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Fogaink is
mindent elárulnak

Az akupunktúrás csatornák vetületei a szájüregben
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Mitől bio a bioorvoslás?
A nyugati orvoslás háromszáz évének
óriási eredményei leginkább az akut
betegségek ellátásában, a műtéti
technikákban jelennek meg, be kell
látnunk azonban, hogy a krónikus
folyamatokkal nem igazán sikeresen
birkózik meg. Például a krónikus
vastagbélgyulladások, az ízületi gyulladások esetében a betegek gyakran
azt hallják, ezzel bizony együtt kell
élni. Pedig a kínai, az indiai orvoslás
tudja gyógyítani ezeket a betegségeket,
ezért a legkézenfekvőbb dolog – lenne – a technikák ötvözése. Sok orvos
rájön, behatároltak a lehetőségei, csak
bizonyos dolgokat tud megoldani,
ezért keres más módszereket. Korábban negyven év feletti orvosok voltak
a tanfolyamainkon, ma már néhány
éves praxis után a fiatalabbak is megérzik a szakmai korlátaikat és nyitottak
más eljárásokra.
A 80-as évektől biológiai elneve
zéssel jellemezték a diagnosztika
és a terápia területén a másként gondolkodókat. Ők a keleti szemlélet,
elsősorban az akupunktúra és a kínai
belgyógyászat elemeit is használták.
Ezeket a módszereket alternatív gyógyászatnak hívták, kissé félrevezetően, hiszen nem dolgozott másképpen
az orvos, csak más technikákat is
alkalmazott. Később a komplementer
medicina kifejezést használták, ami
azt jelentette, hogy kiegészítő, tehát
nem a nyugaton ismert technikával
segítette az orvos a diagnózis felállítását és a terápiát. A 90-es évek végén
megjelent a holisztikus megközelítési
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azt jelenti, hogy nem csak a „hagyományos” nyugati technikákat ismerik
és alkalmazzák, hanem a „keleti”
tapasztalatokat is hasznosítják. Ez
valójában nem csak keleti lehet, hanem
bármilyen régóta alkalmazott módszer, amellyel a betegek problémáit
gyorsabban, jobban lehet megoldani.
A fogászatban megmaradt a biológiai kifejezés, noha ma már integrál
szemléletű fogorvosokat képzünk.

Miben tér el a bio a hagyományos fogorvoslástól?

„A legkézenfekvőbb
dolog – lenne –
a technikák
ötvözése!”

mód, amely azért nem szerencsés,
mert ezoterikus síkra tereli azt
az egyébként helyes szemléletet,
hogy a betegre „teljes egészében”
kell tekinteni. Az ezt követő globális
kifejezés sem élt sokáig, majd körülbelül 10 éve megjelent az integrál
orvoslás megfogalmazás. Ken Wilber
amerikai pszichológus – az integrál
szemlélet elindítója – akkor azt mondta, ha a nyugat nem nyit kelet felé,
zsákutcába jut a pszichológia. Olyan
sikeresen integrálta a keleti módszereket és szemléletet, hogy hamarosan
más területeken, a filozófiában, sőt
a gazdasági életben is megjelentek
az integrál törekvések. Az orvosok
esetében az integrál szemlélet tehát

A beteg egészét vizsgáljuk és a több
ezer éve alkalmazott eljárásokkal is
gyógyítunk. Az akupunktúra, a kínai
belgyógyászat, az ajurvéda – az indiai
gyógyászat – diagnosztikai rendszere
is része lehet a terápiának. Sajnos ma
még ezeket nem tanítják az orvosi
egyetemen. Olyan új, a régieken alapuló technikákat is alkalmazunk, mint
például a Voll-féle diagnosztika, vagy
a különféle számítógépes technikák,
a biorezonancia. A biofogászatban
szélesebb a terápiás lehetőségek köre,
alig írunk fel hagyományos gyógyszert, szinte mindent homeopátiás
készítményekkel vagy gyógynövényekkel gyógyítunk. Olyan anyagokat
nem alkalmazunk, amelyekről már
kiderült, nem alkalmasak arra, hogy
az emberi szervezetbe építsük, ilyen
például az amalgám. Az ebből készült
tömések sok betegnek nem csak helyi
problémákat, gyulladásokat okoznak,
hanem állandó mérgezettségben tartják a szervezetüket. A beépített idegen
anyagok, hidak, fémek terhelést okozhatnak a szervezetben. Elektromos

áramot, úgynevezett galvánáramot
termelnek, ha ennek feszültsége,
áramerőssége bizonyos küszöbértéket
meghalad, akkor az idegrendszeren
túl az akupunktúrás csatornában futó
energianyalábot is károsítja, ezen keresztül hat a szervezet egészére is. Egy
krónikus fejfájás hátterében sokszor
ez a galvánáram áll, amely állandó
feszültséget generál, a kisülése annyira
megterheli az idegrendszert, hogy migrénes vagy akár epilepsziás rohamok is
keletkezhetnek. Ha ezeket a töméseket
eltávolítjuk és a higany formájában
jelenlévő nehézfémtartalmát homeopátiás készítményekkel, vitaminokkal,
nyomelemekkel, gyógynövénykeverékekből készült teákkal méregtelenítve
eltávolítjuk a szervezetből, a panaszok
többnyire elmúlnak. Nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes fognak
és problémájának az akupunktúrás
csatornáknak megfelelően hatása van
távolabbi területekre is.

például a nyelvdiagnosztika vagy
– hogy a nyugati orvoslásnál maradjunk – a laborvizsgálat. A szánkban
lévő mikrorendszerből az egész testre,
a makrorendszerre lehet következtetni, hasonlóképpen a kéz, a talp, vagy
a fül mikrorendszere esetéhez. A biológiai – komplementer vagy integrál
fogászat alkalmazásával a beteget

az összes tünetével együtt értékeljük,
ennek ismeretében állítjuk össze azt
a terápiás „csomagot” amellyel a legkevésbé okozhatunk rövid és hosszú
távon káros hatásokat. Sok esetben
egyéb betegségei – a helyesen alkalmazott fogászati kezelés eredményeképpen – is meggyógyulhatnak, tünetei
mérséklődhetnek. 6

Fordítva is igaz ez, a csatorna más részein
lévő probléma kihat a fogra?

Igen, például a máj és az epe betegségei
a szemfogak területén okozhatnak
gondot. Krónikus epeprobléma esetén a fogíny begyullad, ínysorvadás
keletkezik, amely a helyi szokványos
kezelés ellenére sem múlik, lepusztul a csontállomány, kilazul a fog.
Gyakori, hogy még nincs elváltozás
a szervezetben, de a beteg szájüregének folyamataiból látszik, hogy melyik
szervrendszere, úgynevezett funkciós
köre a gyenge. A szájüregi folyamatok
értékelése legalább olyan hasznos
megelőző diagnosztikai eljárás, mint

További információk: a www.biodent.hu-n
az Integrál Komplementer Biológiai Fogorvoslás honlapján
2010. március r kineziológia s 47

