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A homeopátia és a Körbler módszer
Az inga használata a homeopátiás
gyógyításban nem újkeletű. Körülbelül 100
évvel ezelőtt, az 1920-as években George
Laurence angol orvos kidolgozott egy
módszert, amelyet a Laurence Society of
Holistic Medicine (korábbi nevén Psionic
Medical Society) a mai napig alkalmaz. A
Laurence Society tagjai pszionikus orvosok,
akik a diagnózisok felállítására és a terápia
meghatározására ingát használnak.
Módszerük egyesíti az egyetemes és a
homeopátiás orvoslást a radiesztéziával. A
társaság kizárólag távgyógyítással
foglalkozik.
George Laurence (1880-1978) sebészorvosként és családorvosként nyugdíjazásáig, 50
éven át állt a klasszikus orvoslás szolgálatában. Emellett fáradhatatlanul kutatott, hogy
kidolgozzon egy módszert, amely a betegség okának és gyógyításának megtalálásához vezet.
Munkahipotézisének felállításához három szellemóriás elmélete vezette el: Samuel
Hahnemann, Rudolf Steiner és James E.R. McDonagh. Laurence mindhárom elődje abból
indult ki, hogy a fizikai test egy komplex információstruktúrát magába foglaló valóság
szerves része, továbbá, hogy a betegség mindig az életenergia elhangolódásának az
eredménye. Laurence erre a megfigyelésre építve alkotta meg a betegségek okainak
feltárására és azok gyógyítására szolgáló módszerét. A módszer működését az Akasha-mező
működésével magyarázta, a folyamatot Akasha-funkciónak nevezte el.
A módszer lényege a következő: A pszionikus orvos a diagnózis felállításához a
vizsgálati személytől vett minta – rendszerint haj vagy vércsepp – révén ráhangolódik a beteg
információs mezőbeli (általam morfodinamikusnak nevezett) mintájára. A Laurence-Upton
diagram és az inga segítségével megállapítja, hogy a beteg egyes szerveinek vagy a
szervrendszerének információs mezőbeli mintája milyen mértékben tér el az egészséges
állapottól. A betegség okának felderítése után meghatározza a kezelés menetét, kiválasztja a
megfelelő homeopátiás szereket és megállapítja azok sorrendjét.
Körbler váratlan halála után egy hónappal, 1994 áprilisában Carl Upton, a Psionic Medical
Society elnöke meghívott londoni házába, hogy megismerje a Körbler-módszert. A 90 éves
orvos rendkívül erős és tiszta energiával rendelkezett. Meghívta két gyakorló kollégáját,
Gordon Flintet és Peter Mansfieldet, valamint egy távol-keleti akupunktúrás orvost és néhány
hozzá forduló beteget. Három napon át dolgoztunk együtt a betegekkel, mindenki a saját
módszerét alkalmazva. Mindannyian ugyanarra az eredményre jutottunk. Az akupunktúrás
orvos ámulva tapasztalta, hogy a párhuzamos vonalak felrajzolása ugyanazt az eredményt
hozza, mint az akupunktúrás tűvel való szúrás. Carl Upton is a saját módszerével ellenőrizte a

betegek állapotát. Megállapodtunk az együttműködésben. Gordon Flint személyében kaptam
meg tanáromat, akivel egészen kilenc év múlva bekövetkezett haláláig együtt dolgoztam.
Megismerkedésünk után Gordon Flint megkezdte családunk és barátaink
miazmakezelését. A gyakorlat azt is megmutatta, hogy milyen gyors és hatékony a magas
potenciájú nozódák alkalmazása mind akut, mind tünetmentes esetekben.
Összehasonlítva a két módszert mindegyik egy adott rendszerrel dolgozik: a Psionicmódszer a Laurence-Upton Chart képletet, míg a Körbler-módszer vektorrendszert alkalmaz a
diagnózis és a terápia megállapítására. Mindkét rendszer pontos információt ad abban a
tekintetben, hogy a vizsgált személy betegségi állapota milyen mértékben tér el az egészséges
állapottól.
A Körbler módszer alkalmazása a homeopátiában megkönnyíti a gyógyító munkáját és
biztonsággal vezeti a gyógyítót mind a szer,1 mind pedig a potencia kiválasztásában.
Amint azt Fritz Albert Popp2 (1938-2018) biofizikai kutatásai és hangvillaelmélete
mutatják, a homeopátiás szer hatásának optimuma azon múlik, hogy a simile és a simile
potenciájának frekvenciája milyen mértékben koherens a beteg frekvenciájával. Teljes
megfelelés esetén az öngyógyító folyamatok működése során a gyógyulás gyors és optimális.
Az inga mozgása azonnal jelzi, hogy a simile és potenciája megfelelő-e.
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