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Tudósítónktól. Június 10-én megnyílt Budapest első gyógyító-fény klinikája. Sajtótájékoztatón mutatták be az új
magyar világszabadalmat, a Sensolite sejtműködést regeneráló, polarizáltfény-terápiás rendszert. A fényterápiás
ágynak számos jó hatása van, gyorsabb vele a gyógyulás.

Fenyő Márta biofizikusnak, a Bioptron lámpa és általában a polarizáltfény-
terápia feltalálójának, valamint Klein Péternek és egy magyar-svéd fejlesztő
csapat munkájának eredményeként született meg a Sensolite sejtműködést
regeneráló, polarizáltfény-terápiás rendszer. Az 1000 db speciális fényforrással
működő orvostechnikai eszköz révén az emberi test teljes felületére hat a
polarizált fény. A kezelési eljárás jelentősen serkenti az immunsejtek
aktivitását, fokozva a vörösvérsejtek oxigénmegkötő és oxigénmegtartó
képességét. Az alkalmazási spektrum a közérzetjavítástól a hétköznapi
panaszokon és általános egészségügyi problémákon át az egészen súlyos
betegségekig terjed. A polarizáltfény-terápia a tesztelés és az eddigi tapasztalatok alapján hatásosan alkalmazható
megelőzésként, általános közérzetjavító célokra, valamint az állóképesség növelésére. A vizsgálatokban eddig – orvosi
felügyelet mellett – több száz ember vett részt, akiknek a gyógyulása vagy állapotának jelentős javulása igazolja az
eljárásban rejlő rendkívüli lehetőségeket.

Fenyő Márta 28 éven át folytatott kutatásainak eredményei

A sajtótájékoztatót megnyitva Klein Péter elmondta, hogy 2 éves fejlesztő munka vezetett a Sensolite készülék
megalkotásához, megkoronázva ezzel Fenyő Márta 28 éven át folytatott kutatásait. Az igazi újdonság a polarizált fény
korábbi, helyi alkalmazásaihoz – Evolite, majd Bioptron lámpa – képest az, hogy az 1 cm mélyre hatoló polarizált fény
globális biostimulációs hatást fejt ki, vagyis az egész szervezetben megindítja és felerősíti az öngyógyító folyamatokat.

Fenyő Márta hangsúlyozta, hogy léteznek az egész testre kiterjedő betegségek (pl. pikkelysömör, reuma), ezért is
szükség van a teljes test fénykezelésére. A korábbi lokális kezeléseknél is tapasztalták az általános közérzetjavító hatást,
pedig a lámpával végzett kezelések alkalmával csupán egy maximum 15 cm átmérőjű folt bevilágítására volt
lehetőség. Kiemelte, hogy állatkísérletekben daganatos egereknél javulást tapasztaltak.

Kutatások a rosszindulatú elváltozások területén

Meglepő eredmény mutatkozott rosszindulatú daganatok kezelésénél egerek esetében. A kutatók két, egymástól
független egércsoporton végezték el vizsgálataikat. Mindkét csoport egyedei Ehrlich ascites tumort hordoztak
szervezetükben. Az egyik egércsoport lépét kezelték polarizált fénnyel és azt tapasztalták, hogy a daganat növekedése
leállt.

Később a fénnyel kezelt egércsoport szeparált vérszérumából kis mennyiséget naponta bejuttattak a másik, polarizált
fénnyel nem kezelt egércsoport egyedeinek szervezetébe. Azt tapasztalták, hogy ennek köszönhetően a rosszindulatú
folyamat a kezeletlen csoport esetében is leállt. A vizsgálati eredmények alapján kiderült, hogy a fénnyel kezelt állatok
vérszérumában a polarizált fény hatására olyan anyag termelődött, amely leállította a rosszindulatú folyamat
progresszióját.

Spontán daganatos kutyák vérkezelését is elvégezték, majd a vért visszajuttatták a szervezetükbe, és azt tapasztalták,
hogy csökkent a daganatok mérete, javult az immunműködés. Rosszindulatú elváltozásokkal kapcsolatban eddig
kizárólag állatkísérletek folytak, humán vizsgálatok nem.

„Hatalmas lehetőség van a kezünkben”

https://www.natursziget.com/egeszseg/20090611-sejtregeneralo-polarizalt-feny


A feltaláló így fogalmazott: „még most sem tudjuk, milyen hatalmas lehetőség van a kezünkben”. Ugyanakkor a
Bioptron lámpás kezelésekhez képest a Sensolite-nál nem csak mennyiségi különbségről van szó, mutatott rá. A teljes
test polarizált fénnyel való kezelésekor ugyanis a fény hatása a kapilláris ereken keresztül az egész keringésben
érvényesül, jótékonyan hat az immunrendszerre (főleg a T-lymphocytákra), valamint az oxigént megkötő és szállító
vörösvérsejtekre. A kezelés eredményeként több oxigén jut el az agyba és valamennyi belső szervhez, nő a fizikai és a
szellemi teljesítőképesség.

Ami az eddigi humán tapasztalatokat illeti: a kezelés rövid idő alatt feltölti az embert energiával, javít a sebeken és
sérüléseken, a fejfájáson (migrénen), és a légzésfunkciót is erősíti. „A polarizált fény soha nem rombol, hanem épít és
stimulálja a természetes védekező mechanizmusokat” – hangsúlyozta Fenyő Márta.

Mozgásszervi panaszok

Dr. Knoll Zsolt ortopéd sebész szakorvos elmondta, hogy a tavaly november óta folyó tesztelés során javulást és a
konzervatív orvosi kezeléshez képest gyorsabb gyógyulást tapasztaltak a következő problémáknál: ízületi panaszok,
ínhüvely- és csonthártya-gyulladás, csontosodási zavarok, törés, arthrosisból (kopásból) adódó nagyízületi gyulladás,
szalagszakadás, izomszakadás, bevérzés, akne, égési sérülés és anyatej-elválasztási zavar. Megemlítette, hogy
tapasztalatai szerint a csonthártya-gyulladás a szokásos 8-16 hét helyett 2-4 hét alatt gyógyult, izomszakadásnál pedig
6-8 hét helyett mindössze 6 napra volt szükség a teljes gyógyuláshoz.

Az ellenjavallatok között sorolta fel a kezeletlen magas vérnyomást, a szívritmus-zavart, a pacemakert, a kemoterápiás
kezelést és a terápiás besugárzást, a kábítószer-függőséget. Kellemes „mellékhatásként” jelentkezett a fokozott
potencia (40 férfiből 32-nél) és az alvás harmonizálása.

Asztma, szénanátha, krónikus hörghurut

Dr. Madarasi Anna gyermek szakorvos, tüdőgyógyász, allergológus már 6 hónapos gyermeknél is alkalmazta a
Sensolite módszert. Csak olyan gyerekeket vett kezelésbe, akiknek az állapota a korábbi terápia mellett nem javult. A
közel 10 asztmás gyereknél jelentős javulás történt a légzésfunkcióban, és hasonló jótékony hatást tapasztaltak a
szénanáthában, illetve krónikus hörghurutban szenvedő piciknél is. Az utóbbiak korábban szinte havonta kerültek
kórházba, ám a fényágyas kezeléstől ez megszűnt, állapotuk stabilabbá vált.

Ez a módszer sokkal többet tud a korábban használt Bioptron lámpánál, erősítette meg dr. Marschalkó Péter gyermek
ortopéd sebész szakorvos. Tapasztalatai szerint serkenti a sebgyógyulást, jótékony hatású növekedési zavarokban,
egyes gerincbetegségekben (pl. Scheuermann-kór), végtagrövidülésben. Véleményét ezekkel a szavakkal összegezte:
„pozitív tapasztalatok – óvatos várakozás”.

Depresszió, dohányzás

Dr. Pataki Éva pszichiáter szakorvos távollétében a véleményét Fenyő Márta olvasta fel. A doktornő a teljes test
fényterápiát 4, súlyosan depressziós betegénél alkalmazta. Mindegyiküknek javult a közérzete, a hangulata, oldódtak a
szorongásai – és ami nagyon fontos: ez a hatás tartósnak bizonyult. Csökkent továbbá az érintettek dohányzás iránti
vágya, feszesebb lett a bőrük, és a gyógyszerszedést hosszú távon mérsékelhették, illetve elhagyhatták. A depressziót
gyakran kísérő fiziológiás panaszok (fejfájás, gyomorfájdalom stb.) ugyancsak eltűntek.

A Natúrsziget kérdésére válaszolva Fenyő Márta elmondta, hogy a fényterápia rosszindulatú bőrdaganatos
(melanomás) egereknél is javulást hozott, humán tapasztalatok azonban ez irányban még nem állnak rendelkezésre.
Egy másik kérdésünk arra vonatkozott, hogy van-e hatása a kezelésnek a vérnyomásra, illetve a szívritmusra. Knoll
doktor vizsgálatai szerint nincs ilyen hatás.

Ott volt a sajtótájékoztatón párbajtőröző olimpikonunk, Tóth Hajnalka is. Mint mondta, nem bánja, hogy megsérült,
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mert ennek köszönheti, hogy megismerte a Sensolite nyújtotta lehetőségeket. Állóképessége, erőnléte a kezelések
hatására sokat javult, amit jól érzékeltet, hogy napi 6 óra edzés után sem érzi fáradtnak magát, és jobban is alszik.
További információk a www.sensolite.hu oldalon olvashatók.
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