztát a májamon, amit a műtét után diagnosztizáltak a 
kontrollokon kimutattak.. 
Szóval nem semmi, amit segített-mondhatnám azt is, hogy maga nélkül már szétestem volna, de a kezelések összeraktak. 
Nagyon-nagyon köszönök mindent,utólag és előre is. 
Hálás szertettel: Dr. Kerti Zsuzsa 
Daganatok (rosszindulató, jó indulatú, nem operálható, áttétes) 
Depresszió, pánik 
Németh Anita (pánik) 
Tisztelt Vargha Úr, Kedves kezelők kollégák! 
Most már jól vagyok. Köszönöm, hogy segítettek kijönni abból az állapotból, amibe nyárra kerültem. Akkor még 
elképzelhetetlennek tűnt a szorongás-mentes élet, hogy nem törnek rám pánikrohamok, ha el kell hagyni az otthonomat, hogy tudok 
munkámra (vagy bármi másra, pl. könyvekre) koncentrálni és egyáltalán: újra képes vagyok, ha nem is teljesen, de megközelítően a 
„normális” működésre. Külön köszönet kezelőmnek, Nagy Csabának, akinek segítőkészsége és figyelmessége nélkül talán 
nehezebben jöttem volna rendbe. De azért a sok kedvesség ellenére, remélem, hogy túl sokszor már nem kell megfordulnom az 
intézményben! 
Németh Anita  
2007. 02. 27. 
Birkus Zoltán (pánik) 
Itt küldöm a történetemet: 
A nyár folyamán kedves barátainktól hallottunk az Önök gyógymódjáról. Érdeklődésemet felkeltette, hogyan lehet gyógyszer 
nélkül, testi-lelki gyógyulást elérni. 
Régóta okoz gondot nekem az úgynevezett pánikbetegség és kísérő tünetei. Az eddig alkalmazott gyógyszerek hatására a 
májműködésemben zavarok keletkeztek, és az anyagcserém sem működött kielégítően. Reményt vesztetten fordultam Önökhöz. 
Az állapotfelmérés során Önök megállapították, hogy többféle fázisban lehet megoldani problémámat. Az eleinte fájdalmas 
kezelések hatására a közérzetem megjavult, anyagcserém rendeződött és útmutatást kaptam a helyes táplálkozáshoz. A gyakori 
kezelések egyre kellemesebbé váltak, eltűntek a fájdalmas pontok. A kezdeti merevség eltűnt végtagjaimból, a járásom 
rugalmasabbá vált. A kezelőkkel folytatott hosszas beszélgetések jó hatással voltak rám. Nőtt az önbizalmam, magabiztosabb és 
nyitottabb lettem. Ajánlani tudom mindazoknak, akik hozzám hasonló gondokkal küszködnek. 
Üdvözlettel: Birkus Zoltán  
2006.11. 27. 
Forczek Vidorné (pánik) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Nagy boldogság és megnyugvás számomra, hogy 8 hónapig tartó hasmenéses állapotomból röpke 2 hét alatt kigyógyítottak. 
Három hónapig jártam Önökhöz, ez alatt a hasmenés okozta idegi problémáim is rendbe jöttek. Ebben azt hiszem nagy szerepet 
játszott a kezelőimmel kialakított jó viszony is, akik szívvel-lélekkel nagy hozzáértéssel végzik a dolgukat. 
Egy gyógyult Kecelről 
Tisztelettel: Forczek Vidorné  
2005. 03. 11. 
Emésztési betegségek 
Hyross Imréné (vastagbélgyulladás, emésztési zavar)  
A Vargha Intézetben jártam! 
Szeretném leírni az engem ért pozitív élményeket az intézettel kapcsolatosan. 
Hosszas alapos orvosi kivizsgálás után és sikertelen „kezelgetések” után, Professzortól Professzorig járva, arra az elhatározásra 
jutottam, hogy Kipróbálom a Vargha gyógymódot. Hosszú várakozás után, ami több mint egy hónap volt, sikerült időpontot kapni 
az állapot felmérésre. 
Egy szimpatikus, jól felkészült orvoshoz kerültem, Molnár Károlyhoz. 



 66. 
 

A vizsgálat során alap betegségemen kívül, ami vastagbélgyulladás (diverticulum) volt, még kb. 20 egyéb meglévő és kialakulóban 
lévő problémát találtak (mindez a kartonomon szerepel). Ezeknek egy részét éreztem, más része még nem okozott problémát. 
Örömmel fogadtam, hogy a kezelések során, egyszerre az összes orvosilag még ki nem mutatott bajomat gyógyítják. Aminek a 
megelőzés szempontjából nagy jelentőséget tanúsítok. A kezelés egy hónap múlva meg is kezdődött. Izgatottan vártam, hogy milyen 
kezelőt kapok. Szerencsémre Bognárné Icukát kaptam. Személyében mély érzésű, erősen pozitív kisugárzású, szakmailag felkészült, 
fizikailag, szellemileg, mentálisan egyaránt értékes embert ismertem meg. 
Hetente háromszor jártam. Immár a harmincadik kezelésen és egy felülvizsgálaton, amit Vargha doktor kontrolált, túl vagyok. A 
doktor és az én nagy megelégedésemre, az eredmények nem maradtak el. A menstruációm, ami 28 napra jött, szépen beállt 25 
napra, az ezzel járó mellfeszültségem megszűnt. 
Évek óta tartó slálymos köhögésem megszűnőben van (nem dohányzom). 
A bélműködésem és emésztőrendszerem működése normalizálódott. Az a sok erősen fájó pont, ami az elején néhány helyen olyan 
fájdalmas volt, hogy a szék karfája olykor veszélybe került, 90% -ig megszűnt. Már erős intenzív nyomásra sem érzékeny. Ami a 
legfontosabb, úgy érzem magam mintha újjá születtem volna. A lelassult gyors ütemben leépülő szervezetemet újra jól működő, 
egészséges testté gyógyították. 
Ezúton szeretném megköszönni az intézetnek, a velem foglalkozó orvosoknak, és lelkiismeretes kezelőmnek, azt hogy segítettek 
abban, hogy újra fitt, egészséges ember legyek. Elismerésemet mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szeptemberben lányomat is 
VARGHA úr illetve ICUKÁM gondjaira fogom bízni. 
A jövőben is továbbra is sok sikert, jó egészséget kívánok: 
Hyross Imréné 
ui: még az utolsó felülvizsgálat hátra van Vargha úrnál, de biztos vagyok abban, hogy negatív (mármint orvosilag) lesz az 
eredmény. 
Győrfi Edina (gyomorégés, epeprobléma) 
2011.10.20-án jelentkeztem Önöknél gyomorégési és epe problémával. 
2011.10.25-én volt az első kezelésem. A kezelések előre haladtával problémáim megszűntek és ismét bármit megehetek anélkül, 
hogy félnem kellene a rosszullétektől. 
Újra egészségesen érzem magam, amit a vizsgálatok is bizonyítanak. (az utolsó felülvizsgálat 2011.12.19.) 
Köszönettel: Győrfi Edina 
Szeiber Bori 
dr. Vargha Zoltán PhD és Hoffmann Tünde részére 
Tisztelt Vargha Úr, Kedves Tünde! 
Bár kicsit megkésve, de változatlanul óriási hálával köszönöm segítségüket gyógyulásomhoz! Köszönöm figyelmességüket, 
odafigyelésüket, a Vargha Gyógymód valamennyi munkatársának kedvességét és minden segítségét. 
Tündének külön köszönöm az „együtt ébredéseket” a reggeli 7 órai kezelések során, nyitottságát, gondoskodását, a gyógyítás iránti 
elkötelezettségének áldását, amiben részesülhettem s ami nagyban hozzájárult gyógyulásomhoz. 
Szakértelmüknek köszönhetően sikerült olyan problémáimtól megszabadulni, melyekkel már hosszú évek óta küzdöttem, és gyakran 
hittem azt, hogy ezeken már nem is lehet segíteni. Aztán valamikor a végső kétségbeesés idején jutott eszembe a cikk, amit a 
Természetgyógyász Magazinban olvastam a Vargha Gyógymódról hónapokkal korábban… 
Alig 5 hónapnyi kezelés után a szervezetem anyagcseréje rendeződött, menstruációs és emésztési zavaraim-elsősorban ezek miatt 
fordultam Önökhöz- megszűntek. És tudom, hogy a javulás ezúttal tartós! 
A Vargha gyógymódot azóta is tiszta szívemből tudom ajánlani mindenkinek a környezetemben 
Köszönettel és szeretettel, 
Szeiber Bori 
2008. december 1. 
Szentkeressy Károlyné reflux, fejfájás, frontérzékenység 
Vargha Gyógymód Intézet  
Köszönöm Önöknek, hogy segítettek  régóta régóta tartó problémáim megszüntetésében ( fejfájás, frontérzékenység, reflux, stb.). A 
vércukor-értékeim is elfogadhatóak az orvosságok szedése nélkül! 
Külön köszönet a kezelőnek, Marikának, aki hasznos tanácsok sokaságával  is segítette gyógyulásomat. 
Köszönettel: Szentkeressy Károlyné 
Budapest, 2008. április 8. 
Ladányi Sándor (emésztési zavar, prosztata megnagyobbodás., ízületi gondok, allergia) DVD 
Tisztelt Tanár Úr és mindenki az Intézetben! 
Nagy öröm számomra, hogy egy internetes keresgélés során ráakadtam az Önök Intézetére, és rövidesen a páciensük, vagy inkább a 
partnerük lettem. 
Minden esetre a Vargha Gyógymód Intézete kitűnő partnerem lett nekem a gyógyulásomban és az egészségről, illetve betegségről 
alkotott saját felfogásomban. Sokat tanultam, elsősorban kiváló kezelőm Alexa jóvoltából, akinek ezúton is köszönöm a sok hasznos 
tanácsot, és persze a remek eredményt, amit közösen elértünk. 
Sokféle kisebb, nagyobb gondom volt, melyektől rendre megszabadultam, elmúltak és most jól érzem magam a bőrömben, újra erős 
és fáradhatatlan vagyok. 
A módszert kiválónak tartom, és meggyőződéssel vallom, hogy nem egy tünetet kell gyógyítani, hanem az embert. 
A kapcsolatot a jövőben is ápolni és tartani fogom. 
Köszönettel és tisztelettel: Ladányi Sándor 
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Szilágyi Zoltán (reflux) 
Mikor először hallottam az Önök intézetéről, nem tudtam, belekezdjek-e vagy sem. Nagybátyám jó példáját ás állapotának javulását 
látva aztán belekezdtem. 
Meglepetésemre a bejelentkezés után két nappal már mehettem is az állapotfelmérésre. 
Sikerült a refluxomon kívül néhány egyszerűbb, még tünettel nem járó bajt is felderíteni. A fő bajom a reflux volt, amit 
természetesen az elmúlt évek alatt különböző gyógyszerekkel és gyógymódokkal sokan próbáltak kezelni, de minden kísérlet 
sikertelennek bizonyult. 
Fő kezelőm Örkény Katalin kezei alatt eleinte gyors iramban, majd állapotom néhányszori rosszabbodása után gyógyulásnak 
indultam. Az egyéb melléktünetek is lassan elmaradtak. Problémámhoz való hozzáállása minden várakozásomat felülmúlta. 
Kérdéseimre mindig igyekezett érthető, tárgyilagos választ adni. 
Összességében elmondhatom, hogy mind a kezelőim, mind az Intézet velem kapcsolatba került dolgozója kedves, udvarias és 
megértő volt. 
További sikereket és sok gyógyult beteget kívánok! 
Köszönettel: Szilágyi Zoltán 
Budapest, 2011. november 2. 
Váradi Erika (gyomorgörcs) 
T. Vargha Zoltán Tanár Úr! 
Szeretném megköszönni, hogy a Vargha Intézetben a csodálatos metodikának köszönhetően visszakaptam az egészségemet, 
vitalitásomat és a pozitív hozzáállásomat az élethez. 
2011januárjában egy torokfájással kezdődött a kálváriám. Nem reagáltam az antibiotikumokra, így Cataflánt kaptam további 
gyógyszerként. Öt szem bevétele után (2nap) olyan gyomorgörcsöt kaptam, hogy ügyeletet kellett kihívni. Semmi nem használt. 
Estére már a hasam is görcsölt és újra kijött az ügyelet. Vakbél gyanúval kórházba küldtek. A kórházban segítettek enyhíteni, illetve 
megszűntetni a fájdalmakat, de nem derült ki, hogy mi okozza a görcsöket és a vele járó rosszulléteket. Egy időre rendbe jöttem, 
legalábbis azt hittem. Márciusban és áprilisban kisebb-nagyobb rosszullétekkel küszködtem. Június végén ismét elviselhetetlen 
görcseim lettek. Ügyelet, antibiotikum stb. Közben teljes kivizsgálás kezdődött. Nőgyógyászat, gasztroenterológia, labor. Semmi 
szervi problémát nem találtak, minden negatív volt. Augusztus végén megint rosszullétek. István kórház, vizsgálatok, semmi szervi 
baj. Közben a gyulladásos értékek igen magasak voltak. Mivel orvosi segítség már nem volt, eszembe jutott a Természet Gyógyász 
Magazin, amiben korábban olvastam a Vargha metodikáról. Nem tudom, hogy miért, de tudtam, hogy itt fognak segíteni 
rajtam.”Muszály jobban lennem”. Így is lett! Már az állapotfelmérésen választ kaptam a probléma okára, közel 9 hónap után. 
Megnyugodtam. Elkezdődtek a kezelések és 3 hónap után újra a régi lettem. Meggyógyultam! Hála a Vargha metodikának. 
Ezúton szeretném megköszönni továbbá Attilának az odaadó munkáját és a pszichoterápiákat, amiket a kezelések során kaptam tőle. 
Nagyon sokat segített a pozitív hozzá állasban és az ÉN-TUDAT megerősítésében. Kiváló szakember. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönet a felülvizsgálóknak a szakértelmükért és a kedvességükért. Valamint minden munkatársnak a 
segítőkész hozzáállásukért. 
ui: Mellékelem a kontroll labor eredményeket, amihez csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy nem értem a koleszterinszint eltérést, 
ami szinte állandó minden vérvizsgálatnál, ha jól vagyok, ha nem.  Én időközönként otthon szoktam a koleszterin, ill. 
vércukorszintemet ellenőrizni egy hiteles mérőeszközzel határértéken belül van. 
Tisztelettel és hálás köszönettel: Váradi Erika 
Budapest,2012.február 10. 
Fenyvesi Szilvia (alhasi fájd., hányás) 
Tisztelt Vargha Gyógymód! 
2007. február közepén kezdődtek kezeléseim intézetükben. Kezeléseimet Cseresznyés István végzi. 
Körülbelül a kezeléseket megkezdését követő 3 hét után néhány éjszakán keresztül nagyon rosszul voltam, hánytam, gyenge voltam. 
Ezután ezt mintha elvágták volna, gondolom így reagált kezdetben a szervezetem. Kb. a 7. héttől jelentős javulást tapasztaltam, 
alhasi fájdalmaim teljesen elmúltak, jól alszom, jó a közérzetem. Az influenzás időszakot is probléma nélkül átvészelem, pedig 
korábban mindig áldozatául estem. 
Ezen levelem megírására az ösztönzött, hogy tudassam Önökkel hálás vagyok a segítségükért, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a 
felülvizsgálat számomra felesleges. Kezelőmtől rengeteg okos tanácsot és ötletet kapok és ezen levelemmel szeretnék a pozitív 
tapasztalataimról visszacsatolni Önöknek. 
Kezdetben rengeteg fájdalmas pont volt a lábamon, mára szinte egyetlen pont sem fáj. 
Köszönöm még egyszer István segítségét és remélem hamarosan egy kisbaba híréről is beszámolhatok Önöknek! 
Tisztelettel: Fenyvesi Szilvia 
Budapest,2007. június 4. 
Engly Viktor (gastritis, gyomorbélhártya gyulladás, émelygés étvágytalanság) 
Tisztelt Vargha Tanár Úr! 
2011 szeptemberében talált rá édesanyám egy újságcikkben a gyógymódra. Két éven keresztül jártam több orvoshoz a 
panaszaimmal. 
Étvágytalansággal kezdődött és émelygéssel, ami idővel súlyosbodott. Próbálkoztak különböző módszerekkel, biotermékekkel és 
akupunktúrával, még gyomortükrözéssel is megvizsgáltak, ekkor állapították meg a gesztritiszt. Újabb gyógyszereket kaptam, ettől 
kicsit javultam, utána stagnált az állapotom és maradtak a tünetek. 
Szeptember elején kezdtem el járni ide kezelésekre, Gyöngyihez, akivel nagyon meg vagyok elégedve. Egy hónap után már 
éreztem, hogy jobb az étvágyam, 3-4- hónap után már a gyomrom savasodása is javult. 
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Március végére teljesen sikerült rendbe jönnöm. Szeretném megköszönni az intézet dolgozóinak a munkáját és segítségét. A Vargha 
Metodika valóban segített meggyógyulni. 
Köszönettel: Engly Viktor 
2012. 04. 02. 
Endometriozis 
Kolonics Veronika Tisztelt Dr. Vargha Zoltán Úr, kedves Julika!  
Ezúton szeretném megköszönni a Vargha Gyógymód miden dolgozójának, kezelőmnek, Julikának a segítségét, szakértelmét, 
türelmét, kedvességét, kitartó munkáját. Bő 4 hónapi kezelés alatt sikerült a szervezetem olyan remek formába hozni, hogy az 
edometriózisom (Vargha Úr szavaival élve: szövet vastagodás) elmúlt, így nincs szükség újabb műtéti beavatkozásra... 
Sokkal jobban érzem magam, energikusabb, kiegyensúlyozottabb lettem. 
Beépítettem a mindennapjaimba Julika sok hasznos tanácsát, ami kis odafigyeléssel könnyen tartható, és bízunk benne, hogy a 
gyermekáldás sem várat soká magára. 
További sok sikert kívánok munkájukhoz!  
Budapest, 2008. július 8. 
Gyermekáldás elmaradása, fogamzásképtelenség 
Sereg-Siket Nikoletta 
Kedves Vargha Tanár Úr és minden dogozó! 
Köszönettel Tartozom Önöknek, amiért hozzásegítettek ahhoz, 4 évvel ezelőtt megfogant kisfiam, Sereg Máté és egy évvel később 
megszületett Sereg Marcell kistestvére. 
Több éves eredménytelen próbálkozás után kerestem fel az Intézetet, bízván abban, hogy a kezelések hatására végre teherbe eshetek. 
A csoda néhány hónapos kezelés után bekövetkezett… Már az első kezelések hatására nagyon energikus lettem, kedélyállapotom 
javult, és a nőgyógyászati eredményeim is igazolták gyógyulásomat. 
Külön köszönettel tartozom kezelőmnek, Editnek, aki kitartóan bíztatott akkor is, amikor a nehezebb napok után a kezelésekre, 
fáradtan, rohanva érkeztem. 
Köszönet Vargha Tanár Úrnak, aki ellátott sok hasznos tanáccsal és rávilágított testem jelzéseinek felismerésére, kezelésére. 
Jelenleg is kezelés alatt állok, a két szülést követő kimerült fizikai állapotom rendbehozatala miatt. 
Tapasztalataim alapján legjobb barátnőmnek is ajánlottam az intézetet, aki szintén gyermekáldásra várt, és két hónapos kezelést 
követően sikerült teherbe esnie. 
Még egyszer tiszta szívből köszönöm Vargha tanár úrnak, Edit és az összes kezelő, recepciós, dolgozó munkáját, további sikereket 
kívánok.  
Sereg-Siket Nikoletta  
Budapest, 2012. március 05. 
Forgácsné K. Beáta (8 év sikertelen babavárás után) 
Kedves Doktor Úr! 
Mint azt gondolom nagyon sokan, most én is szeretnék önnek köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget ad az embereknek a 
gyógyulásra az ön által kidolgozott módszerrel. 
Mi a problémámmal 8 évig vártunk a gyermekáldásra. Több orvosnál és természetgyógyásznál jártam, sikertelenül. 
Önhöz egy ismerősöm által kerültem, akin már segített a Vargha módszer. 
Fél éves kezelés után döntöttem úgy, hogy jelentkezem a lombik programra, hiszen elmúltam 35 éves. Az orvosok nem bíztattak, 
hogy az első inszemináció sikerülni fog, hiszen ennek az esélye mindössze 10-15%. ÉS SIKERÜLT! Biztos vagyok abban, hogy 
ehhez hozzájárult az, hogy a szervezetem működését segítettek helyreállítani. 
Külön köszönet kezelőmnek, Editnek, aki hozzáértésével és tanácsaival ellátott! Jelenleg 8. hetes terhes vagyok, minden panasz 
nélkül. Még egyszer KÖSZÖNÖM! 
Forgácsné K. Beáta 
Varga Mária (1 vetélés után) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Egy elhalt terhesség után, 2004 novemberétől 2005 januárjáig vettem igénybe a kezeléseket. Ennek következtében az egész telet 
egészségesen vészeltem át és mi több, 2005 szeptemberében megszületett a kislányom. 
Szeretnék külön köszönetet mondani Zsigovits Emőkének, aki az egész terhesség alatt tartotta velem a kapcsolatot és végig követte 
a baba fejlődését. 
A módszer eredményességéről meg vagyok győződve és további utókezelésre jelentkezem majd, ha már beállt a napirendünk. 
Üdvözlettel: Varga Mária 
Sterné (4 év sikertelen, 1 vetélés,1 méhen kívüli terhesség után) 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy 4 év várakozás, egy vetélés és egy méhen kívüli terhesség után megszületett kislányunk, 
Dorina 2006. november 22-én. 2005 nyarától jártam az Intézetükbe, Marika és Julika voltak a kezelőim, végül 2006 februárjában 
megfogant a kislányunk. A kislányunk egészséges, bár a bal szemöldökén kifejlődött egy daganat, amivel félévente járunk lézeres 
kezelésre, reméljük, előbb-utóbb felszívódik. 
Még egyszer szeretném megköszönni a Doktor Úrnak és a kezelőknek a lelkiismeretes munkájukat és sok siket kívánok a 
továbbiakban is. 
Tisztelettel: Sterné 
Kozér Emőke (vetélések, hormonzavarok) 6 év sikertelenség, vetélés sorozat 
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Kedves Vargha Úr! 
2007. június 6-án megtörtént életünkben a csoda. 6 év sikertelenpróbálkozás és vetélés-sorozat után megszületett Sára lányunk. Az 
okot jelentő immunrendszer-rendellenesség, valamint hormonzavarok megszüntetésében az Ön gyógymódja rengeteget segített, a 
kezelések mellett nem volt szükség hormonkészítmények szedésére. 
Hálás vagyok kezelőmnek, Editnek, aki szakmai tudása mellet igazi emberséget mutatott, bátorításával, figyelmességével segített 
átvészelni a legnehezebb időszakot, de figyelemmel kísérte az egész várandóságomat is. 
Tapasztalataim alapján több ismerősömnek, barátomnak is ajánlottam és a jövőben is ajánlani fogom az Ön gyógymódját és az 
intézményt. 
Köszönöm és munkájukhoz további sikereket kívánok. 
Kozér Emőke 
Ürögdi család 
Ürögdi Ferike, született 2004.01.01. 13.40-kor. 
De nem születet volna meg, ha Nincs a VARGHA GYÓGYMÓD. 
Hálás köszönetünk Vargha Úrnak, hogy a csodálatos tudásával segített, és megszületett a kicsi fiunk Ferike. 
Sok szeretettel és hálával: Ürögdi család 
Fazekas Bereczki Mária (cikluszavar) 
Tisztelt Tanár Úr! 
Ezúton szeretném megköszönni munkásságukat! Szeretném minden kedves munkatársának megköszönni készséges hozzáállásukat 
és kifogyhatatlan kedvességüket (főként a kezelőmnek, Oláh Sándornak és minden kedves asszisztensnek a pultnál). 
2011 januárjában kerestem fel Önöket, mert babát terveztünk a párommal, de nem volt megfelelő a ciklusom. Valamint a 
pánikbetegségem ismételt kiújulása is késztetett valami alternatív megoldásra. 
Heti 2-3 alkalommal kaptam kezelést egész április közepéig (ha jól emlékszem), aztán az esküvői készületek miatt és az utána való 
házfelújítással járó időhiány miatt szünetet tartottam. Nyár közepén mikor már tervben volt, hogy ismét felkeresem Önöket kiderült, 
hogy pici fiunk beköltözött a pocakomba. 
2012.március 19-én reggel 6:58perckor világra jött Botondunk3370gr-mal és 55 centivel. 
Mellékelten küldök néhány képet a Mi világunk közepéről! 
Jó egészséget kívánok és további sok sikert munkásságukhoz! 
Tisztelettel és köszönettel: Fazekas-Berczki Mária 
T. Viki 
Kedves Edit! 
2011 októberétől vettem részt kezeléseken a Vargha Intézetben, elsősorban a Te „kezed alatt”. Szeretném megköszönni 
szakértelmedet, és kedvességedet, amit a kezelések heti-hónapjai alatt részedről tapasztaltam. 
Férjemmel 2011 nyarán házasodtunk össze, de már korábban is próbálkoztunk, hogy a kis trónörökös összejöjjön. Mindketten 
egészségesek vagyunk, de a teszt mégsem akart pozitívra váltani. Egy barátnőmtől hallottam a Vargha módszerről, és úgy döntöttem 
kipróbálom. 
Hiszek benne, hogy a módszer erejének, és a te lélekre ható támogatásodnak köszönhetően kevesebb, mint kéthónapnyi kezelés után 
megfogant a kisfiunk, aki augusztusban fog megszületni. 
Nagyon köszönöm a segítségedet, és kívánom, hogy sok mindenkinek legyen hasonló élménye, veled, és az Intézettel kapcsolatban, 
mint nekem volt. 
Üdvözlettel: T. Viki  
Budapest, 2012. május 30. 
Takács István, Takácsné Vörös Anita 
Ezúton is szeretnénk feleségemmel hálásan megköszönni Ön és Munkatársai áldozatos és önzetlen munkáját, különösen Hoffman 
Tündének, amit az Ön Intézetében kaptunk. Minden alkalommal boldogan utaztunk Kecskemétről Önökhöz, és jó volt tudni, hogy a 
gyermekáldáshoz mindig egyre közelebb és közelebb vagyunk. Utaztunk hóban és esőben, hidegben és kánikulában. De kitartóan és 
hittel tettük mindezt, mert tudtuk, hogy az Önök segítségével biztosan sikerül a kisbabánkat páromnak világra hozni. 
Mivel alapvetően pozitív emberek vagyunk, nem is akarom részletezni, miért választottuk az Önök Intézetét, hogy kisbabánk 
lehessen és párom erőben, egészségben megtarthassa – kihordhassa – gyermekünket, majd 9 hónap múlva egészséges kisbabának 
adjon életet. 
Most már boldog szülőkként éljük napjainkat, mert 2009. október 19-én megszületett Liliána Eszter nevű kislányunk. 
Millió köszönet kolléganőjének, Hoffman Tündének. Köszönjük áldozatos munkáját, szorgos kezeinek gyógyító erejét!!! 
További munkájukhoz sok sikert kívánunk: 
Üdvözlettel: Takács István Gábor , Takácsné Vörös Anita 
M. Erika (cysta) 
Nemes célja levelemnek, hogy bemutassam a „Vargha gyógymód” módszereit, hiszen kívülállóként (kezeltként) nem is tudnék a 
témában szakszerűen nyilatkozni. Máig nem értem pontosan, mi történt a szervezetemben, az azonban tény, hogy a május elején 
elkezdett intenzív kezelések hatására a cysta az általam adott egy hónap alatt jelentősen összezsugorodott, majd június végére 
teljesen elmúlt és én még július hónapban teherbe estem. Áprilisra várom a babát. 
Úgy gondolom, hasonló történetek bemutatása reményt és sok erőt adna azoknak az embereknek, akik különböző betegségekben 
szenvednek, és már nem reménykednek a hagyományos gyógyszerek/gyógymódok által nyújtott enyhülésben. Az elmúlt pár hónap 
alatt, amelyek során a „Vargha Intézet”-ben kezeltek, számos olyan beteggel találkoztam, illetve olyan esetről hallottam, ahol a 
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módszer orvosilag bizonyítható, jelentős javulást hozott a beteg állapotában, azonban – talán érthető módon – az én számomra is a 
saját esetem a legmeggyőzőbb. 
Kérem Önöket, tegyék lehetővé, hogy a módszert az Önök csatornáján keresztül többen is megismerjék. Biztos vagyok benne, hogy 
a „Vargha Intézet” régi és mostani kezeltjei közül többen is szívesen megosztanák tapasztalataikat a televíziónézőkkel. 
Tisztelettel: M. Erika  
Budapest 
Büdi Á.(hormonzavar, petefészek szindróma) 
Tisztelt Vargha gyógymód! 
Nagy örömmel tudatjuk Önökkel kislányunk, Lujza, Viola megérkezését! 
Azért, hogy Ö megszülethetett az Intézetet, a gyógymódot, személy szerint Tóth Tibor – lélekgyógyítással kiegészített – kezeléseit 
illeti köszönet! 
Mindössze néhány hét kezelést követően, orvosok egybehangzó véleményét megcáfolva 
(megmagyarázhatatlan magas rolactin-szint, ennek következtében elmaradt ciklus és kialakult cisztás petefészek-szindróma 
többszörös diagnosztizálása és műtése után) költözött be Lulu a pocakomba, és fejlődött ott 9 hónapig problémamentesen, s jött 
világra december 9-én 3850gm-mal, 54cm-rel, makkegészségesen! 
„Bizonyítékként” íme, Ő maga, háromhetesen: 
Had köszönjük meg még egyszer a segítségüket és kívánjunk további sikeres, kitartó munkát minden munkatársuknak, a gyógyulni 
vágyók érdekében! 
Tisztelettel. 
Budapest, 2006. január 
Antóni Ferencné (több évi sikertelenség után, 45 éves elmúlt a hölgy) 
Tisztelt Vargha Úr és Intézetének dolgozói! 
E levélben szeretném köszönetemet kifejezni Önnek és Dolgozóinak, azon belül kezelőmnek Grella Istvánnak. 
Többéves családalapítási problémák megoldására az Önök által végzett gyógymódot megpróbálva, illetve ettől a gyógymódtól 
reméltünk sikeres eredményt. 
A nagyfokú hozzáértésüknek és tapasztalatuknak köszönhetően: „Szívem alatt megindult egy emberi élet.” 
Terhességem 9 hónapja alatt probléma nem volt és a Szeged Női Klinikán 2003. 12. 16-án prof. Pál Attila közreműködésével- 
császármetszéssel- életet adtam egy egészsége kislánynak: Andreának. 
Még egyszer hálásan köszönjük az Önök segítségét. 
Tisztelettel: Antóni Ferencné  
B. K. (endometriois, petefészekciszta műtétre várt) 
Kedves Vargha Tanár Úr! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek és Kovács Anita kezelőmnek. 2010. február végén kezdtem el járni az Intézetbe, mert 
súlyos endrometriózisban szenvedtem. Úgy volt, hogy 2010. május végén műtenek egy 10 cm-es petefészek ciszta miatt, de az 
utolsó pillanatban (május elején) kiderült, hogy terhes vagyok, úgyhogy elmaradt a műtét!!! Jelenleg 16 hetes a babám és csak most 
kezdem elhinni, hogy ez az egész tényleg megtörtént. Az orvosaim azt mondták, hogy ilyen súlyos endometriózis mellett kizárt, 
hogy teherbe essek, erre csak egy 5-6 órás műtétet követően lesz esélyem és csak lombik programmal. Szóval a pocakomban 
növekvő baba egy csodababa, és ezt a csodát Önöknek köszönhetem, elsősorban Anitának, akinek rendkívül hálás vagyok 
mindenért. A cisztám is egyre inkább megy össze, úgyhogy lehet, hogy egyáltalán nem lesz szükségem műtétre a szülés után sem! 
Minden jót kívánok az Intézet valamennyi dolgozójának. 
Üdvözlettel: B. K.  
Budapest, 2010.07.27. 
Sulyok Rita 
Tisztelt Tanár Úr! 
Levelem célja, hogy köszönetet mondjak Önöknek, illetve Örkényi Katinak, akihez kb. 1 évvel ezelőtt reflexológiai kezelésre 
jártam. Férjemmel, másfél évvel ezelőtt kezdtünk babát tervezni, ami szerencsére hamar össze is jött, de sajnos a 11. hetes 
ultrahangon kiderült, hogy nincs szívhang. Ez az est mindkettőnket megviselt, ekkor döntöttünk úgy, hogy a következő próbálkozás 
előtt eljárunk Önökhöz, hogy felerősítsük mindkettőnk szervezetét. Panaszaink nem voltak, mindketten igyekszünk egészségesen 
élni. 3 hónap kezelés után újra próbálkoztunk a babával, aki azonnal meg is fogant, és 2010. május 7-én 3650 grammal egészségesen 
meg is születet. Most már több mint 3 hónapos és nagyon fejlett baba. 9 hetes korában fordult át a hasáról a hátára először, már 
hathetesen ütögette a pihenőszékében a játékait. Biztos vagyok benne, hogy ezt Kati munkájának is köszönhetjük, végül is Domi mi 
belőlünk lett. Köszönetem jeléül küldök egy pár képet a mi kis Tündérkénkről. 
Üdvözlettel: Sulyok Rita 
Janka Tamara 
Tisztelt Vargha Intézet! 
Örömmel értesítem Önöket, hogy kislányom, Posgay Boglárka, 2011. november 18-án megszületett! 
Ezúton szeretném megköszönni az Intézet dolgozóinak és főleg Nándinak a kezeléseket és a hasznos tanácsokat, melyek 
hozzásegítettek, hogy ez a kisbaba világra jöhessen. 
Kívánok jó egészséget és további sok sikert az intézet minden dolgozójának! 
Mellékelten küldöm a zárójelentést és két fotót a piciről! 
Üdvözlettel: Janka Tamara  
2011. 
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Szabó család (12 sikertelen lombik) 
Tisztelt Vargha Gyógymód! 
Ezúton is szeretném megköszönni Önnek és gyógymódjának, valamint kezelőmnek, Nándinak becsületes, lelkiismeretes munkáját, 
hogy 13 év sikertelen próbálkozás után az Önök segítségével édesanya lehetek. 
Mindenáron szerettünk volna babát, családot, de már kezdtük feladni, hogy ennyi sikertelenség és kudarc után ez már nem adatik 
meg nekünk. 
Az újságban olvastunk Önökről a cikket, gondoltuk kipróbáljuk, nem veszítünk semmit! 
Sok-sok kezelés után végre 2012.02.02-én megszületett kisfiunk Barnabás. Azóta Ő a mi kis boldogságunk! 
Köszönöm a lányoknak a recepción, hogy mindig segítőkészek rugalmasak voltak, amikor az időpontokat egyeztettük. Mivel 
vidékről vonatoztam, így időhöz voltam kötve. 
Az biztos, hogy mindenkinek az Ön Intézetét fogom ajánlani. 
Köszönöm és további sok sikert, eredményeket kívánok munkájukhoz! 
Tisztelettel: Szabó család  
2012.05.24. 
Nagy Andrea (1 vetélés, asthma után) 
Tisztelt Vargha Úr, Kedves Intézetbeli Munkatársak! 
Ezúton szeretnék Önöknek köszönetemet kifejezni, hogy végigkísérték várandóságom 9 hónapját és 2005 áprilisában egészséges 
kisbabának adtam életet. 
Történetem 2003 júniusában kezdődik. Ekkor első babámat vártam, de sajnos a 8. hónapban a baba elhalt. Ennek pontos okát az 
orvosok nem tudták megmondani. Ez a szomorú esemény mind lelkileg, mind fizikailag nagyon megviselt. Több éve tartó asztmám 
annyit súlyosbodott, hogy az addigi gyógyszereim egyáltalán nem használtak. Több orvos sem tudta beállítani az adagjaimat, sőt 
olyan gyógyszerekkel próbálkoztak, ami mellett egy következő baba vállalása teljesen kizárt volt. A Vargha Gyógymód Intézetét 
ismerőseim ajánlották. Több hónapon keresztül rendszeresen eljártam a kezelésekre és sikerült annyira felerősödnöm, hogy egy 
újabb baba ismét szóba jöhetett és az asztma gyógyszereimre szinte alig volt szükségem. A kezeléseket várandóságom alatt se 
hagytam abba és 4050gr-os kisfiamat képes voltam természete úton megszülni. Barnabás már elmúlt két hónapos és egy nagyon 
kedves kisbaba. 
Nagyon-nagyon köszönöm a kezeléseket és a lelki támogatást Fülöp Melindának. 
Üdvözlettel: Nagy Andrea Barnabás boldog Anyukája  
Budapest, 2005. 06. 10. 
Váczi Istvánné (10 év próbálkozás után) 
Tisztelt Vargha Zoltán és Nemes Zoltán Úr! 
Tízéves hosszú várakozás és sikertelen próbálkozás után, hogy áldott állapotba kerülhessek mindent elkövettem, de a várt eredmény 
mindig elmaradt. 
Mikor 1999 őszén a TV műsorán keresztül tudomásomra jutott az Önök Intézménye, új reményteli lehetőség csillant fel előttem. 
December elejére kapta időpontot a felmérésre, ahol megállapították problémámat, olyan konkrétumokkal alátámasztva, amit 10 év 
alatt számtalan orvos nem tudott számomra megmagyarázni. Ettől kezdve én 1000%-igmegbíztam és hittem az Önök természetes 
gyógymódjában. 
Elkezdődtek a kezelések, amelyeket Nemes Zoltán Úr nagyon jól és hatékonyan végzett. Lelkem teljes nyugvásra talált, és ezért 
nagy örömmel jártam a kezelésekre. 
2000. január végére bekövetkezett a várva várt „csoda”. Ami akkor játszódott le bennem, azt szavakkal ki sem lehet fejezni! 
Áldott állapotom első szakaszában még jártam Önökhöz, mely segítette a sikeres, valamint problémamentes állapotom kimenetelét. 
2000. szeptember 23-án 2650gr-os és 48cm-es kislánynak adtam életet. 
Köszönöm, hogy a világra jöhettem! Váczi Virág Laura! 
Így ezúton szeretném megköszönni Önöknek és Nemes Zoltánnak, hogy férjemmel együtt álmunk és vágyunk valóra válhatott, és 
tapasztalhattuk első pillanattól fogva a szülői örömök mérhetetlen boldogságát. 
A Jó Isten áldja meg Önöket, és kívánjuk, hogy továbbra is sok emberen segíthessenek! 
Örök hálával tartozunk családommal együtt Önöknek, további jó egészséget, sikeres hosszú éveket kívánva Mindannyiójuknak. 
Sok szeretettel és köszönettel: Váczi Istvánné és családja 
Budapest, 2000. 09 27. 
Kérem levelem tartalmát munkatársaival is közölje! 
ui: Minden nőnek, aki eddig reménytelenül Anyaságra vágyott, kívánom, hogy megtalálja Önöket! Már nagyon sok ismerősömnek 
adtám át tapasztalataimat és az Önök elérhetőségét. 
Bakti Adrienn (insulin rezistencia) 
Kedves D. Attila!         
Tisztelt Vargha Intézet! 
2009. február elején édesanyám mutatott egy cikket az Önök Intézetéről. 
(A történelemhez hozzá tartozik, hogy férjemmel 2007. július óta vágyunk egy babára.) Orvost orvos után halmoztunk. Egyikünknél 
sem találtak semmit, ami a babánk útjába állna. Így az orvosom következő lépésként az inszeminációt javasolta. Én azonban úgy 
éreztem, ha nincsen semmi problémánk, akkor miért akarnak feleslegesen hormonokkal bombázni, illetve miért akarják a 
természetesem működő szervezetemet felborítani. 
Nem volt mit vesztenem, elmentem az Intézetbe. 
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2009. február közepén az állapotfelmérésen egy szót sem szóltam inzulin rezisztens mivoltairól, de ezt egy tapintásból 
megállapították. Összesen 3,5 hónapot jártam kezelésekre, miután Vargha Úr gyógyulttá nyilvánított. Kezdetben heti háromszor, 
majd kétszer és végül egyszer kellett járnom. 
3 célt tűztem ki szemeim elé: 
 inzulin szintemet a normál tartományba hozni, 
 inzulin orvosságot elhagyni, 
 a várva várt csoda, a baba pocakomba költözése 
Két hónap kezelés után elmentem egy inzulin vérvételre. Hatalmas meglepetésemre inzulin szintem a felére csökkent. Ezt a szintet 
egy évi orvosság szedése mellett azonban nem tudtam elérni. Ezek után az orvosságot is végleg leépítettem. 
Első két célom teljesült, a 3. még nem, de hiszem és tudom, hogy fog. 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni kezelőm, Darók Attila lelkiismeretes munkáját. Nélküle nem jutottam 
volna el eddig. Mint emberileg, mint kezelőként csakis ajánlani tudom. 
Köszönöm Attila, hogy hozzásegítettél ahhoz, hogy egy makkegészséges, fitt szervezetbe költözzön a babánk. Remélem, hamarosan 
Öt is bemutathatom Neked. 
Köszönettel: Bakti Adrienn  
2009. 06. 
Istenes Mónika (3 sikertelen lombik) 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
2008 őszén kezdtem el járni a Király utcai központba kezelésekre, általában hetente három alkalommal. A harmadik kontroll 
vizsgálat után már teljesen jól éreztem magam, fizikailag és lelkileg is megerősödtem. Önökhöz a harmadik sikertelen 
lombikkezelés után érkeztem, így már csak az a vágyam maradt, hogy legyen egy kisbabánk. Nyár végén elbúcsúztam a kezelőmtől, 
megbeszéltük, hogy szeptemberben folytatjuk. Ősszel azonban én meglátogattam, és örömmel mondtam el neki, hogy babát várok, 
természetes úton sikerült teherbe esnem. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Ön által kidolgozott módszerért, és a hatékony kezelésekért. 
És külön köszönet jár kezelőmnek, Andreának, aki a kezelések mellett segített átgondolni a problémáimat, új módszereket, utakat 
mutatott azok megoldására. 
Köszönettel: Istenes Mónika  
Budapest, 2009.november 18. 
Hormonzavarok 
Tisztelt Vargha Tanár úr!  
Köszönöm a Metodikájának, a kezelőmnek, Csabának, hogy a petefészek és az ízületi fájdalmaim elmúltak, nyugodtabbnak érzem 
magam. Még nagyobb örömmel tölt el, hogy az endometriozisom orvosi leletekkel igazoltan megszűnt és a pajzsmirigy 
alulműködésem a labor értékek szerint helyre állt. 
Köszönöm mindenki munkáját, aki részt vett a gyógyulási folyamatomban. 
Tisztelettel: Návrádi Nóra 
2014. február 26. 
dr. Vargha Zoltán PhD és Hoffmann Tünde részére 
Tisztelt Vargha Úr, 
Kedves Tünde! 
Bár kicsit megkésve, de változatlanul óriási hálával köszönöm segítségüket gyógyulásomhoz! Köszönöm figyelmességüket, 
odafigyelésüket, a Vargha Gyógymód valamennyi munkatársának kedvességét és minden segítségét. 
Tündének külön köszönöm az „együtt ébredéseket” a reggeli 7 órai kezelések során, nyitottságát, gondoskodását, a gyógyítás iránti 
elkötelezettségének áldását, amiben részesülhettem s ami nagyban hozzájárult gyógyulásomhoz. 
Szakértelmüknek köszönhetően sikerült olyan problémáimtól megszabadulni, melyekkel már hosszú évek óta küzdöttem, és gyakran 
hittem azt, hogy ezeken már nem is lehet segíteni. Aztán valamikor a végső kétségbeesés idején jutott eszembe a cikk, amit a 
Természetgyógyász Magazinban olvastam a Vargha Gyógymódról hónapokkal korábban… 
Alig 5 hónapnyi kezelés után a szervezetem anyagcseréje rendeződött, menstruációs és emésztési zavaraim-elsősorban ezek miatt 
fordultam Önökhöz- megszűntek. És tudom, hogy a javulás ezúttal tartós! 
A Vargha gyógymódot azóta is tiszta szívemből tudom ajánlani mindenkinek a környezetemben 
Köszönettel és szeretettel, 
Szeiber Bori 
2008. december 1. 
dr.Seregi Siket Nikoletta (cysta, méhcsavarodás, petevezeték szűkület, hormonzavar) 
Kedves Vargha Tanár Úr és minden dogozó! 
Köszönettel Tartozom Önöknek, amiért hozzásegítettek ahhoz, 4 évvel ezelőtt megfogant kisfiam, Sereg Máté és egy évvel később 
megszületett Sereg Marcell kistestvére. 
Több éves eredménytelen próbálkozás után kerestem fel az Intézetet, bízván abban, hogy a kezelések hatására végre teherbe eshetek. 
A csoda néhány hónapos kezelés után bekövetkezett… Már az első kezelések hatására nagyon energikus lettem, kedélyállapotom 
javult, és a nőgyógyászati eredményeim is igazolták gyógyulásomat. 
Külön köszönettel tartozom kezelőmnek, Editnek, aki kitartóan bíztatott akkor is, amikor a nehezebb napok után a kezelésekre, 
fáradtan, rohanva érkeztem. 
Köszönet Vargha Tanár Úrnak, aki ellátott sok hasznos tanáccsal és rávilágított testem jelzéseinek felismerésére, kezelésére. 
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Jelenleg is kezelés alatt állok, a két szülést követő kimerült fizikai állapotom rendbehozatala miatt. 
Tapasztalataim alapján legjobb barátnőmnek is ajánlottam az intézetet, aki szintén gyermekáldásra várt, és két hónapos kezelést 
követően sikerült teherbe esnie. 
Még egyszer tiszta szívből köszönöm Vargha tanár úrnak, Edit és az összes kezelő, recepciós, dolgozó munkáját, további sikereket 
kívánok. 
Sereg-Siket Nikoletta  
Budapest, 2012. március 05. 
Idegközponti zavarok (epilepszia, beszéd és személyiség zavar, hiperaktivitás) 
Köteles Timike (epilepszia) 
Tisztelt Vargha Zsolt Úr! 
Levelünket a kislányunk Köteles Timike nevében írjuk, akit Ön még 2008. április elején vizsgált meg, hogy epilepsziája nem csak, 
hogy kezelhető, hanem gyógyítható. 
El kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit szkeptikusak voltunk, hiszen van egy modern orvostudomány, ami azt állította, hogy a 
kislányunk Timike betegségének eredete nagy valószínűséggel „valami „agyi eredetű lehet. 
Mielőtt Önökhöz a Vargha Gyógymódhoz fordultunk sajnos a kislányunknál egyre gyakrabban fordultak elő rohamok, amin sem az 
orvosok sem mi nem tudtunk segíteni, enyhíteni. Igen, minden alkalommal, amikor láttuk a kislányunkat „meghalt” bennünk 
valami. 
Végső lehetőségként mentünk Önökhöz, bízva abban, hogy talán lehet a tüneteken enyhíteni vagy a legjobb estben is kezelni. 
Ön a kislányunk vizsgálatakor számunkra érthetően, és ami számunkra mindennél többet jelentett azt mondta, hogy egy intenzív 
kezeléssel a rohamok megszűnnek, hiszen epilepsziája nem agyi, hanem felszívódási nehézségből ered. Az Ön által adott diagnózis 
számunkra nagy reményt adott, hogy talán a kislányunk rendbe jön. 
A kezeléseket április elején egy héttel a vizsgálat után kezdtük el, minden nap 25 perccel. Már néhány kezelést követően 
kislányunknál, Timikénél már érezhető változást tapasztaltunk, nyitottabb, derűsebb, beszédesebb és jó étvágyúvá vált. 
Lassan eltelt fél év az utolsó roham óta és a Kislányunk Timike - mindenki szerint – nagyot nőtt, sokat változott előnyére. A 
bölcsödében jól érzi magát, egyedül csinál mindent, értelmes, okos kislány. 
Tisztelt Vargha Zsolt, ezúton szeretnénk megköszönni, amit Ön és a munkatársai kislányunk gyógyulásáért tettek. A változás nem 
csak neki, hanem nekünk, mint szülőknek is sokat jelent. Levelünkkel elküldjük kislányunk Timike fényképét. 
Munkájukhoz sok sikert és kitartást és egészséget kívánunk! 
Tisztelettel és nagy nagy köszönettel: Köteles Timike családja  
2008.09.23. 
Lévai Zoltán (idegközp. zav. koncentrációs zav.) 
Tisztelt Doktor Úr!  
Szeretnék köszönetet mondani Önnek, azért, amit kaptam a Vargha gyógymódban. Évek óta küszködök koncentrációs 
problémákkal, ami nagyban megnehezítette tanulmányaimat. Ha tudtam volna, hogy ilyen hatásos ez a módszer, még hamarabb 
jövök el Önhöz. De soha nincs késő! Édesanyám látta a TV-ben a doktor urat és Kovács Ágit. Elkezdett hinni a gyógymód 
eredményeiben és onnantól kezdve megpróbált engem is rávenni, hogy jöjjek el. Ez azonban nem volt könnyű, mert én meg voltam 
győződve arról, hogy nekem semmi bajom nincs. Eltelt egy év, és a problémáim ugyan úgy megvoltak. Akkor édesanyám a 
megkérdezésem nélkül bejelentett Önhöz. Nagyon mérges voltam. Miért kell nekem ide jönnöm? Idefele jövet édesanyámat húsz 
méterrel magam mögött hagytam a Király utcában. Annyira dühös voltam, hogy még a Vargha gyógymódot sem vettem észre, 
gyalogoltam még két-háromszáz métert a körút felé. Aztán találkozta a doktor Úrral… Olyan szeretettel beszélt velem, olyan 
odafordulással, amire én nem is számította. Sok mindenről szó volt, család, célok, párkapcsolat és persze a problémáim. Az első 
alkalom után már mosolyogva gyalogoltam hazafelé. És ez minden egyes alkalommal így volt… 
Ahogy elkezdődtek a kezelések, kezdett az életem is megváltozni. Egyre jobb lett a közérzetem. Egyre jobban tudtam beosztani az 
időmet. Eljutottam oda, hogy különbséget tudok tenni, hogy mi a jó és mi a rossz számomra. És most nem csak az étkezésekre, 
hanem az élet többi területére gondolok. Egy tudatos élet alapjait kaptam meg Önöktől. Persze azért időnként hibázok, megkeresem 
a helyes utat, de a célt már nem vesztem, hanem afelé haladok. Az alapproblémám, koncentrációs képességem helyre ált. Ezt azért 
hagytam a végére, mert tulajdonképpen nem is ez volt az alapproblémám. Ez csak a felszín volt. Mindig is a helytelen életvitel, a 
rossz hozzáállás, negatív gondolkodás volt a gond. Itt a gyógymódban az életvitelem helyreállításával kezdték, helyes táplálkozás, 
korai lefekvés. Itt szeretném kiemelni, hogy mekkora támogatást is kaptam kezelőmtől Józsa Csabitól. Én elég rossz beteg vagyok, 
mert állandóan kérdezek. A táplálkozásomról szóló kérdéseimet sokszor átbeszéltük, többféle aspektusból is. Mindig arra sarkalt, 
hogy figyeljem a saját szervezetemet, mert az mindig megadja a választ. „Ő” a legbölcsebb. A pozitív gondolatok erejét ő ültette be 
a tudatomba. Soha nem gondoltam volna, hogy ekkora erőt, ennyi pluszt ad ez a hozzáállás. Csabi nagy odafigyeléssel, jó 
szándékkal terelgetett a gyógyulás útján. Le sem tudom írni, hogy milyen hálás vagyok neki. 
Szeretnék köszönetet mondani a Vargha gyógymód összes dolgozójának! 
Ez tényleg egy olyan hely, ahol minden támogatást megkap az ember.  
Minden külső feltétele megvan a gyógyulásnak. 
A többi már csak rajtunk múlik… 
Köszönettel: Lévai Zoltán   
2007. november 27. 
Anry Szilvia (veg. ider.zav. mentális probl.) 
Tisztel Igazgató Úr! 
Köszönetet mondok azért a lelkiismeretes gyógyításért, amit intézetében tapasztaltam. 
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Vegetatív idegrendszeri problémával kerültem Önökhöz. Közel 20 kezelésen vettem rész. Állapotom kifejezetten javult és 
stabilizálódott is. 
Kezelőm Alexandra nem csupán csak kezelt, hanem mentális problémáim megoldásában is segített, további életvitelemhez irányt 
adott. 
Az Öngyógyítási módszerét baráti körben mindenkinek ajánlom. 
Kívánok jó egészséget, sok sikert! 
Köszönettel: Anry Szilvia 
nyugdíjas testnevelő tanár 
Budapest, 2009. 04.29. 
Kanalas Márk (személyiségzavar, hyperaktívtás) 
Tisztelt Vargha Zoltán Tanár Úr! 
Köszönetemet szeretném kifejezni kisfiam, Márk meggyógyulásáért. Gyermekem beszéd-és személyiségzavarral, hyperaktívítással 
és székrekedéssel küszködött, hogy az orvostudomány már nem tudott vele mit kezdeni, de hála Önnek Vargha Zoltán Úr és az Ön 
által kifejlesztett Vargha-módszernek, mára már minden tünet megszűnt. A kitartás, a hit, a folyamatos kezelések betartása és a 
kezelőnk Csaba odaadó kezelése, kedvessége, és nem utolsósorban az a kedves légkör, ami az egész Vargha Gyógymód Intézetet 
belengi, meghozta gyümölcsét és egyértelmű bizonyítást nyert a számomra, hogy a Vargha –gyógymód valóban jó és segít!!! Erre 
élő példa a meggyógyult kisfiam, aki most már teljes értékű, egészséges, életvidám gyerekként járhat óvodába, holott azt mondták 
még mielőtt a Vargha Tudományos Intézetre rátaláltunk volna, hogy a gyerek majd csak speciális óvodába fog tudni járni. De hála 
az égnek és természetesen a Vargha Tudományos Metodikának ez nem így lett, hanem egy teljesen ép, egészséges kisfiú lett 
Márkból, akinek nincsenek panaszai és pontosan olyan, mint amikor születésekor volt, hiszen teljesen meggyógyult. Ezért tehát 
szeretnék köszönetet mondani Önnek, Márk kezelőjének és az egész csapatnak a segítségért, a kedvességért és a kisfiam 
meggyógyulásáért. 
Remélem, hogy nagyon hosszú ideig tudnak majd még nagyon sok emberen segíteni, és minél többen rátalálnak erre a valóban 
hatékony gyógymódra. 
Kívánok Önöknek és az intézeti dolgozónak jó és eredményekben gazdag munkát. 
Tisztelettel: Kanalasné Kecskemét, 
2008. november 28. 
Csősz Cintia (epilepszia) 
Sok szeretettel Cintiától! 
Epilepsziából meggyógyult, a Vargha Úr segítségével 2001-ben. 
Nagyon köszönjük!! 
Földvári-Nagy Rozália (idegközponti zav. epilepszia) 
Tisztelt Vargha Tanár Úr!  
Ezúton is szeretném megköszönni Önnek és Intézete alábbi dolgozóinak, hogy az Ön módszere alapján háromhavi kezelés 
eredményeként epilepszia betegségemben jelentős javulást tapasztaltam! 
Elsősorban Hoffman Tünde rendszeres kezelőmnek, valamint Coenwald Nándornak, Józsa a Csabának és Káldi Istvánnak. 
Köszönettel: Földvári Nagy RozáliaSzolnok, 2009. 04. 29 
Immun-autoimmun betegségek 
Dr. Szalai Júlia (sjörgen-sy) 
Kedves Vargha Gyógymód Intézet! 
Kedves Vargha Zoltán Úr! 
Kedves Szalai Magdi! 
2006 áprilisában – a villamoson elhelyezett hirdetésükből értesülve létezésükről és az internetes honlapjuk többszöri átnézése után – 
jelentkeztem Önöknél állapot felmérésre és kezelésre. 
1993-ban immunrendszeri rendellenességet – un. Sjörgen syndrómát állapítottak meg nálam, mivel a nyálmirigyeim többször is 
begyulladtak, egyre nagyobbra nőttek, végül mindkét oldali Parotist el kellett távolítani (a Non-Hodgkins Lymphoma veszélye miatt 
– amit szerencsére elkerültem).  
A nyélmirigyek eltávolítása után teljesen megszűnt a nyálképződésem, állandó száj – és szemszárazsággal küszködtem, melyhez 
később – apróbbnak gondolt - egyéb tünetek is társultak (ízületi bántalmak, gyakori fejfájás, epe –és hasnyálmirigy panaszok, stb). 
Fenti tüneteimet szakorvosokkal (fül-orr-gégész belgyógyász, reumatológus) – és néha természetgyógyászokkal – külön-külön 
kezeltettem, csekély eredménnyel. 
2000-ben a munkahelyi orvosom találta meg azt az immunológust, akihez az óta is járok ellenőrzésre. Az állapotomat nem találta 
súlyosnak, félévenként alaposan megvizsgált és évenkénti vérvizsgálattal ellenőrizte az un. antitestek mennyiségét, rendszeresen 
kellett szednem egy csekély hatóanyagú gyógyszert. 
Mindezek alapján gondoltam azt, hogy megpróbálom a Vargha Gyógymód Intézet kezelését. A Vargha Zsolt által végzett 
állapotfelmérés után Szalai Magdihoz kerültem kezelésre, akivel kezdettől jól megértettük és megszerettük egymást.  
Megpróbáltam tartani magam mindazokhoz az étrendi és életmódi – változtatási tanácsokhoz, amiket Önöktől kaptam. 
10 kezelés után már mindketten éreztük a pozitív változásokat, jobban aludtam, csökkentek az ízületi panaszaim, és hamarosan 
megindult a nyálképződésem, a nyelv alatti és más mirigyekből. Ez nagy élmény volt nekem azok után, hogy 15 évig alig – csak 
állandó víz „kortyolgatás” mellett - tudtam „száraz” ételt megenni, és beszélgetés közben is állandóan kiszáradt a szám. 
Az állapotom és a közérzetem is fokozatosan javult – ezt férjem is észrevette – a kezelések egyre kevésbé voltak fájdalmasak, a 
panaszaim megszűntek. 
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Észrevette a fogorvosom is, hogy megindult a nyálképződésem, pedig nem szóltam előre a kezelésekről. Észrevette a pedikűrösöm, 
hogy jobb állapotban vannak a lábaim, mint korábban. Javult a vérképem, csökkent a koleszterin szintem is. 
Abbahagytam a gyógyszer szedését és a „műkönny” használatára sem volt szükségem. 
6 hónapig jártam rendszeres kezelésre (nyáron hosszabb szünettel) és 50 kezelés után a felülvizsgálaton Vargha Zoltán 
„egészségesnek minősített. 
Novemberben a szokásos immunológiai vizsgálaton – melynek ambulánslapját mellékelem – a főorvosnő is elismerte a pozitív 
változásokat, a vérvétel eredményét telefoni érdeklődésemre”gyönyörű”-nek minősítette és csak egy év múlva kell kontrollra 
mennem. 
Mindezt Önöknek köszönhetem és hálásan köszönöm is, mindenkinek csak hasonló „csodás” javulást tudok kívánni! 
Munkájukhoz további sok sikert kívánok, köszönettel és szeretettel: 
Dr. Szalay Júlia 
okl. gépészmérnök 
Budapest, 2007. január 18. 
Dukát István (allergia) 
Tisztelt Tanár Úr! 
2011 nyár végén egyik napról a másikra kifejezetten erős allergiás tüneteim jelentkeztek (tüsszögés, orrfolyás, nyálkahártya 
viszketés, szédülés) és mivel soha korábban az addig eltelt 39 évem alatt nem tapasztaltam hasonlót és nem volt tudomásom arról, 
hogy bármire allergiás lennék – felkerestem Intézetüket a tüneteim igazi okának feltárására és a tünetek csillapítása céljából. 
Az allergia vizsgálat tej/tejtermékek, búzaliszt, házi por és parlagfű allergiát mutatott ki. az ezt követően elvégzett állapotfelmérés 
pedig idegrendszeri túlterheltséget, valamint a béltraktus, a vesék és a nyirokrendszer csökkent aktivitását jelezte. 
Azonnal, kezdetben heti két alkalommal, majd heti rendszerességgel kaptam Intézetükben kezeléseket. Az első kezeléseket 
követően allergiás tüneteim nagymértékben csökkentek, később teljesen megszűntek. Összesen 19 kezelést kaptam, amikor úgy 
éreztem, hogy semmilyen korábbi panaszomnak nyoma sem maradt. A 2011 decemberében és 2012 januárjában végzett záró 
vizsgálatok is a teljes gyógyulásomat igazolták vissza. 
Az utolsó záró vizsgálat alatt eltelt két hónap is mindenféle tünet – és panaszmentes maradtam, mely megerősített teljes felépülésem 
bizonyosságában így ezúton szeretnék köszönetet mondani Tanár Úrnak a Vargha Intézetnek és ezúton is kifejezem köszönetemet 
kezelőmnek, Kozák Andreának mindig derülátó, higgadt, alapos hozzáállását. Tanár Úrtól és Andreától is szívesen fogadtam (és 
megfogadtam), az életviteli tanácsokat és így a kezelések és tanácsaik hatására ma nem csak allergiás tünetek nélkül, de 
energikusabban, lendületesebben élem mindennapjaimat. 
Még egyszer köszönöm Önöknek és gyógyító munkájukhoz sok sikert kívánok! 
Vállalom, hogy a Vargha Intézetben szerzett tapasztalataim alapján az Intézet minden egészségügyi problémát megélő 
ismerősömnek jó szívvel ajánlom! 
Üdvözlettel: Dukát István 
Drávai Hajnalka (allergia) 
Tisztelt Vargha Gyógymód! 
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Vargha Gyógymódnak, a Tanár Úrnak a kezelőmnek, Editnek, a recepciós lányoknak, 
Ildikónak és Andinak a rengeteg türelmet, energiát, a kedves szavakat, a tanácsokat, az állandó segítséget. 
Egy kis előtörténet: 
Tavaly szinte az egész évem a betegeskedésről szólt, pontosítva az egyik betegségből a másikba esésről. Ezek között szerepelt pl. az 
állandó felső légúti probléma, amit a hagyományos - általam előtte sokra tartott és csak nagy ritkán igénybe vett – orvoslással nem 
javítottak, csak felírták az antibiotikumot, amit az elején még beszedtem – később már inkább nem – de többet ártott, mint használt. 
Előtte sem voltam hű orvoshoz szaladgáló és minden szóra gyógyszereket bekapkodó, de mikor már egy hónapon belül kétszer is 
visszaestem az állítólagosan kikúrált felső légúti nyavalyába és kaptam egy olyan vírust, amitől egy hétig folyamatosan szédültem 
akkor elég lett. 
A fenti panasz mellé társult még allergia – állandó tüsszögéssel, orrfújással, orrfolyással, szemgyulladással és váladékozással, ami a 
legjobb májusi nyárfaszezonban jött ki úgy, hogy álló helyemben majdnem összeestem a fáradságtól– súlyvesztés, állandó fizikai 
fáradság, alvászavarok, evés után állandó mellékhelységbe történő szaladás és sorolhatnám. Mindezek mellet viszont sportoltam, 
futottam heti 3-4 alkalommal bár néha úgy kellett magam összekaparni. 
A tavalyi állandó betegeskedés után az év végén elég volt és ekkor döntöttünk a Vargha gyógymód mellett párom javaslatára, aki 
több riportot is látott az Echo TV-n a Tanár Úrral. 
Az állapotfelmérésnél kicsit magam alá zuhantam az eredmény hallatán – bár nem volt még szervi problémám, de akkor is sokként 
ért a szervezetem alulműködése – de amikor a javasolt étrend kiegészítőket elkezdtem szedni és a rendszeres kezelésektől némi 
javulás jelentkezett – már januárban a tomboló influenzajárvány sem fertőzött meg – akkor kicsit bizakodóbban kezdtem látni a 
történéseket. 
Természetesen voltak hullámvölgyek egyszer jobb egyszer rosszabb időszakok, de Edit a lelkemet is „kezelte”, ami reményt adott és 
végre megértettem, hogy a javulás tőlem is nagymértékben függ, rávilágított a hibákra, amiket menet közben elkövettem és ezzel 
tudat alatt gátoltam a gyógyulásomat. Őszintén szólva lehet kicsit nehézkesen értettem meg, el kellett telnie egy kis időnek, de 
megértettem így aztán gyorsabban jött a gyógyulás. 
(Szerencsére a párom is rengeteget segített ebben végig mellettem ált és bátorított). Főleg mikor már jöttek az eredmények és pár 
futóversenyen sikerült az első helyezésért járó trófeát begyűjtenem! Ez adta meg a végső lökést. Mindenki, aki akarja, meggyógyul 
csak szervezettől függően ki gyorsabban ki lassabban. 
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Már egy hónapja véget értek a kezelések és végre visszatért a régi energiám, a pozitív hangulatom, visszataláltam a régi 
önmagamhoz, akit valahol útközben elvesztettem, de a Vargha gyógymódnak köszönhetően ismét megtaláltam. Jelenleg egy 
felhúzott Duracell nyuszinak érzem magam, végre érzem az erőt futás közben, a munkahelyemen, és az otthoni teendők között is. 
Egy száz éves férfi múlt héten futott le Torontóban a maratoni távot és a vele készült riportból vettem ezt a nagyon is igaz idézetet: 
A hosszú és egészséges élet titka a stressz mentes élet. Minek aggódni azon, amit nem tudsz megváltoztatni? Légy hálás mindenért, 
amid van, maradj távol a negatív emberektől, mosolyogj és fuss! 
Ezt az idézetet felhasználva - saját mottómként is tekintve – a többi jelenleg is kezelésre járó embereknek is szeretnék üzenni és 
szívből kívánom a gyógyulást mindenkinek, tartsák meg a hitüket és soha ne adják fel, mert ami nem öl meg az erősít!!! 
Drága Edit ezúton szeretném megköszönni a testi és lelki gyógyítást, a sok beszélgetést és rengeteg tanácsot! 
További jó egészséget és sikeres gyógyítást kívánok! 
Köszönettel: Drávai Hajnalka 
Budapest, 2011. október 17. 
Török Péter (vastagbél gyull.) 
Vargha Gyógymód 
Tisztelt cím! 
Intézetükbe 2006. március 07. és 2006. július 21 között jártam gyógykezelésre. Már korábban (1973-ban), majd 2006-ban újra 
megállapították nálam a vastagbélgyulladást. 2006. évétől többször jártam különböző kórházakban annak érdekében, hogy 
meggyógyuljak, de az orvosok nem tudtak rajtam segíteni, csak időszakosan szűntek meg a panaszaim. 
Az Önök kiváló intézetében történt kezelések, jó tanácsok hatására ez év július 17-én panaszmentes lettem, vagyis a kezelés sikeres 
volt, amit Vargha Úr is megállapított. Az Önöktől kapott tanácsokat betartva remélem egészségem tartós marad. Mindezekért 
végtelenül hálás vagyok k Önöknek, az ott dolgozó szakszerű személyzetnek, különös tekintettel Magdika nevű dolgozójuknak, aki 
mindent megtett a gyógyulásom érdekében. 
Az intézet minden dolgozójának megköszönöm az odaadó munkáját és jó egészséget, sok siket kívánok Önöknek. 
Tisztelettel és köszönettel: Török Péter 
Tiszaújváros, 2006. július 21. 
Petruska Zsolt (vastagbél gyull.) 
Tisztelt Vargha Tanár Úr! 
Szeretném megköszönni Önnek és kollégáinak, hogy szervezetemet megerősítették illetve panaszmentessé tették a kezelésekkel! 
Három hónapig jártam Önökhöz heti 2 alkalommal kezelésekre. 
Betegségem: vastagbélgyulladás. 
Az első hónapban több kezelőnél is voltam, majd a második hónaptól rendszeresen D. Attila úrtól kaptam a kezeléseket. Nagyon 
meg voltam, vagyok elégedve az Attilával. Úgy hiszem szerencsém volt, hogy Ö végezte a kezeléseket, mivel nála látványosan 
elindult a gyógyulási folyamat. 
Még egyszer köszönöm a Vargha gyógymódnak az egészségemet! 
Köszönettel: Petruska Zsolt 
Fülöp Zoltánné (Chron) 
Tisztelt Vargha Zoltán! 
2008. április 30-án volt egy tályogműtétem. A seb állandóan begyulladt, és volt egy kb. 1 cm-es rész, ami nem gyógyult be, sipoly 
lett belőle. Crohn betegséget állapítottak meg. Állandó hasmenési ingereim voltak. Ekkor kerültem Önökhöz. A kezelések hatására a 
tüneteim megszűntek, pihenten ébredek, nem vagyok egész nap fáradt. A menstruációm is rendeződött. A tablettákat fokozatosan 
elhagytam. Kezelőmmel, Mártival sokat beszélgettem, a tanácsit megfogadtam. A labor leletek kimutatták, hogy nincs gyulladás a 
szervezetemben. Örülök, hogy Önökhöz kerültem! 
Köszönöm a megértő, és kitartó munkájukat! 
Köszönöm Pap Mártinak a beszélgetéseket, tanácsokat és a kemény munkát, amivel ilyen állapotba kerültem! 
További jó munkát kívánok! 
Fülöp Zoltánné 
2009. január 22. 
Juhász István (Chron) 
Tisztelt Vargha Tanár Úr! 
Köszönöm a Tanár Úrnak, hogy a Metodikája segítségével kigyógyultam a Crohn betegségből. 
Sokat változtam lelkileg, fizikailag sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Tüneteim leletekkel igazoltan elmúltak, 
panaszaim megszűntek. 
Kezelésekre rendszeresen és örömmel jártam. 
Nagyon hálás vagyok kezelőmnek, Kozák Andreának a nekem nyújtott lelki és fizikai segítségért. 
Nyolc hónappal ezelőtt az intézetbe az alábbi tünetekkel. 2010 májusában diagnosztizálták a Chon betegséget, napi többszöri híg 
széklettel, nyugtalanul és felszínesen aludtam, többször felébredtem éjszaka. Fáradékony voltam, hamar kimerültem és puffadással 
küszködtem. 
Az orvosságot 5 hónap után elhagytam és emellett tünetmentes maradtam. Táplálkozásomban már nem kellett úgy vigyáznom, mint 
a betegségem idején. 
Még egyszer köszönöm a Medikának és Vargha Tanár Úrnak. 
További sikeres munkát kívánok. 
Tisztelettel: Juhász István 
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Impotencia, merevedési zavarok 
Ízületi és más mozgásszervi panaszok 
Hargitai Éva (ízület, mozgás) 
Vargha Zoltán Tanár Úrnak! 
2 hónap alatt felerősödtem, gyógyultam. A panaszaim megszűntek. A térdműtétre így nem került sor. 
Hálás köszönet a Vargha Metodikának, a módszernek, ami segített a gyógyulás érdekében. 
A 2 hónap alatt rendszeresen jártam a kezelésekre, már a 2. héten megtapasztaltam a hatást, hiszen gyorsan és fájdalommentesen 
tudtam járni, szinte már futottam. 
A kezelések igaz fájdalmasak voltak, de meghozták a csodálatos eredményt. 
Hálás köszönet az Intézetnek és a kezelőknek. 
Várom a klubkártyát és a tanár Úr előadásait. 
Hargitai Éva 
2013.10.11. 
Giomonuzzi Hilda Gabriella 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
Ezúton is szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat Önnek és a gyógyító módszerük iránt. 
Mikor Önökhöz fordultam Önöket megtaláltam, nagyon elkeseredett voltam, mivel az orvosok nem tudták meghatározni 
betegségemet és így gyógyítani sem tudtak. 
Nagyon fájtak a végtagjaim, bedagadt kezem, lábam, az ajtókilincset is nehezen nyomtam le. 
De hála az Önök gyógyító talpnyomkodásos módszerének és Marica lelkiismeretes, kedves gyógyításának és hasznos tanácsinak, 
mára már hihetetlenül jól érzem magam, tudom mozgatni a végtagjaimat is az ujjaimat és semmi fájdalmam nincs. 
Friss vagyok, fitt, energikus és nagyon egészséges, szavakkal nehezen kifejezhető a hálám. 
Nagyon szépen köszönök mindent. 
Üdvözlettel a földi Giomonuzzi Hilda Gabriella 
Budapest, 2007.09.28. 
Mészáros Fanni (ízületi, mozgás) 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
Néhány hónappal ezelőtt kezdtem el járni a Vargha Intézetbe egy komoly lábműtétet követően. Mikor megkezdődtek a kezelések 
számos problémám volt a lábammal, állandó bizsergés és égető érzés mellett érzéskiesés volt a lábam egyes területein, ami miatt a 
járás is nehézkesen ment. 
A kezelés hatására panaszaim fokozatosan csökkenni kezdtek, mára teljesen megszűntek. Javult a lábamban a keringés és a 
járásommal is minden rendben van már. 
Szeretnék köszönetet mondani ezért Önnek és kívánok minél több gyógyult beteget a jövőre nézve. 
Külön köszönet illeti Alexát a lelkiismeretes munkájáért, különösen azért, mert a műtét következtében nagyon érzékeny volt a 
talpam, így csak nagyon kis nyomást viseltem el, de türelmes munkájának köszönhetően a kezelések végére szinte már teljesen 
rendbe jött. 
Kívánok mindnyájuknak további jó munkát és kitartást, hogy még sok gyógyulni karó betegnek nyújthassanak segítséget. 
Üdvözlettel: Mészáros Fanni 
Fülöp Ferencné (ízületi, mozgás) 
Tisztelt Tanár Úr!  
Örömmel számolok be a két és fél hónapi kezelésemről. 75 éves vagyok és egy és fél éve nagy fájdalmak mellett éltem napjaimat. A 
jobb combomban és térdemben volt az a nagy fájdalom. Álmatlan éjszakáim voltak, de fájdalomcsillapítót nem akartam szedni és 
akkor láttam Önt a TV-ben, Isten gondviselésének vettem a lehetőséget. 
Hálásan köszönöm kezelőmet, Juditot, Őt is Isten kirendelte nekem, mert lelkileg is sok segítséget kaptam tőle. Vígasztalt, bátorított 
és ez által együttműködve fokozatosan javultam, megszűnt a fájdalom. 
Sajnos a frontok még befolyásolnak. 
A vérnyomásom is javult, az orvosságnak már csak a negyedét kell bevennem. A kapcsolatot továbbra is szeretném fenntartani, mint 
további lehetőséget. 
Tisztelettel: Fülöp Ferencné 
Mihalecz Katalin (mozgásszervi) 
Tisztelt Vargha Gyógymód!  
Évek óta számos egészségügyi problémám gyűlt össze. Egyre elviselhetetlenebb lett a közérzetem és a fájdalmam. Azt mondták az 
orvosok, hogy nincs kiút, csak enyhíteni tudnak a kapott orvosságokkal, de meggyógyulni nem fogok. Azt sem felejtették 
hangsúlyozni, hogy a sok ízületi gyulladás milyen mozgásképtelenséggel járhat. Azt sem titkolták, hogy a kapott orvosságok a 
legerősebbek és ennek szedése milyen káros mellékhatással járhat. 
Ezek után döntöttem úgy, hogy felkeresem a Vargha gyógymódot, gondoltam megér egy próbát. 
Az állapotfelmérésen Vargha Úr egyértelműen közölte, hogy az állapotom visszafordítható, ha együtt tudok működni. Olyan 
meggyőzőek volta ezek a szavak, hogy elfogadtam ezt a lehetőséget. 
Feltételek: ha betartom az étkezési változtatást, végzem a jóga gyakorlatokat, szedem a táplálék kiegészítőket és rendszeresen járok 
a kezelésekre visszatér a szervezetembe a változás és ismét élhetőek lesznek a napjaim, ismét célokat tűzhetek ki.  
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Örömmel mondok köszönetet a kezelést végzőknek. Legtöbb kezelést (28) kaptam Odenwald Nándortól. Köszönöm szakértelmét és 
segítő szándékú beszélgetéseit. Külön köszönöm, hogy megkaptam az ajánlott ételek receptjeit, melyet Ön és Vargha Zsolt állított 
össze. Ez nagyszerű dolog, hiszen onnantól nem kellett gondolkodnom hogyan készítsem el az ételeimet. 
Kezelést kaptam még: Józsa Csabától 
Csirkó Józsefnétől 
Sós Árpádtól 
Tóth Tibortól 
Minden kezelést végzőnek köszönöm, hogy hozzájárultak az állapotom javulásához. 
Az Intézet minden dolgozójának kívánom, hogy jó egészségégben végezzék ezt a szép feladatot, hogy nagyon sok ember találjon 
vissza önmagához és érezze jól magát, mint én. 
Érezze azt, hogy rend van a fejében és rend van körülötte. 
Tisztelettel:Mihalecz Katalin 
Kondoros, 2007. szeptember 22. 
Bence Mihályné (ízületi, mozgásszervi) 
Tisztelt Vargha Úr!  
Bence Mihályné vagyok Bonyhádról. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy márciustól júliusig megint fogadtak. Emlékszik, hogy egy agyi infarktusom volt 11 éve ebből 
szépen rendbe jöttem 4 éve önöknél. Tavaly 2 gerincműtétem volt, szeptemberben és novemberben. Utána nagyon rosszul tudtam 
menni nagyon fájt a derekam. Csak kísérettel tudtam eljutni. Most jól vagyok, menni jól tudok, a hajolás még nem megy úgy, de 
remélem az is fog menni tavaszra. Nagyon köszönöm, Zsoltinak a sok jó segítséget és Csabának a kitartó kezelést. 
Tisztelettel: Bence Mihályné 
Bonyhád,2007.12.04. 
Magas – vagy alacsony vérnyomás betegségek 
Kovács Mihályné 
Kétoldali, vírusos tüdőgyulladás szövődményeként hajszáleres embólia, magam vérnyomás, mellkasi fájdalom, alvászavar, 
fáradékonyság 
Kovács Mihályné, Ibolya 
Fóton él, békés környezetben, boldog családban és 59 esztendősen épp örülni kezdett volna, hogy hamarosan nyugdíjba megy, 
amikor a munkájával járó stressz miatt meggyengült szervezete alul maradt egy időben fel nem ismert, vírusos tüdőgyulladással, 
majd annak életveszélyes szövődményeivel szemben. 
Éppen most, januárban múlt két éve, hogy hirtelen kórházba kerültem, bár voltak előzmények, a röntgen alapján nem vették észre, 
hogy kétoldali tüdőgyulladásom van. Mire nagyon belázasodtam, már késő volt, égbe szökött a vérnyomásom, éjszaka kivert a jeges 
veríték, nagyon rosszul voltam. A kórházban kiderült, hogy mindezek miatt még hajszáleres embóliám is kialakult. A gondos 
kórházi kezelésnek köszönhetően enyhültek a tüneteim, de azt mondták, a magas vérnyomásra adott erős orvosságot életem végéig 
szednem kell.  
Rémült voltam, pánikoltam, robbanni tudtam volna a feszültségtől - éretem, hogy nem vagyok rendben, ráadásul az élethosszig tartó 
tablettaszedéssel se tudtam megbarátkozni. Egyszer, 18 évvel ezelőtt már jártam Dr. Vargha Zoltán Intézetében, és meggyógyított a 
trombózisból, nem gondolkodtam sokáig, hogy ismét hozzá forduljak. Néhány hónap alatt testileg és lelkileg is teljesen rendbe 
jöttem a kezeléseknek köszönhetően, fokozatosan elhagyhattam a véglegesnek mondott orvosság szedését. Sokat számított a 
családom, a férjem támogatása, és minden tőlem telhetőt elkövettem az ajánlott életmódváltás érdekében is. Tudom, hogy a Dr. 
Vargha-módszer hatása hosszú távra szól, de én örömmel járok vissza ellenőrzésekre. Tanár úr szerint a szakorvosi kontroll is 
fontos, ezért azt is betartom. Mindezért végtelenül hálás vagyok neki és az Intézet munkatársainak.   
Virág Béla (magas vérny.) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Levelemmel szeretnék köszöntet mondani Önnek és a Vargha gyógymód összes dolgozójának elsősorban Soós Árpádnak és 
Kuncsik János kezelőknek kitartó munkájukért. 207. szeptember óta jártam kezelésre puffadással, magas vérnyomással, 
alvászavarokkal, sok ízületi gyulladással. A kezelések hatására kezdett helyreállni a szervezetem, közérzetem jobb lett. A 
gyógyszereket elhagytam. Panaszaim nagymértékben megszűntek. Ennek nagyon örülök, mert az orvosok lemondtak róla és a 
leszázalékolást javasolták. 
Köszönöm a lelkiismeretes, hozzáértő munkájukat magam és a családom nevében. 
Külön köszönet Kuncsik János kezelőnek a lelkiismeretes munkájáért. 
Virág Béla 
Somogytúr, 2008. 12. 01. 
Csík Zoltánné (magas vérny.) 
Tisztelt Vargha Zoltán Úr! 
Szüleim elvesztése óta-10 éve- szenvedtem magas vérnyomásban. 
Egy éve tudatosan kezdtem élni, természetgyógyász segítségével 12kg-ot lefogytam, tartottam méregtelenítő kúrákat, szedtem 
étrend kiegészítőket, ittam fehér fagyöngy és citromfű teát, de ez mégsem hozta mag a várt eredményt. 
Februárban kezdtem el a kezelést Intézetüknél. nagyon kimerültnek éreztem magam. Sokszor felszökött a vérnyomásom, éjjel 3-4 
alkalommal felébredtem, reggel rossz volt a közérzetem, hidegek voltak a végtagjaim, negatív volt a gondolkodásom. 
A kezelések kezdetben nagyon fájdalmasak voltak, de ez fokozatosan csökkent, majd teljesen megszűnt. Közben követtem azokat az 
életmódbeli tanácsokat, - jóga, több mozgás, stb., amit Önöknél elmondtak. 



 79. 
 

Köszönetet szeretnék mondani Vargha Úrnak és kezelőmnek, Szathmáriné Katikának, aki számomra a legjobb kezelést biztosította. 
Március végére 2 hónap alatt minden panaszom megszűnt, nagyon jól érzem magam, orvosságot nem szedek. Megtanultam, hogy 
minden mindennel összefügg, s hogy a pozitív gondolkodás, az akaraterő, kitartás csodákra képes. 
Örülök, hogy elmondhatom családomnak, barátaimnak, hogy az orvosság helyett az egészséget válasszák. 
Még egyszer mindent köszönök, s kívánom, hogy nagyon sok reményvesztett beteg ember legyen egészséges az Ön módszere által, 
úgy, mint én. 
Kívánok további sikeres munkát Önnek és családjának. 
Csík Zoltánné  
2009. 04. 02. 
Tisztelt Vargha Zoltán! 
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet az Ön intézetének dolgozói felé. 
Kezelése 2011 szeptemberétől, 2012. február közepéig tartott. 
Nem tudok elég hálás lenni kezelőmnek, Örkényi Katinak, aki az első perctől kezdve barátságosan, kedvesen és végtelen 
szakértelemmel irányította kezeléseimet. Ha állapotom javulást mutatott velem örült, ha pedig éppen kiéleződés, rosszabb időszak 
köszöntött rám (mert ilyenek is voltak) bíztatott és tanácsokkal látott el, hogyan tudnék gyorsabban túljutni rajtuk. 
Szakértő kezei eleinte sok fájdalmat okoztak, de a végére elmondhatom, hogy a jó társaságért jártam a kezelésekre, mert már 
egyetlen pontom sem fájt. 
A mai túlterhelt, stresszes ember tipikus tüneteivel kerestem fel Önöket: magas vérnyomás, szédülés, alvászavar, fáradékonyság stb. 
Az intézet dolgozói egytől-egyig rendesek, barátságosak, segítőkészek voltak, családias környezetben teltek a napok. Köszönöm 
Önnek ó, hogy módszere által meggyógyultam és szeretettel fogok emlékezni kezelőmre, Örkényi Katira, akiben nem csak remek 
kezelőt, de egy szeretetre méltó embert is megismertem. 
Gyógymódját mindenkinek ajánlani fogom! 
Pnyakovics Andrea 
Budapest, 2012. 02. 18. 
Szenvedi Istvánné (magas vérnyom.) 
Tisztelt Vargha Zoltán! 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni az Ön intézetének munkatársi felé. 2011. szeptember óta jártam kezelésekre 2012. 
március végéig. Panaszaim az Önök számára biztosan átlagosak és mindennaposak/magas vérnyomás, alvászavar, ízületi fájdalmak, 
pajzsmirigy problémák/ de az én életemet jelentősen megnehezítették. A hosszú ideig tartó kezelések hatására jelentős javulás 
következett be állapotomban, sokkal könnyebben élem mindennapjaimat. Gyógyszereimet elhagytam, helyettük gyógyteákat 
fogyasztok. Ebben hatalmas szerepe volt kezelőmnek, Fülöp Icának, akinek profi kezei által folyamatosan javultam. Voltak ugyan 
visszaeső hullámvölgyek is, de szép lassan elértünk a végére. Ica szakmai-emberi hozzáállása, szakértelme lehetővé tette, hogy 
gyors állapot-és közérzetjavulást érezzek. A kezelések alatt rendkívül jókat beszélgettünk, családias, baráti légkörben teltek a napok. 
Tanár Úr! Örülök, hogy az Ön módszerét volt alkalmam kipróbálni és általa meggyógyulni. Az intézet többi munkatársa is mindig 
jókedvű, segítőkész és barátságos volt. Módszerét mindenkinek szertettel fogom ajánlani. 
Köszönettel: Szenvedi Istvánné  
Budapest, 2012. március 29.   
Műtétek elkerülése 
Sályné Zemniczki Magdolna 
Tisztelt Vargha Úr! 
Már másodszor járok a Vargha Gyógyintézetben. Először 2000-ben és akkor még a Dalszínház utcában. Ott, a múltban, egy műtéti 
beavatkozást sikerült elkerülnöm az Önök segítségével. 
2009 novemberében, ezért fordultam ismét Önökhöz. Nem éreztem magam betegnek, de egy kemény nap után összeestem, 
elveszítettem az eszméletemet. A vizsgálatok-a koleszterin szintemen kívül- nem mutattak kóros eltéréseket. Ennek ellenére a 
közérzetem pocsék volt. Állandóan puffadtam, emésztési gondjaim voltak, a tarkóm és a nyakam fájt, gyakran szédültem stb. Ezután 
több mint fél évig jártam kezelőmhöz, Alexához. Az Ö munkájának és a Vargha féle ingerterápiás módszernek köszönhetően 
panaszaim fokozatosan javultak. 
Jelenleg jó közérzetnek örvendek, van kellő energiám, egészséges vagyok. Köszönöm! 
Sályné Zemniczki Magdolna 
Gyöngyös, 2010.június 23 
Paksi Sándorné (nőgyógyászati probléma) 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
2004 szeptemberében fordultam Önökhöz segítségért. Ekkor már fél éve küszködtem nőgyógyászati problémával, aminek 
megoldására a nőgyógyászom a méhem eltávolítását javasolta. Ezt a drasztikus beavatkozást én el akartam kerülni, így mások 
ajánlására felkerestem Önöket. 
Az Önöknél elvégzett első diagnózis megállapította az említett probléma mellett azt is, hogy immunrendszerem igen legyengült, 
általában nagyfokú labilitást mutat lelki és testi egészségem. Ezek az észrevételek természetesen nem leptek meg, valóban igen 
levert és fáradékony voltam akkoriban, családi tragédiák megviseltté, lehangolttá tettek. 
Az ajánlott heti három kezelésen túl követtem a tanácsolt életvitelbeli változásokat, mint vércsoport diéta, nagy mennyiségű C-
vitamin fogyasztása, gyógyteák használata. Ezek eredményeképpen nőgyógyászati problémám megszűnt, kedvem és erőm is lassan 
visszatért. Decemberre gyógyultnak minősített Ön is, és én is magamat úgy éreztem. 
Azóta is rendben vagyok ebben a vírusos, megfázásos időszakban is környezetemben szinte egyedül- ellenálltam a kórokozóknak. 
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Ezúton szeretnék tehát köszönetet mondani Önnek, intézményének, kezelőmnek, Solymos Marikának gyógyulásomért. 
Tisztelettel: Paksi Sándorné 
Budapest,2005. február 25. 
Buliczka Máté 
Született vesemedencetágulat, vizelésképtelenség, extrém fájdalmak 
Buliczka Máté ma 6 esztendős. Nagymamája és anyukája, Melinda szerint gyógyulása nemcsak orvosilag igazolt, szemmel is jól 
látható: már jó ideje rosszalkodik, akár a kisördög. 
A pici fiamnál születése pillanatától vizelési gondok voltak, képtelen volt pisilni. Néhány napos korában katéterezni kellett. 
Az orvosok attól tették függőve a várható kezelést, hogyan fejlődik Máté 1-2 éves korára, de addig állandóan adnunk kell neki az 
antibiotikumot. Minden egyes pisilés egy kínszenvedés volt neki és nekem is. Nem lehetett nem észrevenni, micsoda fizikai 
fájdalmai vannak minden alkalomma. Negyedórán át erősen nyomkodnom kellett a kis hasát, szabályosan ki kellett préselnem 
belőle a vizeletet.  
Egyévesen megállapították, hogy húgyúti fertőzése nincs, kétévesen, az újabb felülvizsgálaton a doktornő, az antibiotikum mellé 
még egy erős, felnőtt vizeletcsepegés elleni szert írt fel, aminek a betegtájékoztatóján az szerepelt, hogy 3 éves kor alatt nem adható. 
Katéterezni is akarta, és elmondta, hogy erre egy legalább egy éven át szükség lesz. Az új orvosságot a harmadik héten már nem 
adtam be a kicsinek, mert az arca lángvörös lett tőle, és hosszú órákon át egyáltalán nem pisilt. Egy másik urológus nem katétert 
javasolt, hanem húgyúti korrekciós műtétet. 
Orvostól orvosig jártunk, természetgyógyászokhoz vittük, majd beleőrültem, hogy mindenki mást mond. Egy ilyen korházi 
várakozáskor beszélgetni kezdtem egy hölggyel, ő javasolta a Vargha metodikát. Egy ismerőse leukémiából gyógyult ki teljesen 
Vargha tanár úr módszerével. Felhívtam, és másnap már fogadott. Azt mondta, az utolsó pillanatban jöttünk, néhány hónappal 
később már ő sem tudott volna segíteni. Az alig négyéves kisfiam teste tele volt méreganyagokkal, szervezetében felborul a sav-
bázis egyensúly. Az antibiotikum azonnali leállítását követően másnap megkezdtük a kezeléseket. A Vargha Intézet allergiatesztje 
után legalább húszféle tápanyagot kellett kiiktatnunk az étrendjéből, amit a Vargha úr által javasolt vitaminokkal kompenzáltunk. 
Ahogy nyomkodták a talpacskáját, Máté üvöltött a fájdalomtól az első három hétben, de már a második hét után szemmel láthatóan 
jobban volt. Én csak azt értettem az egészből, hogy a kezelésekkel a szervezet öngyógyító folyamatait aktivizálják. Két hónap után 
látványosan javult a kicsi vérképe, könnyebben, magától jött a vizelet. 2007 októberétől heti három, majd fél év után heti egyszer 
vittük a kezelésekre. Máté ezalatt szobatiszta lett, magától pisil, nevetős, eleven, sőt már rosszalkodik is, az alvása is helyreállt. 
Vargha tanár úr rendszeresn tornát írt elő, amit nagyon élvez, pedig korábban mozdulni sem volt kedve. Se katéter, se korrekciós 
műtét. Bele se merek gondolni, mi lett volna, ha akkor nem várakozunk órákig azon a kórházi folyosón, ahol a Vargha metodikát 
ajánlotta az a hölgy! Véletlenek nincsenek! -mondja az anyuka. 
A hatéves Máté újra tud rosszalkodni 
Nyirok (mély-felszínes)- keringési betegségek 
Giomonuzzi Hilda Gabriella 
Tisztelt Vargha Doktor Úr! 
Ezúton is szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat Önnek és a gyógyító módszerük iránt. 
Mikor Önökhöz fordultam Önöket megtaláltam, nagyon elkeseredett voltam, mivel az orvosok nem tudták meghatározni 
betegségemet és így gyógyítani sem tudtak. 
Nagyon fájtak a végtagjaim, bedagadt kezem, lábam, az ajtókilincset is nehezen nyomtam le. 
De hála az Önök gyógyító talpnyomkodásos módszerének és Marica lelkiismeretes, kedves gyógyításának és hasznos tanácsinak, 
mára már hihetetlenül jól érzem magam, tudom mozgatni a végtagjaimat is az ujjaimat és semmi fájdalmam nincs. 
Friss vagyok, fitt, energikus és nagyon egészséges, szavakkal nehezen kifejezhető a hálám. 
Nagyon szépen köszönök mindent. 
Üdvözlettel a földi Giomonuzzi Hilda Gabriella 
Budapest, 2007.09.28. 
Prevenció, megelőzés, felerősítés illetve orvosság függetlenségre vágyók 
Ökrös Imre (megelőzés, felerősítés) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Kedves Nándor! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenért, amit Önöktől kaptam: a kezelést (2007. október-december), az életmód tanácsokat 
és azt a pozitív szellemiséget, ami minden kollégájukon érződött, akivel találkoztam. 
Ezeken keresztül nem csak a problémáimtól sikerült megszabadulni, de iránymutatást kaptam egy helyesebb életformához: 
kevesebb munka és stressz, több mozgás, több idő a családdal, tudatos táplálkozás. 
Egészen jól haladok, úgy érzem! 
Köszönettel: Ökrös Imre, Budapest, 2008.01.28 
Bányi Mónika 
Tisztelt Vargha Gyógymód! 
Ezúton szeretném megköszönni gyógyulásom érdekében nyújtott segítségüket. 
Az udvarias bánásmód és nyugodt légkör, ami Önöknél fogadott, már eleve jó alapot teremtett a kezelésekhez. A kezelések 
eredményeképpen általános egészségügyi állapotom javult, panaszaim-amik nem voltak ugyan nagyon súlyosak- megszűntek. 
Köszönetemet fejezem ki először is Dr. Vargha Zoltánnak a módszer kifejlesztéséért, és meghonosításáért, továbbá fő kezelőmnek, 
Tündének magas szintű munkájáért, valamint a Vargha Gyógymód többi munkatársának. 
További sikereket kívánok. 
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Köszönettel és tisztelettel: Bányi MónikaBudapest,2008. 11. 12. 
Herkó László 
Tisztelt Vargha Tanár úr! 
Azért írom ezt a néhány sort, hogy köszönetet mondjak a Vargha Gyógymód Intézetnek a felém nyújtott állhatatos és kitartó 
munkájuk miatt. 
2008 márciusában kerestem fel az Önök Intézetét a párommal együtt, általános immunerősítés és a jó közérzet fokozásának céljából. 
Júniusban már teljes egészében gyógyultnak lettem nyilvánítva, amit a kezelőnk Nándi szorgos munkájának és szakmai 
tapasztalatának köszönhetek. Köszönöm az útmutatásokat és az instrukciókat az intézet munkatársainak, amelyeket, azóta is 
szorgalmasan és lelkesen betartok. Minden tekintetben jól érzem magam és teljes lendülettel ki tudom venni a hétköznapokból a rám 
eső terheket. 
Tisztelettel: Herkó László, Kecskemét, 2008. 07.02. 
Forgó Albertné 
T. Vargha Gyógymód! 
Szeretném köszönetemet kifejezni a Vargha Gyógymódnak és kezelőimnek: Tóth Tibornak, Molnár Jánosnak, és Kuncsik Jánosnak. 
Állapotom nagyon sokat javult, jól érzem magam. A recepciósok is nagyon figyelmesek, készségesek voltak. 
Köszönettel: Faragó AlbertnéCsongrád 2008. 
Grumercz Jánosné 
Tisztelt Vargha Úr! Munkatársak és kezelők! 
Köszönetet szeretnék mondani a Vargha gyógymód kft-nek, ezen belül a „gyógymód” tapasztalt munkatársainak. Emberséges 
magatartásuk és szakmai felkészültségük miatt. Vargha úrnak, aki nagy szakértelemmel rendelkezve a magyar nép gyógyítását tűzte 
ki élethivatásának. 
2007. november 27-től jártam, 3 és fél hónap során tanúsított segítségüket, melynek során felerősödtem testileg, lelkileg egyaránt. 
Panaszaim megszűntek, tünetmentes lettem. Külön köszönettel tartozom Gyöngyikének, akitől nem csak a kezelést, de önzetlen 
odafigyelést és számos jó tanácsot kaptam. 
Martfű 2008. március 17. 
Vérkeringési problémák 
Erdősiné Kozma Anita (fejfájás) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Vargha gyógymód összes munkatársának, De legfőbbképp kezelőmnek Brezenák 
Alexandrának a három hónapos gondos kezelésekért. 2011.márcus 4-én kerestem fel Önöket állapotfelmérésre. Teljesen le voltam 
gyengülve, migrénes fejfájásom lett, ami már elviselhetetlen volt. Az eltelt három hónap alatt minden panaszom megszűnt, ami 
leletekkel is bizonyítható. A kezelések Alexával nagyon jó hangulatban teltek, sokat beszélgettünk, rengeteget nevettünk, ami felért 
egy fél gyógyulással. A közérzetem sokat változott pozitív irányba. Végre jól érzem magam! A sok jó tanácsot betartom, 
megfogadok mindent! 
További sikereket kívánok! 
Tisztelettel és hálás köszönettel: 
Erdősiné Kozma Anita 
Ferencziné P. Klára (migrén) 
Tisztelt Vargha Úr! 
Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy a problémáim megoldásában (migrén, vastagbél fájdalom, puffadás) az Ön csapata 
segítséget nyújtott. 
Különöseken a kezeléseket végző Nagyné Csongrádi Zsuzskának. 
Ferencziné P. KláraBudapest, 2006. 07.19. 
Babósné Fábián Hajnalka (magas pulzus) 
Tisztelt Tanár Úr! 
Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek, hogy ismét régi önmagam lehetek. 
Az Ön módszerének köszönhetően sikerült elhagynom gyógyszereimet, pulzusom normál értékű és sokkal energikusabb vagyok. 
A kezelések megkezdése előtti időben fáradékony voltam, magas pulzusomra gyógyszert szedtem, szervezetem rendkívül 
mértékben elsavasodott, savlekötő tablettát szedtem. 
Különköszönöm kezelőmnek, Icának a sok türelmet, jó tanácsokat, sok pozitivitást és lelkiismeretes munkáját. 
További gyógyító munkájukhoz további sok siket kívánok! 
Köszönettel: Babosné Fábián Hajnalka2012. 03. 26 
Varga Rozál (szívkoszorúér szűkület) 
Kedves Vargha Zoltán Úr! 
Az Ön intézetébe 2007. 01.19-én vette föl Vargha Zsolt szívkoszorúér szűkülettel, egyéb kisebb problémával. 
Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a szívszúrások, nyomások, majd kiugrik érzés teljesen megszűnt, a kisebb problémák is 
eltűntek. A MÁV kórház kardiológus főorvosa szerint az erek is jobb állapotban vannak, mint 2 hónappal ezelőtt. 
Zsoltinak köszönöm az okos gondolkodásmód-életmód, étkezési tanácsait (igyekeztem betartani). 
Kemény Tündinek köszönöm (az elején nagyon fájdalmas, ma már simogatásnak tőnő) lelkiismeretes munkáját, okos 
beszélgetéseinket, és a legfontosabbat: meggyógyított. Sőt a fiamat is meggyógyította.(2006decemberében kísértem be Önökhöz, 
borzasztó állapotban, 3 heti kórházi kezelés után). 
Külön köszönöm Önnek, hogy létrehozta ezt az Intézetet, és a millió akadály ellenére nem adta fel. 
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Köszönöm és jó egészséget, további sikereket kívánok: Varga Rozál Budapest, 2007 03. 22. 
A Dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt különböző betegségek, nőgyógyászati, vese- máj- és egyéb ciszták, miómák, agyi 
katasztrófák, sclerosis multiplex, halmozottan sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy 
alacsony vérnyomás, migrén, depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, impotencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség problémáinak kezelésére. 
 
12. 
A Dr Vargha Módszer nevét a „PhD” képzést vezető kiváló, tudós elbírálóktól kapta, a tudományos hatásmechanizmus 
egyediségének köszönhetően,, hiszen az életkörülmények átalakulása maga után vonta az élővilág átalakulását is, és emiatt 
sejtszinten, a felerősödéshez már nem elégséges csak a biokémiai harmóniát segítem (orvosságokkal vagy vitaminokkal, ásványi 
anyagokkal, nyomelemekkel). Egyre a metodika sikerének a lényege, mellyel a legfrissebb, sejtbiológiái tudományos bizonylatokat 
lehet a gyakorlatban alkalmazni A kezelés a talp és a lábfej bőr alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, szakember által 
megjelölt fokozó, illetve csökkentő szisztematikus ingerlésén, a fájdalominger hatásmechanizmusán alapszik, az egyed- es 
megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait mind élettanilag, mind életvitelileg feltárva és figyelembe véve, így a 
gyógyulás, az orvosság- függetlenség, panaszmentesség akár évekre elérhetővé válik. Fontos, hogy ez nem a hagyományos 
reflexológia, hanem az orvostudományilag bizonyított. a világon egyedülálló Dr. Vargha Metodika, amit az eredmények is 
igazolnak Orvostudományilag bizonyítottan es elismerten, igazolt eredményességei révén egyedüli metodika a világon, mellyel cél- 
irányzottan optimalizálható az anyagcsere. Szintén a módszer egyedisége, hogy célirányzottan lehet optimalizálni a mély és a 
felszínes nyirokrendszert, ezáltal megelőzhető a veszély a maradandó sejtpusztulásra vagy sejtszaporulatra, daganatra, akár pár 
hónap alatt megállítható és visszafordíthatóan optimalizálható - többéves reménytelen szenvedés. 
A „halhatatlan sportolók” társaságával is hivatalos gyógyítási szerződést kötöttünk. 
A 2012. december elején megtartott nemzetközi tudóskonferencián is előadást tartott Dr. Vargha Zoltán Élő szervezetnél csak élő 
terápiával lehet eredményt elérni rímmel. 
A Feltalálók Világszövetsége által is díjazott (arany- és ezüst-érem) Dr Vargha módszernek köszönhetően tolószékből felépülték, 
szervtranszplantációs listáról lekerült gyógyultak is, évek hosszú során számtalan gyógyíthatatlannak titulált gyerek, serdülő, felnőtt, 
idős ember köszönheti visszanyert zenészek, sportolók váltak újra alkotókká. 
A Dr. Vargha Metodika a hagyományos orvostudománnyal szorosan együttműködve kiválóan alkalmas az orvosságok 
hatásmechanizmusának fokozására, illetve célirányzatra, valamint mellékhatások kivédésére, akár kemoterápiánál, sugárkezelésnél, 
illetve vizsgálatoknál, szteroidok esetében is vagy akár az orvosságfüggőség megszüntetésére, prevencióra, illetve az 
orvostudomány jelen álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált betegségek kezelésére, illetve gyógyítása kiegészítésére. 
Műtétekre felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció vagy akar a műtéti beavatkozás, szervtranszplantáció, őssejtbeültetés 
kivédésében is, nagyon sok dokumentált közös. illetve saját sikerünk van, alternatív, illetve komplementer hatásánál fogva, mely 
nagyon gyors akár évtizedes betegségek pár 
Mindig évek múltán szólaltatunk meg intézetünkben gyógyult panaszmenteseket akár TV-ben koz olvasott lapokban is, hogy minél 
több reményvesztett embertársunk értesülhessen - akar Ön, Kedves Olvasó és visszakapja a reményt megerősödhessen hite a 
gyógyulásának lehetőségében - mondja Vargha tanár úr. 
A Dr Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és gyermek páciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha Metodika 
Intézetét és gyógyító csapatát: rossz-és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, nő- gyógyászati, vese-, máj- és egyéb ciszták, 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más, visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan 
sérült gyerekek, immun- autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas vagy alacsony vérnyomás betegségek, depresszió, 
mániákus depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, 
fogamzásképtelenség, gyermek- áldás elmaradása, nyirok (mély- felszínes) - keringési betegségek, ideg központi, mozgás-végtag- 
koordinációs problémákban szenvedők, illetve (prevenció) megelőzés, felerősítésre vágyók. 
A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél, személyes meg¬beszélés alapján, pénz-visszafizetési garanciát vállalunk 
sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinknek, és mégsem jón létre a kívánt eredmény. 
Nagyon fontos, hogy csak intézetünkben vannak arra képzett szakemberek, akik a gyógyítási célirányzatot beállítják a kezelések 
hatására mindig változó szervezethez igazodva 1-1,5 havi felülvizsgálatokon, célirányozva a kezelések további menetét, amit csak a 
Vargha tanár úr által az erre kiképzett szakemberek tudnak. Csak úgy lehet elérni hosszú távon az orvosság- és panaszmenteséget. 
Tüdőlebeny-operáció rosszindulatú daganat miatt, hörgőtáji (nem műthető) kiújulás gyanúja, krónikus középfülgyulladás, orrfolyás, 
torokváladék, rekedtség, hallásromlás, fáradékonyság. 
OLÁH SÁNDORNÉ BERNADETT 
70 esztendős, nyugdíjas tanítónő a hajdú-biha-ri Polgáron él, legnagyobb boldogságára unokáitól körülvéve - hiszen mindabban, 
amin 2002-tól betegsége kezdetektől keresztülment, az az eltökélt akarat vezérelte, hogy miattuk, értük kell meggyógyulnia. Ebben 
pedig a Dr Vargha Intézet már kétszer is segítségére volt. Immár tíz éve, 2002-ben kezdődtek a gondok. Rettentően fulladtam, 
köhögtem, csak nem akart javulni, elmentem hát a tüdőgondozóba azt gondolva, hogy biztosan allergiás vagyok. Sajnos rövid időn 
belül kiderült, húg} rosszindulatú elváltozás van a bal tüdőmön, egy kisgyermekkori beszűrődés kikezelt es meggyógyít helyén. 
Rövidesen megműtötték, és olyan szerencsésen sikerült eltávolítani a bal felső tüdőlebenyt, hogy sem kemo sem sugárterápiás 
utókezelésre nem volt szükség Szigorúan betartottam - ahogy betartom ma is - a félévenkénti kontrollvizsgálatokat, es 2007-ben egy 
ilyen alkalommal a hörgők kornyékén, nem operálható helyen ismét felmerült a rosszindulatú daganat kiújulásának gyanúja Az 
orvosom nem erőltetett semmit, de javasolta, fontoljam meg a kemoterápiás vagy sugárkezelés lehetőségét, mielőtt nagyobb baj 
lesz. Addigra azonban a lányom rátalált a budapesti Dr Vargha Intézetre, ahová azonnal bejelentkeztünk és az állapotfelmérést 
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követően azonnal megkezdték a kezelésemet. Sosem felejtem el - karácsony előtt történt - azt a három kérdést, amit Vargha tanár úr 
akkor feltett nekem meg tudom-e állni, hogy nem érzem a magam főzte töltött káposztából? Van-e tien-nem akarat a gyógyulásra, 
hogy végigcsináljam a kezeléseket, a méregtelenítést, betartom-e az előírásait? Végül azt kérdezte van-e célom, amiért meg akarok 
gyógyulni, ki áll mellettem, aki támogat mindebben? 
Mindhárom kérdésre pozitív választ adtam, a legutolsóra azt, hogy hamarosan újabb unokám születik, nekem igenis élnem kell. 
Három hónapig, hetente háromszor jartam az első időkben igencsak fájdalmas kezelésekre, de ez egy re javult, ahogy az én 
közérzetem, tüneteim is. Betű szerint betartottam a diétát, a mozgással kapcsolatos előírásokat - nem esett nehezemre Amikor 2009-
ben krónikus középfül-gyulladással és egyéb légúti panaszokkal kezdtem ismét kínlódni, és már négyszer felszúrták a fülemet, de 
nem javult, nem is gondolkodtam tovább, azonnal bejelentkeztem a Dr Vargha Intézetbe Alig több mint egy hónap alatt rendbe 
jöttem A panaszaim megszűntek, és ahogy a korábbi kezeléssorozat után, úgy most is elhagyhattam minden orvosságot, jól vagyok 
A sors pedig időközben újra megjutalmazott az élni akarásomért: két éve ikerunokáim is születtek, a nagyobbik pedig idén mar 
iskolába megy. A Dr Vargha-metodikának köszönhetem, hogy láthatom cseperedni őket! Súlyos streptococcus-fertőzés, ízületi 
fájdalmak, autoimmun betegség, magas húgysavszint, alvászavar, stressz. 
A kaposvári RÉTSÁGI ÁKOS már évtizede a fővárosban él, tanul, sportol, miközben csupán 24 esztendős. Ifjú korához képest már 
komolykálvárián van túl. Köszönhetően a Dr Vargha-módszernek, ma már múlt időben képes beszélni korábbi, rémálomszerű 
betegségéről Már jó ideje erőteljes, szúrónyilalló fájdalmat éreztem a lábamban, de annyira, hogy a kocsiból alig bírtam kiszállni. 
Sportolok, focizom, azt gondoltam húzódás, de csak nem akart múlni Orvostól orvosig jártam, végül kiderült, hogy nem húzódás, 
hanem valami gyulladás, így az orvos elküldött góckeresésre, majd ASO-vizsgálatra, ami a steptococcus nevű, igen alattomos 
baktérium jelenlétét mutatta ki. Ennek a felső határértéke 200 körüli – az én leletemen 500 szerepelt… Épp akkor kezdett jönni a 
bölcsességfogam, javasolták, hogy vetessem ki. biztos az okozza az ízületi gyulladást. Megtörtént a műtét, majd az ASO-értékem 
nemhogy lefelé ment volna, de felugrott 800-ra! Akkor derült ki, hogy a mandulám a streptococcus- fertőzés melegágya, és 
megtámadta az ízületeimet Közismert, hogy a mandula kepes megbetegíteni az ízületeket, innen adódtak az én rejtélyes tüneteim. 
Mire idáig, a man- dulaműtétig, illetve a gyógyulás kapujáig eljutottam már alvászavaraim voltak, stresszes, feszült voltam attól, 
hogy hosszú ideje nem tudok meggyógyulni, egyik tünet hozta a másikat. Édesanyám olvasott Dr. Vargha Zoltán módszeréről, így 
bejelentkeztem állapotfelmérésre, és azonnal elkezdődtek a kezelések is Az allergiavizsgálatot követően a tejtől és a vörös húsoktól 
tiltottak el, majd a csirkehústól, a szójától is, mert kiderült, ez utóbbiakra allergiás vagyok. Mindent betartottam, másfél hónapon át 
heti háromszor jártam - az eleinte igen fájdalmas kezelésekre, de éreztem, hogy hétről hétre javulok. A táplálkozási és mozgási 
ajánlások mellett az intézetben a személyiségfejlődéssel, az öngyógyítás apró. sikeresen alkalmazható módszereivel is 
megismertettek. Másfél hónap alatt tökéletesen rendbe hoztak, de eleinte nem hittem el, hogy ez hosszú távra szól, féltem Amikor 
tényleg meghúzódott a lábam, azt hittem, kezdődik minden elölről, de szerencsére erről szó sem volt Most minden rendben, 
bárkinek ]ó szívvel ajánlom a Dl. Vargha-módszert, bármi baja is van, biztos vagyok benne, hogy az intézetben meggyógyulhat. 
Kétoldali, vírusos tüdőgyulladás szövődményként hajszáleres embólia, magas vérnyomás, mellkasi fájdalom, alvászavar, 
fáradékonyság KOVÁCS MIHÁLYNÉ IBOLYA Fóton él, békés környezetben, boldog családban, és 59 esztendősen épp örülni 
kezdett volna, hogy hamarosan nyugdíjba megy, amikor a munkájával járó stressz miatt meggyengült szervezete alul maradt egy’ 
időben fel nem ismert, vírusos tüdőgyulladással, majd életveszélyes szövődményeivel szemben Éppen most, januárban múlt két éve, 
hogy hirtelen kórházba kerültem, bár voltak előzmények, a röntgen alapján nem vették észre, hogy kétoldali tüdőgyulladásom van. 
Mire nagyon belázasodtam, már késő volt, égbe szökött a vérnyomásom, éjszaka kivert a jeges veríték, nagyon rosszul voltam .4 
kórházban kiderült, hogy mindezek miatt még hajszáleres embóliám is kialakult A gondos kórházi kezelésnek köszönhetően 
enyhültek a tüneteim, de azt mondták, a magas vérnyomásra adott erős orvosságot életem végéig szednem kell. Rémült voltam, 
pánikoltam. Robbanni tudtam volna a feszültségtől - éreztem, hogy nem vagyok rendben, ráadásul az élethosszig tartó 
tablettaszedéssel se tudtam megbarátkozni Egyszer, 18 évvel ezelőtt már jártam Dr. Vargha Zoltán intézetében, es meggyógyított a 
trombózisból, nem gondolkodtam sokáig, hogy' ismét hozzá forduljak Néhány hónap alatt testileg és lelkileg is teljesen rendbe 
lőttem a kezeléseknek köszönhetően, fokozatosan elhagyhattam a véglegesnek mondott orvosság szedését. Sokat számított a 
családom, a férjem támogatása, és minden tőlem telhetőt elkövettem az ajánlott életmódváltás érdekében is. Tudom, hogy a Dr 
Vargha-módszer hatása hosszú távra szól, de én örömmel járok vissza ellenőrzésekre. Tanár úr szerint a szakorvosi kontroll is 
fontos, ezért azt is betartom. Mindezért vételenül hálás vagyok neki és az intézet munkatársainak. A gyógyultakkal az interjúkat 
Lieberman Klára készítette. 
 
13. 
A budapesti Vargha Metodika 
Az eredményességünk titkai 
AZ ÉLŐ TERÁPIA-AZ ÉLŐ SZERVEZETNÉL 
A 3 éves tudósképzésem tematikája volt az élő szervezet teljesítményét növelő fájdalmi inger hatásmechanizmusára épülő, ideg-
inger terápiám, amelyhez a tudományos eredményeiket - köztük az én tudományos eredményeimet - elbíráló szaktekintélyek adták 
hozzá - egyedisége révén - a nevemet is. Bizonyítottan egyedülálló metodikám eredményessége világ-szinten egyre elismertebb, 
hiszen ez egy fokozó, illetve csökkentő, a sejt jelfogó-jeltovábbító hatásmechanizmusa révén - egyedi metodika - orvostudományi 
téren is. Sokan a 21. századi orvostudomány továbbfejlődésének nevezik, mivel csak akár a biokémiai segítség nem elég - muszáj 
sejtbiológiai kutatásokkal a sejt biorezonanciai segítség is - azaz a sejtek kémiai jelfogó - jeltovábbító (szinaptikus) készsége - 
elektroimpulzusra jön létre - márpedig a kémiai szmog egyre növekvő terhelése miatt a savas szervezetnél - az elektromosság egyre 
gyengül - főleg ha figyelembe vesszük az egyre növekvő elektroszmogot is. A változó életkörülményekkel változik az egész 
élővilág! Ma már a szervezet napi terhelése - az életfunkciók, védekező reakciók - bíróképessége egyre csökken. Elég már az 
agyhullámok, azaz a negatív gondolatok túlzott romboló hatása - aggódás, szorongás, stressz - és más előhozó faktorai a 
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betegségeknek. Az egyedi, megismételhetetlen szervezeteknél akár a nem megfelelő egészségügyi segítség meg¬választása is 
okozhat kiéleződést - szövődményeket. Nem véletlen, hogy akar az USA-ban, 2000-ben bevonták a csontkovácsok működési 
engedélyeit, akár professzor rangúaktól is, mivel a 21. században már más a sejtek, akar a csontsejtek anyagcseréje is, mint az ősi 
Kínában 
Tibor főorvos úr és Juhászné Rech Erika - 16 éve általam képzett régi tanítványom -, akik a gyógyítási célirányzatot be tudják 
állítani a kezelő számára, és változtatják a kezelések hatására, a mindig változó szervezethez igazodva 1-1,5 havi felülvizsgálatokon, 
a Dr. Vargha Metodika alkalmazásának megfelelően, valamint szorosan együttműködve a hagyományos orvostudománnyal. Hála a 
sorsnak, a fiaim továbbviszik a metodikám, de ők is még nagyon sokat kell hogy tanuljanak ezen a téren, hiszen az „amíg élünk, 
tanulunk” elvet vallom én is. Ezért az ő intézeteikben (Győrben és Kecskeméten) nincs garantálás a maradandó orvosságfüggőség és 
betegség megszüntetésére. 
Sokszor hallottam szakszerű kezelésre végül hozzánk került betegektől is, hogy olyan - nem általam képzett és nem az én egye¬di 
módszeremet megtanult, azt általam engedélyezve használók állították: a Dr. Vargha Metodikát megtanulták és azt alkalmazzák. 
Holott erre kizárólag a budapesti intézetben, kizárólag általam folyamatosan képzett és továbbképzett kezelők jogosultak. A Dr. 
Vargha Metodika szakszerű, valóban gyógyító alkalmazásához, annak elsajátításához nagyon komoly működési, anatómiai, élettani 
ismeretanyag szükséges, sőt: elengedhetetlen Hiszen a pontosan meghatározott kezelések hatására változik az egyedi, 
megismételhetetlen szervezet anatómiailag, élettanilag. Ahogy csak az orvos szabja meg az orvosságokat, és nem az asszisztens, úgy 
csak az általam kiképzett és velem folyamatosan együtt dolgozó, folyamatos továbbképzéseimen részt vevő szakemberek 
irányozhatják elő, hogy hol fokozó vagy csökkentő hatásmechanizmussal segítse azt (pl. autoimmun betegeknél csökkentés kell, 
vagy magas vérnyomásnál célíranyozottan a tovább nem képzett személy nem alkalmas. Amikor terhelés (enyhébb panaszok), 
túlterhelés (kirívóbb panaszok) van a szervezetben - alternatívák vagyunk elég a szerettek, közös, érdekeltségűek, a család segítsége 
is. Amikor maradandó sejtszaporulat vagy sejtszámcsökkenés van (betegség), kell a szakorvos segítsége is - komplementerek 
vagyunk. Mivel a budapesti Dr. Vargha Metodika Intézet tudományos intézet, a nálunk folytatott kezelések alatt és a kezeléssorozat 
befejezését követően is mindenkit visszaküldünk az eredeti állapotot ismerő szakorvosához, szakvéleményezésre! 
Ezen túlmenően felhívom a Kedves Olvasók figyelmét, hogy az előzetes tájékozódás a legfontosabb! Maradandó panasz- és 
orvosságmentességet orvostudományilag bizonyítottan egy-előre kizárólag a budapesti Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet 
tud elérni, a biokémia és a biorezonancia hatásmechanizmusát ötvözve! Nagyon jó és szoros együttműködés van a hagyományos 
orvostudománnyal. Sajnos nagyon sok beteg, panaszos szinte az utolsó szalmaszálként fordul intézetünkhöz, ahelyett, hogy előzetes 
tájékoztatást kémének budapesti intézetünk munkatársaitól, akár e-mailben, akár telefonon a gyógyítási eredményeinkről, akár arról, 
hogy akihez fordultak, akit felkeresnek panaszaikkal, betegségükkel, az valóban a Dr. Vargha Metodika képzésben részesült-e. 
A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél személyes megbeszélés alapján, pénzvisszafizetési garanciát vállalunk sikertelenség 
esetén, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinknek, és mégsem jön létre a kívánt eredmény. Mivel országos szinten 
előfordult már a nevemmel 
Ezt a felvilágosítást Önöknek szánom kedves Olvasók, gyógyulni vágyók, hogy ne lehessen kihasználni szenvedésük okán 
hiszékenységüket, és megmaradjon bizalmuk a gyógyíttatásukat hivatásszerűen végzőkben, orvosokban, az egészségügyben, 
valamint a Dr. Vargha Metodikában, melynek eredményességei évek hosszú során dokumentáltan is igazolva vannak. 
Tisztelettel: Dr. Vargha Zoltán Dr. Vargha Metodika Tudományos Intézet 
Spontán gyermekáldás elmaradása, sikertelen klinikai beavatkozások. 
A Fejér megyében élő, 35 esztendős Király Zsuzsanna vezető be-osztásban/folyamatos munkahelyi stresszhelyzetben dolgozott. 
Sokéves sikertelen próbálkozás után szánta rá magát az inszeminációra, de ezek sem hozták meg az áhított eredményt. Bár szinte 
mindent elkövetett, hogy gyermeke legyen, végül a Vargha Metodikának köszönhet¬te a várva várt várandósságot. 
Már úgy hat-hét éve próbálkoztunk a babaprojekttel, de nem jártunk sikerrel. Amikor rászántam magam az inszeminációra, minden 
lehetségest megtettem, hogy végre megfoganjon a baba. Teljes életmódváltással, a minden tekintetben egészséges étkezéssel, 
relaxációval, pilates tornával, maximális tudatossággal igyekeztem felkészíteni a szervezetemet, testileg és lelkileg egyaránt. Három 
sikertelen alkalom után határoztam, hogy ha törik, ha szakad nekem természetes úron fogant gyermekem lesz Nem görcsösen, 
hanem elképesztően tudatosan ragaszkodtam az elhatározásomhoz, és az alternatív megoldások felkutatásába kezdtem Közben egy 
pillanatra sem hagytam fel az új életmódom következetes gyakorlásával: rendszeres meditációvá!, mozgással, egészséges étkezéssel. 
Egy ismerősömtől hallottam a Dr. Vargha- módszerről, és azonnal bejelentkeztem állapotfelmérésre. Az ott kapott étkezési és 
életmódbeli tanácsokat könnyedén beillesztettem a minden¬napjaimba, hiszen apró eltérésekkel szinte teljes egészében aszerint 
éltem már előzőleg is. Körülbelül négy hó¬napon át heti két alkalommal jártam kezelésre, amikor spontán megfogant a kisfiam, 
Barnabás, aki márciusban lesz 1 éves. Problémamentes szülés volt, mindössze négy óra vajúdás után normál szüléssel megszületett a 
gyermekem, de hogy ez így legyen, azért is minden előzetes felkészülési lehetőséget kihasználtam. A Dr. Vargha Metodikának 
köszönhetően boldog anyuka lettem! 
Terhességi cukorbetegség, allergia, fáradékonyság, alvás- és látászavar, stressz, puffadás, szapora szívverés, frontérzékenység. 
A Heves megyei Polgárné Tímea kutató, 34 esztendősen, kislánya születését követően terhességi cukorbetegséggel küzdött, 
radikális inzulinkezelést kapott, allergiája is megkeserítette az életét, ahogy stressz okozta panaszai is. Ekkor került a Dr. Vargha 
Intézetbe. Ma gyógyultan, panaszmentesen mesél az átélt kálváriákról. 
A szülés előtt, a harmadik trimeszterben terhességi cukorbetegseggel kezelni kezdtek, állítólag olyan súlyos¬sági fokon volt ez 
nálam, hogy már a „szurkálós” inzulinterápiát írták elő. Körülbelül két és fél hónapig kaptam ezt a kezelést, majd megszületett a 
kislányom. Azt éreztem, hogy képtelen vagyok a szülés után regenerálódni, összeszedni magam. Fáradékonyság, alvászavar 
kínozott, legyengültem, epeműtétem is volt, az orvosságok fogyasztását javasolta, valamint kötelezően, naponta a rendszeres 
testmozgást. Elvégezték az allergiavizsgálatot is. ami a penészgombákra, a parlagfűre és a feketeürömre jelzett erőteljes 
érzékenységet Közel öt hónapon át eleinte heti három, majd két alkalommal jártam a kezelésekre, és szinte az első néhány alkalom 
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után éreztem a látványos javulást, Valamennyi orvosságot elhagyhattam, az allergiám és minden más panaszom fokozatosan 
megszűnt. Teljesen egészségesnek érzem magam, rendbe jöttem minden téren, és végre minden erőmmel kislányomra, a 10 hónapos 
Stellára koncentrálhatok. Édesanyámat magas vérnyomással szintén a Dr. Vargha Intézetben gyógyítják: gyógyszerei fokozatos 
elhagyásában már félúton jár, s ahogy én is, maximálisan elégedett a kezelések eredményével. Bármi bajom lenne, gondolkodás 
nélkül fordulnék ismét Dr. Vargha Zoltán tanár úr módszeréhez, mindenkinek ezt ajánlom! 
Változókon tünetegyüttes, több éve tartó, erőteljes hőhullámok, jelentős alvászavar, depresszió, allergia, hízás, emésztési panaszok. 
Igen, Kedves Olvasó, ez a törté-net a saját történetem. Lieberman Klára vagyok, a Vargha Intézet gyógyult pácienseivel hosszú ideje 
én készítem az interjúkat. Ám ezt megelőzően jómagam is több mint fél éven át jártam saját kínjaimmal a Dr. Vargha Intézetbe. 
Amíg az ember lánya a saját bőrén meg nem tapasztalja, azt hiszi, a változókori hőhullám olyan, mint amikor az embernek hirtelen 
melege lesz, és kész. Hát, jelentem tisztelettel, nem olyan. Konkrétabban: pokoli. Nappal és éjszaka, a legváratlanabb pillanatokban 
elöntött a forróság, kivert a víz, az arcom lángolt, aztán jött a jeges veríték - képzeljék csak el mindezt üzleti tárgyalás, értekezlet 
vagy interjú kellős közepén . Hízni kezdtem, fogyni egy dekát se sikerült,, pedig korábban gond nélkül adtam le, ha feljött néhány 
felesleges kiló A hormonkezelést elutasítottam, a természetes alapanyagokból készült orvosság, gyógytea mérsékelték valamelyest a 
hőhullámokat; de aludni továbbra sem sikerült: a kialvatlanság pedig hosszú tavon a „depf kebelbarátja.. Igaz. a legenyhébb altatót 
sem akartam kipróbálni. Ekkor kerültem kapcsolatba dr. Vargha Zoltán tanár úrral, s az interjú közben szóba kerültek az én kínjaim 
is. Azonnal állapot felmérést javasolt, allergiavizsgálattal együtt, és még aznap elkezdődött a kezeléssorozatom. Az orvosságot 
másnaptól abbahagytam, hogy pontosan érzékeljem a változást, amit alig vártam A negyedik kezelés után végigaludtam az éjszakát, 
közben (mindvégig) gondosan betartottam az utasításait. Nem esett nehezemre, csak a 10-kor lefekvés, meg a felkelés után 
közvetlenül esedékes mozgás, ami azt a célt szolgálta, hogy enyhén megizzasszon. Ezzel ugyanis az éjszaka felgyűlt méreganyagok 
távoznak a szervezetből. A komplex étrendkiegészítő-kúra, amit a kezelés kezdetén kaptam, felerősített, a kedélyállapotom napról 
napra kiegyensúlyozottabb lett, és minimális diéta mellett a fölös kilóim szépen olvadni kezdtek. Az allergiáról a szó szoros 
értelmében elfeledkeztem. Jó idő eltelt, mire rájöttem, hogy én így a nyár derekán már bedagadt, könnyes szemekkel szoktam nézni 
a világot, két tüsszögő-roham közt. Az emésztési panaszaim elmúltak, és a harmadik hónap elején egyik este azon kaptam magam, 
hogy egész nap egy darab hőhullám nem sok, annyi sem öntött el. Ennek másféi éve. Az intézetben dolgozó kollégák kedvessége, az 
energiával feltöltő légkor csak hab volt a gyógyulásom tortáján. Amikor gyógyulná nyilvánított a felülvizsgálat, hetekig 
hiányérzetem volt miattuk. A kezdeti időszakban gyakran igen fájdalmas kezelés napról napra vált a napjaim fénypontjává. Ha 
bármi gondom adódna, nem is kérdés, hogy azonnal az intézethez fordulnék. 
* GYÓGYULTAKKAL AZ INTERJÚKAT LIEBERMAN KLARA KÉSZÍTETTE 

 
14. 
A Dr. Vargha Metodika világszintű sikerei 
A Dr. Vargha Módszer nevét a „PhD" képzést vezető kiváló, tudós elbírálóktól kapta, a tudományos hatásmechanizmus 
egyediségé¬nek köszönhetően, hiszen az életkörülmények átalakulása maga után vonta az élővilág átalakulását is. Emiatt 
sejtszimten. a fölerősödéshez már nem elégséges csak a biokémiai harmóniát segíteni (orvosságokkal vagy vitaminokkal, ásványi 
anyagokkal, nyomelemekkel), egyre nélkülözhetetlenebb a sejt biorezonanciai harmóniáját segítő, a szív egyedi elektro-
impulzusaihoz igazodó segítség is. 
Aikerének a lényege, mellyel a legfrissebb, sejtbiológiai tudományos bizonylatokat lehet a gyakorlatban alkalmazni, amire a 
hagyományos (kémián) orvosságon alapuló terápiáknak még nincs lehetősége. A kezelés a talp és a lábfej bőr alatti 
idegleképeződéseinek mértani pontosságú, szakember által megjelölt, fokozó, illetve csökkentő szisztematikus ingerlésén, a 
fájdalominger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait mind 
élettanilag, mind életviteliig feltárva és figyelembe véve, így a gyógyulás, az orvosságfüggetlenség, panaszmentesség akár évekre 
elérhetővé válik. Élő terápia - az élő szervezetnél A 2012. december elején megtartott nemzetközi tudóskonferencián nagy 
elismerést aratott az előadásom a tudósok részéről. Világszinten „élő szervezetnél csak élő terápiával lehet eredményt elérni" – 
vagyis a biokémia és a biorezonancia kombinált hatásmechanizmusa, a Dr. Vargha Metodikánk kezd egyre nagyobb előteret kapni 
világszinten. Biorezonancia-téren orvostudományilag bizonyítottan és elismerten, igazolt eredményességei révén egyedüli metodika 
a világon, valamint tudományos áttörés a gyógyászatban a Dr. Vargha Metodika.  
Figyelem! Ez nem a hagyományos reflexológia, talpmasszázs. A bőrfelületi masszázs helyett lokalizálódik. Mivel ez levédett, 
egyedi metodika - amit a Feltalálók Világszövetsége is többször díjazott - csak engedélyemmel lehet végezni Magyarországon és 
külföldön is. 
Hála a sorsnak, a két fiam is „örökölte a gyógyító kezeket”, s továbbviszik a metodikámat Nagyon jó az együttműködés közöttünk, 
hiszen a kritikus, nagyon súlyos betegeiket a budapesti intézetünkbe küldik kontrollra, vizsgálatra, kezelési irányzat beállításra, 
mivel tudományos intézet vagyunk, mindenkit visszairányítunk az eredeti állapotot ismerő szakorvosához, szakvéleményezésre. 
Nagyon jó és szoros együttműködés van a hagyományos orvostudománnyal. 
Sajnos nagyon sok beteg, panaszos szinte az utolsó szalmaszálként fordul intézetünkhöz. Addig különböző, félrevezető reklámokra 
adva mindent kipróbálnak ahelyett, hogy előzetes tájékoztatást kérnének, akár interneten annak a gyógyítási eredményeiről, akit 
felkeresnek panaszaikkal, betegségükkel. Mivel országos szinten többször előfordult már a nevemmel és egyedülálló Dr. Vargha 
metodikám alkalmazásával való visszaélés, kérem, forduljanak bizalommal budapesti intézetünkhöz, és ellenőrizzék az Önöknek 
adott információkat, mielőtt előzetes tájékozódás nélkül belevágnának az én nevemmel fémjelzettnek mondott kezelésbe. Ahogy az 
orvos írja ki az orvosságokat, és nem az asszisztens, az általam képzett szakemberek képesek csak a metodika 3 fázisát célirányozni 
- garantálás mellett A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél, személyes megbeszélés alapján, pénz-visszafizetési garanciát 
vállalunk sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinknek, és mégsem jön létté a kívánt eredmény. 
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Ezt a felvilágosítást Önöknek szánom, Kedves Olvasók. Elnézést kérek ez úton is az orvosoktól, anyagot közlök a sajtóban, mint a 
szakirodalom terén, de én szeretném, hogy a gyógyulási eredményekről értesüljenek Önök is, kedves Olvasók, gyógyulni vágyók, 
hogy ne lehessen kihasználni szenvedésük okán hiszékenységüket, és megmaradjon bizalmuk a gyógyításukat hivatásszemen 
végzőkben, orvosokban, az egészségügyben, valamint a Dr. Vargha Metodikában. 
A Dr. Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és gyermekpáciensek, akik mára. valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha Metodika 
Intézetét és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese-, máj-és egyéb ciszták 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás, és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan. 
mentálisán sérült gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési probléma-, magas vagy alacsony vérnyomás betegség, 
cukorbetegek,' depresszió. mániás depresszió, pánik, alvászavar, máj- és veseelégtelenség, ízületi és más mozgásszervi panaszok 
pajzsmirigy problémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes)- keringési betegségek, 
idegközponti, mozgás-végtagkoordinációs problémákban szenvedők, idegsejt- illetve izomsorvadás, (prevenció)- megelőzés, 
felerősítésre, illetve orvosság. 
Hodgkin-szmtíróma, COPD (krónikus, obstruktív légúti megbetegedés), magas húgysavszint, allergia, látásromlás, fejfájás, 
köhögés, stresszesség, izzadékonyság, gyomorsavasodás, igen nagy nyak és test szerte több nyirokcsomó-duzzanat Rács Zoltán 53 
esztendős magyaralmási ácsmester tágéletében jó kedélyű, jó étvágyú ember volt, egészen 2002-ig, amíg az első furcsa panaszokkal 
ás tünetekkel el nem kezdődött az a kálvária, amit az egészsége visszanyerése érdekében szinte pontosan tíz esztendőn át megjárt A 
valódi gyógyulása érdekében megtett útra azonban csak 2012 júliusában lépett rá, ám ez a korábbi, évtizedes erőfeszítésekhez 
képest látványosan rövid és annál sikeresebb lett. 
2002-ben kezdődött az az egyre idegesítőbb állapot, hogy a szemem, a nyálkahártyám kórosan kiszáradt Orvoshoz fordultam, ahol a 
laborleletek alapján Sjögren-szindróma gyanúja merült fel. Ezt kezdetlegesnek minősítették, komolyabb kezelést nem tartottak 
szükségesnek, csupán a rendszeres ellenőrzést Ez lehetett az első „figyelmeztetés", a szervezetem első jelzése, hogy valami nincs 
rendben a stresszes, kémény munkával járó életmód kezdi megmutatni a következményeket De ekkor ennek még nem 
tulajdonítottam túlzott jelen-tőséget. Aztán nyolc évvel később, 2010-ben a nyakamon keletkezett és nem múló „púp” - mint 
megtudtam, nyirokcsomó-duzzanat - egyre nyugtalanítóbb lett, orvoshoz mentem vele Megműtötték, kivették, a szövettani vizsgálat 
és a PÉT CT pedig igazolta a Hodgin-szindróma jelenlétét, ami nem más; mint a nyirokcsomók mérsékelten rossz-indulatú daganata 
Az orvosaim azt .mondták, nem kell megijedni, néhány, kemoterápiás kezelés, és újra a régi leszek Hát nem így lett Az első 8 .,fél 
adag kemo után javultak a leleteim, így rádupláztak, lett belőle összesen ló alkalom Az ezt követő kontroli viszont rosszabbodást 
mutatott. Ekkor egy másik kórházba irányították, ahol őssejtterápiát javasoltak. Amikor a doktornő alaposan és részletesen 
elmagyarázta ennék folyamatát és módját, azt mondtam neki: mielőtt ebbe belevágnánk, engedje meg, hogy én előbb más módszer, 
alternatív gyógymód után nézzek, s ha nem hoz eredményt, visszajövök. Ismertem valakit, aki hasonló betegséggel „reménytelen 
esetként” került a Dr. Vargha Intézetbe, és rendbe jött, hát bejelentkeztem Az állapotfelmérésen, 2012 júliusában akkor lepődtem 
meg először, amikor olyan dolgokat is sorban megmondták, amiről szót sem ejtettem előtte Szembesültem azzal, hogy választhatok; 
vagy képes leszek átgondolni az egész életemet és gyökeres változtatásokat tenni a gyógyulásom érdekében, vagy Hát én ügy 
döntöttem, nincs vagy. Szilárdan megfogalmazódott bennem, hogy en nem vagyok beteg, csak meg kell tanulnom kezeim az akut 
problémámat, és attól a naptól fogva eszerint éltem meg minden napot. Heti három alkalommal jártam kezelésre, ami eleinte 
rendkívül fájdalmas volt Nem tudtam én. hogy most éppen az epémnek megfelelő pont kapja az ideginger terápiás kezelést a 
talpamon, csak azt. hogy fájt az epém is A nyirokrendszeri pontok kezelésekor szúrni kezdett a nyakam is Októberben különös 
dolog történt a nyirokcsomó-duzzanat növekedni kezdett, és nagyon fájni is.  
Megnyugtattak, hogy ez jó jel, mert a szervezetem reagálni kezdett a kezelésre Novemberre a hónalji nyirokcsomó fájt rettenetesen, 
és ekkor Vargha tanár úr azt ajánlotta, kezdjek kis sulyokkal edzeni, mert a nyirokrendszer „tisztító erejű a mozgás is. Én azt 
gondoltam, mozgok én eleget ácsként a munkám során, de tévedtem. Az nem ugyanaz, mint a tudatos edzés. Három, héten belül 
teljesen megszűntek a panaszaim. Decemberre a hónalj mögötti, makacs csomó gyors lépésekben; nőtt, majd összement. Újra nőtt 
de már kisebbre, mint korábban, és ez így ment. amíg teljesen megszűnt mindegyik. Nem mondtam még, hogy az egész hercehurca 
kezdetétől számítva 10 kilót fogytam, de decemberben, 72 kilónál megállt a súlycsökkenésem. Ekkor kezdtem igazán megnyugodni, 
érezni, hogy valóban meggyógyulok. A tanár úr a kezdetektől szigorúan eltiltott minden állati eredetű fehérjétől. 
Ami nekem, a házikolbászon es töpörtyűn élő, erős férfinak eleinte olyan volt, mintha éhezésre fogtak volna. A feleségemmel együtt 
tanácstalanul álltunk a feladat előtt, de rövid idő alatt gyökeresen megváltoztattuk az étkezésünket, Rizses hús volt a vasárnapi ebéd 
régen. Hát tettünk babot a hús helyére és rá kellett jönnünk: ez is, és még számos étel sokkal finomabb vegán módon. Nem ihattam 
szénsavas, cukros italt üdítőt sem, uborkás, fokhagymás citromleves turmix készült helyette. És nem csak nekem ízlett. Én pedig 
ezen felül vasakarattal betartottam, hogy csak saját magammal foglalkozzak. Én tudatosságra tanítottak meg, hogy ne vigyem mások 
keresztjét, amikor bőven sok nekem a sajátom is. Eleinte fura volt, hogy a méregtelenítés szakaszában reggelire ettem sárgaborsó-
főzeléket, este hat után semmit, ötig friss gyümölcsöt, zöldségét korlátlanul Három hét alatt helyreállt a savbázis-egyensúlyom, 
elfelejtettem bevenni a savlekötő't mert nem jelzett a gyomrom, hogy kéne. Teljesen elhagytam az orvosságokat s ahogy tettem-
vettem a kertben, gondolkoztam, tisztába tettem az agyamat a stressz úgy „húzott ki" belőlem, hogy észre sem vettem. Mindez a 
párom nélkül, a család szívvel lélekkel való segítsége nélkül lehetetlen lett volna. Az orvosi leleteim, a tüdőröntgenem mind 
negatívak. Az allergiám, szemviszketésem is megszűnt, a parlagfüvet nem kiirtottam, hanem rágcsálni kezdtem a Kertben, és másfél 
óra múlva megszűnt a viszketés, könnyezés, torokkaparás. Azóta is eszem iszom, a párom a kolbászfüzérek helyén parlagfű-
csokrokat szárított, amit az ételre szórunk, teát főzünk belőle. Hogy mit szólt erre Vargha tanár úr? Ő is kért belőle. Kérem, feltétlen 
írja bele a cikkbe, hogy hálásan, szívből köszönöm a családomnak, a páromnak, dr. Vargha Zoltánnak és az intézet minden 
dolgozójának. 
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15. 
A világon egyedülálló Dr. Vargha Metodika: 
Gyógyulás pénz-visszafizetési garanciával! 
A Dr. Vargha Tudományos Intézet a krónikus, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt betegségekre specializálódott: 
rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese-, máj- és egyéb ciszták, miómák, stroke, Parkinson-kór, 
Alzheimer-kór, Lyme-kór, sclerosis multiplex, bénulás, és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, műtétek 
elkerülése, halmozottan mentál károsodott gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas- vagy alacsony 
vérnyomás betegségek, depresszió, mániás depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok, 
pajzsmirigyproblémák, hormonzavarok, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes)- keringési 
betegségek, idegközponti, mozgás-végtagkoordinációs problémákban szenvedők, idegsejt- Illetve Izomsorvadás, (prevenció)- 
megelőzés, felerősítésre, illetve orvosság függetlenségre vágyók. 
Gyógyult pácienseinkkel készült hiteles interjúkat és további információkat honlapunkon olvashat! Kérjen referenciát telefonon, e-
mailben betegségével kapcsolatban! 
A garantálás személyes megbeszélés alapján történik. 
 
16. 
A világon egyedülálló Dr. Vargha Metodika 
GYÓGYULÁS PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI GARANCIÁVAL 
A Dr. Vargha Tudományos Intézet a krónikus, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt betegségekre specializálódott, karöltve 
szakorvosokkal, klinikákkal. Gyógyítási eredményeink dokumentáltak. Rossz és jóindulatú, akár nem operálható,áttétes daganatok, 
nőgyógyászati, vese, máj és egyéb ciszták, miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más visszafordíthatatlannak 
tartott egészségkárosodások, műtétek elkerülése, mentái károsodott gyerekek, máj cirrhosis, immun-autoimmun betegségek, 
vérkeringési problémák, magas vagy alacsony vérnyomás betegségek, depresszió, pánik, alvászavar, ízületi és más mozgásszervi 
panaszok, pajzsmirigy problémák, hormonzavarok, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, potenciazavar, nyirok(mély-
felszínes) keringés: betegségek, idegközponti, mozgás-végtagkoordinációs problémákban szenvedek, (prevenció) - megelőzés, 
felerősítés, célirányzottan fokozzuk az orvosságok hatásmechanizmusát, valamint kivédjük a mellékhatásaikat, akár a 
kemoterápiáknak is. 
 
17. 
Csepregi Éva rekedtsége miatt fordult a szakemberhez 
A sztárok is esküsznek a módszerre. 
Önmagát gyógyítja a szervezet  
A meddőnek hitt nőnek gyermeke született, másnak elmúlt a pánikbetegsége, vagy épp az ízületi panaszai szűntek meg e gyógymód 
segítségével. 
Sokan vannak, akik hisznek dr. Vargha Zoltán sajátos módszerében. Közéjük tartozik a népszerű énekesnő, Csepregi Éva is, aki 
pajzsmirigyproblémái és rekedtsége miatt kereste fel a szakembert. 
Azt vettem észre, hogy szinte folyamatosan rekedt vagyok, ami a fellépéseken sok kellemetlenséget okozott. Több ismerősömtől 
hallottam a Vargha-féle gyógymódról, és úgy döntöttem, én is kipróbálom. Először azt gondoltam, egy egyszerű talpmasszázsról 
van szó, de az alapos konzultáció és az első kezelés során kiderült: ez valami egészen más. 
Ráadásul egyáltalán nem kellemes, sőt, néha igen fájdalmas, amikor erősen megnyomják az ember talpának idegvégződéseit! 
Elsőként a szervezetem sav-bázis egyensúlyát kellett helyreállítani. Már az első pár kezelés után sokkal jobban éreztem magam: 
energikusabb lettem, és nyugodtabban aludtam. Mint azt a kezelőm elmondta, a módszer a fájdalmi inger hatásmechanizmusára 
épül, a szervezet sejtszintű önkorrekciós génprogramját segítve. Az eredmény szó szerint látványos volt, mert még a bőröm is 
megfiatalodott! - meséli mosolyogva Éva. 
Mit tudnak a sejtek? 
Egyre több a beteg ember, mert a szervezetünk nehezen tolerálja a szintetikus anyagokat, a tartósítószereket, ;stresszt és főleg az 
elelctroszmogot. 
Ez a gyógymód segít a test kibillent egyensúlyának helyreállításában, gyógyszerfüggőség megoldásában, betegségek leküzdésében 
vagy azok megelőzésében. 
A tünetek az emberi szervezet .vészjelzései. Ha ezt felismerjük, és panaszok helyett azok okát igyekezzünk megszüntetni, akkor 
nagyobb eséllyel gyógyulunk meg, mint ha csak beszedjük a felírt pirulákat - mondja r. Vargha Zoltán PhD {PhD: a tudományok 
doktora - a szerk.). - A talpon lévő idegleképződéseket megnyomva pontosan megállapítható, melyik szervvel van probléma. 
Feltárjuk az okokat, leásunk a probléma gyökeréig, és megadjuk a kellő lökést a szervezetnek ahhoz, hogy helyesen tudja 
működtetni saját öngyógyító mechanizmusait, hosszú évekre akár. 
A tudományosan bizonyított módszer a talp és a lábfej idegleképződéseinek precíz, mértani pontosságú ingerlésén alapszik, amivel 
befolyásolható a hozzájuk tartozó sejtek biokémiai, biorezonanciai egyensúlya. A megfelelő fizikai inger ugyanis biokémiai 
folyamatot vált ki az adott sejtcsoportoknál, és a sejtek kémiai jelfogó képessége, illetve jeltovábbítása optimalizálható. 
- Mi nem egy adott betegséget gyógyítunk. Még csak nem is gyógyítunk: egyszerűen segítünk a szervezet sejtjeinek abban, hogy 
felismerjék és újra¬tanulják az eredeti feladatukat. A talp megmutatja, hol vannak a blokkok, a működésbeli zavarok, a 
fájdalominger pedig erősíti, beindítja az életben maradt sejtek túlélési génprogramját. 
A siker titka 
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Megelőzési célzattal továbbra is visszajárok kezelésekre, főleg évszak- váltáskor - jegyzi meg Csepregi Éva. - Tudom, hogy a 
szervezetem így jobban felkészül a télre, és kellően megerősödik. El kell azonban mondani, hogy a sikerhez életmódot is kell 
váltani! 
A tünetek a szervezet vészjelzései 
- A legfontosabb, hogy minden betegnél elérjük a felébredés nélküli alvást este tíztől reggel hatig. A létfontosságú szervek ugyanis 
csak éjszaka tudnak regenerálódni - veszi át a szót a tanár úr. - Az eredményes kezeléshez fontos a páciens szakorvosával való 
együttműködés is, hogy a hagyományos orvoslással karöltve győzzük le a betegségeket, a maradandó sejtpusztulást vagy akár a 
sejtszaporulatot. /Szilágyi Szilvia/ 
A rendelőben kitett levelek, fotók is tanúsítják, hogy az Egyesült Államoktól Angliáig, Norvégiától Venezueláig mindenhol sokan 
keresik fel betegek dr. Varghát. Számos hazai és külföldi sztár is megfordult már az intézetben. Kovács Ágnes úszónő a 2004-es 
athéni olimpia előtt hosszan tartó betegséggel küzdött, de a Vargha-metodikának köszönhetően azóta is kiegyensúlyozott és 
egészséges. Itt gyógyult továbbá Miklósa Erika, Szikora Robi, Medveczky Ilona, Bencze Ilona, Ungár Anikó és még sokan mások. 
Kiknek ajánlott? 
„A XXI. században már nincsenek tipikusan életkorhoz köthető betegségek, éppen ezért fiatalok és idősek egyaránt gyógyulnak 
nálunk. Jó- és rosszindulatú, illetve áttétes daganatos betegeken is segítettünk már, emellett keringési gondokra, 
vérnyomásproblémákra, ízületi és mozgásszervi panaszokra, Parkinson- és Alzheimer-kórra, sclerosis multiplexre (SM), a 
kemoterápia és a sugárkezelés mellékhatásainak kivédésére, műtétek utáni rehabilitációra, cisztákra, miómákra, endometriózisra, és 
még hosszan sorolhatnám, mi mindenre lehet gyógyír a Vargha-metodika" - mondja a tanár úr. 
 
18. 
dr. Vargha Metodika: 
Gyógyulás pénz-visszafizetési garanciával 
A Dr. Vargha Módszer nevét a „PhD” képzést vezető kiváló, tudós elbírálóktól kapta, a tudományos hatásmechanizmus 
egyediségének köszönhetően, hiszen az életkörülmények átalakulása maga után vonta az élővilág átalakulását is. Emiatt sejtszinten, 
a fölerősödéshez már nem elégséges csak a biokémiai harmóniát segíteni (orvosságokkal vagy vitaminokkal, ásványi anyagokkal, 
nyomelemekkel), egyre nélkülözhetetlenebb a sejt biorezonanciai harmóniáját segítő, a szív egyedi elektroimpulzusaihoz igazodó 
segítség is. 
Ez a Dr. Vargha Metodika sikerének a lényege, mellyel a legfrissebb, sejtbiológiai tudományos bizonylatokat lehet a gyakorlatban 
alkalmazni, amire a hagyományos (kémián) orvosságon alapuló terápiáknak még nincs lehetősége. A kezelés a talp és a lábfej bőr 
alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, szakember által megjelölt, fokozó, illetve csökkentő szisztematikus inger¬lésén, a 
fájdalom inger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi es megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait mind 
élettanilag, mind életvitelileg feltárva és figyelembe véve, így a gyógyulás, az orvosságfüggetlenség, panaszmentesség akár évekre 
elérhetővé válik. 
Hő terápia az élő szervezetnél 
A 2012. december elején megtartott nemzetközi tudós-konferencián nagy elismerést aratott az előadásom a tudósok részéről. 
Világszinten „élő szervezetnél csak élő terápiával lehet eredményt elérni”- vagyis a biokémia és a biorezonancia kombinált 
hatásmechanizmusa, a Dr. Vargha Metodikánk kezd egyre nagyobb előteret kapni világszinten. 
Biorezonanciatéren orvostudományilag bizonyítottan és elismerten, igazolt eredményességei révén egyedüli metodika a világon, 
valamint tudományos áttörés a gyógyászatban a Dr. Vargha Metodika. 
Figyelem! Ez nem a hagyományos reflexológia, talp-masszázs. A bőrfelületi masszázs helyett, orvostudományilag bizonyítottan a 
fájdalominger hatásmechanizmusára épül, a szív elektro-impulzusaihoz igazodó, fokozó-csökkentő ingerléssel a bőr alatti 
idegleképeződések révén van hatásmechanizmus, amire a sejt Kémiai jelfogó-jeltovábbító készsége optimalizálódik. Mivel ez 
levédett, egyedi metodika - amit a Feltalálók Világszövetsége is többször díjazott - csak engedélyemmel lehet végezni 
Magyarországon és külföldön is. 
Hála a sorsnak, a két fiam is „örökölte a gyógyító kezeket”, s tovább viszik a metodikámat. Nagyon jó az együttműködés közöttünk, 
hiszen a kritikus, nagyon súlyos betegeiket a budapesti intézetünkbe küldik kontrollra, vizsgálatra, kezelési irányzat beállításra. 
Mivel tudományos intézet vagyunk, mindenkit visszairányítunk az eredeti állapotot ismerő szak-orvosához, szakvéleményezésre. 
Nagyon jó és szoros együtt-működés van a hagyományos orvostudománnyal. 
Sajnos, nagyon sok beteg, panaszos szinte az utolsó szalmaszálként fordul intézetünkhöz. Addig különböző, félrevezető reklámokra 
adva mindent kipróbálnak ahelyett, hogy előzetes tájékoztatást kérnének, akár interneten annak a gyógyítási eredményeiről, akit 
felkeresnek panaszaikkal, betegségükkel. Mivel országos szinten többször előfordult már a nevemmel és egyedülálló Dr. Vargha 
metodikám alkalmazásával való visszaélés, kérem, forduljanak bizalommal budapesti intézetünkhöz, és ellenőrizzék az Önöknek 
adott információkat, mielőtt előzetes tájékozódás nélkül belevágnának az én nevemmel fémjelzettnek mondott kezelésbe. Ahogy az 
orvos írja ki az orvosságokat, és nem az asszisztens, az általam képzett szakemberek képesek csak a metodika 3 fázisát célirányozni 
- garantálás mellett. A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél, személyes megbeszélés alapján, pénzvisszafizetési garanciát 
vállalunk sikertelenség eseten, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinek, és mégsem jön létre a kívánt eredmény. 
Ezt a felvilágosítást Önöknek szánom, Kedves Olvasók. Elnézést kérek ez úton is az orvosoktól, tudós kollégáktól, hogy több 
eredményes anyagot közlök a sajtóban, mint a szak- irodalom terén, de én szeretném, hogy a gyógyulási eredményekről értesüljenek 
Önök is, kedves Olvasók, gyógyulni vágyók, hogy ne lehessen kihasználni szenvedésük okán hiszékenységüket, és megmaradjon 
bizalmuk a gyógyításukat hivatásszerűen végzőkben, orvosokban, az egészségügyben, valamint a Dr. Vargha Metodikában. 
Szeretettél: Dr. Vargha Zoltán 
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A Dr Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és gyermekpáciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak Ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha Metodika 
Intézetet és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati;, vese-, máj- és egyéb ciszták, 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás, és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan 
mentálisan sérült gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas, vagy alacsonyvérnyomás betegségek, 
cukorbetegek, depresszió, mániás depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, máj- és veseelégtelenségek, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) keringési 
betegségek, idegközponti, mozgás ős végtag koordinációs problémában szenvedők, illetve (prevenció) megelőzés felerősítésre 
vágyók. 
Tabutéma dupla hepienddel  
Ha valami, hát a „férfim erdőség” klasszikus tabutéma: keveset hallani, olvasni róla. 
Annál több történet szól azokról a párokról, akik hosszú, küzdelmes éveken át mindent megtesznek, hogy végre gyermekük 
szülessen. Ezekben a hol szomorú, hol boldog végkifejlettel bíró sztorikban többnyire a pár hölgytagja az, akinél valamilyen 
rendellenességet, elváltozást találnak. A legritkább esetben hallunk arról, hogy a férfioldalon van gond. Pedig nem ritka, csak ezt 
titkolni és szégyellni való dolognak tartják az érintettek, sőt, eleve elképzelhetetlennek, hogy ilyesmi velük megeshet. Sokan 
egyáltalán nem is hajlandók alávetni magukat a szükséges vizsgálatoknak. Pedig nemhogy nincs mit takargatniuk, de még gyors, 
fájdalommentes és hatékony megoldás is van rá: a Dr. Vargha Metodika! 
Krisztián István 44 éves, immár boldog, kétgyermekes apuka felsővezető egy nagy- vállalatnál. A. története, ami valódi hepienddel 
végződött, 
2003-ban kezdődött, és - ahogy meséli  életük végéig hálásak lesznek feleségével együtt Dr. Vargha Zoltán tanár úrnak, akinek két 
szép fiukat köszönhetik. 
Eljött az ideje a mi életünkben is a gyermekvállalásnak 2002 táján, amikor úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy mindent kellően 
„megalapoztunk” ehhez az életünkben. Már egy jó éve spontán próbálkoztunk, de amikor végre jöhetett volna a baba, csak nem 
akart... Mások éveken át folyamatosan igyekeznek kihasználni minden lehetséges, természetes megoldást a naptár-módszertől 
kezdve a hőmérőzésig, amíg eljutnak a felismerésig, hogy orvoshoz kellene fordulniuk. Mi nem halogattuk, a család számos, 
tekintélyes orvos-tagjának segítségével mindketten alaposan kivizsgáltattuk magunkat. A feleségemnél szerencsére mindent rendben 
találtak, nálam viszont közel sem volt ilyen rózsás a helyzet: 2003 decemberében közölték velem a hidegzuhany-szerű hírt: nekem 
soha nem lehet gyermekem. Alapvetően pozitív gondolkodású ember vagyok, ennek köszönhetően soha, egy pillanatig sem 
fogadtam el azt a tényt, hogy nekem ne legyen saját gyermekem. Nem hagytuk annyiban, felkerestük hát a legtekintélyesebb, sikeres 
lombik-programjairól híres intézetet. Itt újra megismételtek minden vizsgálatot, és a leletek ugyan igazolták nálam a korábbi 
diagnózist, azaz, hogy a spermiumok mozgásképessége mindössze 1-2%, de biztattak, hogy lombik-programmal orvosolható a baj, 
tehát igenis lehet gyermekünk. Időközben valakitől hallottunk a Dr. Vargha Intézetről és az e téren is elért sikereikről. A 
feleségemmel együtt elhatároztuk, hogy bejelentkezünk állapotfelmérésre, és ha remény van a javulásra, természetesen 
végigcsináljuk a kezeléssorozatot. Csak annyit tudtunk a Dr. Vargha metodikáról, hogy valamiféle speciális, egyedülálló módszer, 
ami nem reflexológia és nem is hagyományos talpmasszázs, ezért úgy gondoltuk, ártani biztosan nem árthat, legfeljebb minden 
marad a régiben. Szkeptikusan ugyan, de abszolút nyitottan álltam hozzá1 az egészhez, és ma már tudom, életemben nem volt ennél 
jobb döntésem! Mivel ennek már tíz esztendeje, sok mindenre nem emlékszem, de néhány részlet egy életre belém vésődött abból, 
ami az első alkalommal történt: Dr. Vargha Zoltán személyesen végezte az állapotfelmérést, nem kérdezett semmit, csak fogta a 
lábamat, és olyasmiket diktált szélsebesen az asszisztensének, amit soha életemben senkinek nem mondtam el, nemhogy neki! 
Akkor a döbbenettől egészen letaglózva jöttem ki a vizsgálóból, és sziklaszilárdan tudtam, hogy bármi történjék is, én ezt 
végigcsinálom A Tanár úr javaslatára mindketten jártunk a feleségemmel együtt, bár nála csupán a szervezet stimulálásáról, az 
optimális befogadóképesség 100%-ossá tételéről volt szó. Óriási benyomást tett rám az első alkalom, de hogy két hónap múlva apai 
örömök elé nézek majd, azt álmomban sem mertem gondolni! Közben az orvosi intézetben zajlottak tovább á hagyományos 
vizsgálatok. Két hónap múlva az ottani doktor elképesztő hírrel lepett meg bennünket: a spermiumok mozgásképessége már 30-40% 
körül van! Ez a korábbi 1-2%-hoz képest elképesztő eredménynek tűnt, nagyon boldogok voltunk, hogy a lombik-program sikere 
még nagyobb esélyt kapott. Ám néhány nap múlva, épp kirándulni készültünk egy verőfényes április eleji napon, amikor megszólalt 
a feleségem telefonja, és én csak azt láttam rajta, hogy mindjárt elájul annak hallatán, amit a vonal túlsó végén valaki közölt vele: az 
orvosi intézet lelete alapján ugyanis 10 napos áldott állapotot mutatott ki a labor! Ezt a pillanatot míg élek, nem fogom elfelejteni, 
még most is elszorul a torkom, ahogy beszélek róla. A most 8 és fél éves Máté fiam november 26-án megszületett, és természetes 
úton fogant, ahogy a most 4 esztendős Milán fiam is! A nagyobbik fiam fogantatását követően az orvos annyira örült velünk együtt, 
hogy azt kérte, hadd csinálja 6 az első ultrahangot így a 15-16. hétig jártunk oda is, míg elkészült az első igazi „fotó" a kisfiámról. 
Vargha Tanár úr, a kezelőink és az intézet minden munkatársa szívből gratulált, bár meglepettnek senki sem látszott. A Dr. Vargha 
Intézetben „ez így természetes”, hogy magától értetődően segítenek, és a gyógyulás bekövetkezik. Már csak néhány dologra 
emlékszem, hogy nagy dózisban zeller fogyasztását rendelte el számomra a Tanár úr, és eltiltott a kávézástól, valamint kényelmes, 
tiszta pamut ruházat viselését javasolta, amit nehezen szoktam meg, de ma már el sem tudnám képzelni magam másban. Eleinte igen 
fájdalmas volt a kezelés, de ez gyorsan megszűnt. Nemrég elhatároztuk a feleségemmel, hogy - bár semmi bajunk - elmegyünk egy 
újabb állapotfelmérésre, és a szervezetünk karbantartására néhány kezelést is kérünk. 
Az interjút Lieberman Klára készítette 
 
19. 
Legdrágább kincs az egészség 
dr. Vargha Metodika világhírű sikerei 
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A Dr. Vargha Módszer nevét a "PhD" képzést vezető kiváló, tudós elbírálóktól kapta, a tudományos hatásmechanizmus 
egyediségének köszönhetően, hiszen az életkörülmények átalakulása maga után vonta az élővilág átalakulását is. Emiatt sejtszinten, 
a fölerősödéshez már nem elégséges csak a biokémiai harmóniát segíteni (orvosságokkal vagy vitaminokkal, ásványi anyagokkal, 
nyomelemekkel), egyre nélkülözhetetlenebb a sejt biorezonanciai harmóniáját segítő, a szív egyedi elektroimpulzusaihoz igazodó 
segítség is. 
Ez a Dr. Vargha Metodika sikerének a lényege, mellyel a legfrissebb, sejtbiológiai tudományos bizonylatokat lehet a gyakorlatban 
alkalmazni, amire a hagyományos (kémián) orvosságon alapuló terápiáknak még nincs lehetősége. A kezelés a talp és a lábfej bőr 
alatti idegleképeződéseinek mértani pontosságú, szakember által megjelölt, fokozó, illetve csökkentő szisztematikus inger¬lésén, a 
fájdalom inger hatásmechanizmusán alapszik, az egyedi es megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait mind 
élettanilag, mind életvitelileg feltárva és figyelembe véve, így a gyógyulás, az orvosságfüggetlenség, panaszmentesség akár évekre 
elérhetővé válik. 
Hő terápia az élő szervezetnél 
A 2012. december elején megtartott nemzetközi tudós-konferencián nagy elismerést aratott az előadásom a tudósok részéről. 
Világszinten „élő szervezetnél csak élő terápiával lehet eredményt elérni”- vagyis a biokémia és a biorezonancia kombinált 
hatásmechanizmusa, a Dr. Vargha Metodikánk kezd egyre nagyobb előteret kapni világszinten. 
Biorezonanciatéren orvostudományilag bizonyítottan és elismerten, igazolt eredményességei révén egyedüli metodika a világon, 
valamint tudományos áttörés a gyógyászatban a Dr. Vargha Metodika. 
Figyelem! Ez nem a hagyományos reflexológia, talp-masszázs. A bőrfelületi masszázs helyett, orvostudományilag bizonyítottan a 
fájdalominger hatásmechanizmusára épül, a szív elektro-impulzusaihoz igazodó, fokozó-csökkentő ingerléssel a bőr alatti 
idegleképeződések révén van hatásmechanizmus, amire a sejt Kémiai jelfogó-jeltovábbító készsége optimalizálódik. Mivel ez 
levédett, egyedi metodika - amit a Feltalálók Világszövetsége is többször díjazott - csak engedélyemmel lehet végezni 
Magyarországon és külföldön is. 
Hála a sorsnak, a két fiam is „örökölte a gyógyító kezeket”, s tovább viszik a metodikámat. Nagyon jó az együttműködés közöttünk, 
hiszen a kritikus, nagyon súlyos betegeiket a budapesti intézetünkbe küldik kontrollra, vizsgálatra, kezelési irányzat beállításra. 
Mivel tudományos intézet vagyunk, mindenkit visszairányítunk az eredeti állapotot ismerő szak-orvosához, szakvéleményezésre. 
Nagyon jó és szoros együtt-működés van a hagyományos orvostudománnyal. 
Sajnos, nagyon sok beteg, panaszos szinte az utolsó szalmaszálként fordul intézetünkhöz. Addig különböző, félrevezető reklámokra 
adva mindent kipróbálnak ahelyett, hogy előzetes tájékoztatást kérnének, akár interneten annak a gyógyítási eredményeiről, akit 
felkeresnek panaszaikkal, betegségükkel. Mivel országos szinten többször előfordult már a nevemmel és egyedülálló Dr. Vargha 
metodikám alkalmazásával való visszaélés, kérem, forduljanak bizalommal budapesti intézetünkhöz, és ellenőrizzék az Önöknek 
adott információkat, mielőtt előzetes tájékozódás nélkül belevágnának az én nevemmel fémjelzettnek mondott kezelésbe. Ahogy az 
orvos írja ki az orvosságokat, és nem az asszisztens, az általam képzett szakemberek képesek csak a metodika 3 fázisát célirányozni 
- garantálás mellett. A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél, személyes megbeszélés alapján, pénzvisszafizetési garanciát 
vállalunk sikertelenség eseten, amennyiben a panaszos megfelel gyógyítási feltételeinek, és mégsem jön létre a kívánt eredmény. 
Ezt a felvilágosítást Önöknek szánom, Kedves Olvasók. Elnézést kérek ez úton is az orvosoktól, tudós kollégáktól, hogy több 
eredményes anyagot közlök a sajtóban, mint a szakirodalom terén, de én szeretném, hogy a gyógyulási eredményekről értesüljenek 
Önök is, kedves Olvasók, gyógyulni vágyók, hogy ne lehessen kihasználni szenvedésük okán hiszékenységüket, és megmaradjon 
bizalmuk a gyógyításukat hivatásszerűen végzőkben, orvosokban, az egészségügyben, valamint a Dr. Vargha Metodikában. 
Szeretettel: Dr. Vargha Zoltán 
A Dr. Vargha Tudományos Intézetben kezelt felnőtt és gyermekpáciensek, akik mára valamennyien gyógyultak, orvosságaikat 
elhagyhatták, a következő panaszokkal, súlyos, másutt gyógyíthatatlannak ítélt betegségekkel keresték fel a Dr. Vargha Metodika 
Intézetet és gyógyító csapatát: rossz- és jóindulatú, nem operálható, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese-, máj- és egyéb ciszták, 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás, és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan 
mentálisan sérült gyerekek, immun-autoimmun betegségek, vérkeringési problémák, magas, vagy alacsonyvérnyomás betegségek, 
cukorbetegek, depresszió, mániás depresszió, pánik, alvászavar, inkontinencia, máj- és veseelégtelenségek, ízületi és más 
mozgásszervi panaszok, pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, nyirok (mély-felszínes) keringési 
betegségek, idegközponti, mozgás ős végtag koordinációs problémában szenvedők, illetve (prevenció) megelőzés felerősítésre 
vágyók. 
 
20. 
dr. Vargha Metodika 
Szakorvosokkal, illetve számos hazai és külföldi klinikákkal működünk együtt, valamint orvosi egyetemmel, melyek ismerik a Dr. 
Vargha-metodika orvostudományi kutatásait, eredményeit, s ma már bebizonyosodott tudományosan is, hogy a módszer hatékonyan 
beépül az orvostudomány sikerének elérése. 
Terápiánkkal kiválóan alkalmas lehetőség adatik az orvosságok hatásmechanizmusának fokozására, illetve célirányzatára valamint 
mellékhatások kivédésére, akár kemoterápiánál, sugárkezelésnél ill. vizsgálatoknál, steroidok esetében is vagy akár az 
orvosságfüggőség megszüntetésére, prevencióra, illetve az orvostudomány jelen álláspontja szerint gyógyíthatatlannak titulált 
betegségek kezelésére, műtétekre felkészítés vagy műtét utáni rehabilitáció vagy akár a műtéti beavatkozás, szerv transzplantáció, 
őssejtbeültetés kivédésében is. Nagyon sok dokumentált sikerünk van. 
Holisztikus Gyógyítással és Vargha Gyógymóddal a Súlyos Betegekért Eü. Kh. Alapítvány 
A nevét a „Dr. Vargha Metodika tudományok doktora” képzést vezető tudós elbírálóktól kapta, egyediségének köszönhetően. A 
metodikával a legfrissebb sejtbiológiai tudományos bizonylatokat lehet gyakorlatban alkalmazni. A kezelés a talp és lábfej 
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idegleképződéseinek mértani pontosságú, fokozó illetve csökkentő szisztematikus ingerlésén, a fájdalmi inger hatásmechanizmusán 
alapszik, az egyedi és megismételhetetlen szervezeteknél a betegség kiváltó okait véve figyelembe. A gyógyulás, az 
orvosságfüggetlenség évekre garantálható. Nem talpmasszázs, nem akupresszúra, nem reflexológia. Rendkívül hatékonyságát 
gyógyult betegek orvosi leleteinek sokasága bizonyítja. 
A betegnek nem az éjszakai drogozás, káros szenvedély, vörös húsok túlzott fogyasztása, a dohányzás a kiváltó okai az egyre 
leépülő szervezeti állapotuknak, hanem egyre inkább a lelki (önemésztések, gondterheltségek) az idegi (stresszek, feszültségek, 
szorongások) a bíróképességet meghaladó életviteli hatások. Tehát legtöbbször nem a megszokott kémiai anyagok (orvosságok) 
hozhatják meg a kívánt eredményt, ezért is szüntetjük meg az ezektől való függőséget. Gyakorlatba tudjuk vinni a világszinti 
legfrissebb sejtbiológiai tudományos bizonylatokat. Célirányzottan optimalizáljuk az idegsejt-gliasejt (szolgasejt) közti anyagcserét. 
Egyedüli metodika a világon, mellyel célirányzottan optimalizáljuk a mély és felszínes nyirokrendszert, ezáltal nincs veszély 
maradandó sejtpusztulásra vagy akár sejtszaporulatra, daganatra. Feltárjuk a testi, lelki szellemi okokat a gyökerénél kezdve. 
A budapesti intézetünkben végzett kezeléseknél pénzvisszafizetési garanciát vállalunk sikertelenség esetén, amennyiben a panaszos 
megfelel gyógyítási feltételeinknek és mégse jön létre a kívánt eredmény. Klinikákkal, szakorvosokkal működünk együtt a még 
biztosabb siker érdekében. Külföldi konferenciákon kiváló tudósoktól elhangzott, hogy módszerünk „a XXI. századi orvostudomány 
továbbfejlődésének a mérföldköve”, mivel az életben maradt sejtek szintjén a regeneráció létrejöttéhez a megváltozott 
életkörülmények miatt nem elegendő „csak” akár a biokémiai segítség, egyre nélkülözhetetlenebbé válik a biorezonancia segítség is. 
A dr. Vargha Metodika lehetőséget nyújt rossz- és jóindulatú, áttétes daganatok, nőgyógyászati, vese- máj-  és egyéb ciszták, 
miómák, agyi katasztrófák, sclerosis multiplex, bénulás és más visszafordíthatatlannak tartott egészségkárosodások, halmozottan 
sérült gyerekek, immun-autoimmun vagy vérkeringési betegségek, magas vagy alacsony vérnyomás, depresszió, pánik, alvászavar, 
inkontinencia, ízületi és más mozgásszervi panaszok. Pajzsmirigyproblémák, fogamzásképtelenség, gyermekáldás elmaradása, 
nyirok (mély-felszínes)-keringési betegségek, idegközponti-mozgás-végtag koordinációs problémák kezelése, illetve 
(komplementer) kiegészítésében. 

 
 


