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Dr. Domján László ajánlása

2019. január 19-én különös álmom volt. 
Egy hatalmas érctelepen mindenki kérhetett egy ma-

réknyi földet. Katonák őrizték a területet, mert a föld 
germániumércet tartalmazott, ami különlegesen értékes 
ritkafém. Minden állampolgár kérhetett egy marék föl-
det, hogy megpróbálhassa házi módszerekkel kivonni 
belőle az értékes fémet. 

Amikor sorra kerültem, a katona így szólt: „Megér-
demled, hogy segítsek neked. Besugárzom ezt a marék földet izotóppal, és ak-
kor könnyebben kinyered belőle a germániumot.” A besugárzás hatására szemem 
láttára fokozatosan csillogó fémmé változott át a kezeimben tartott földkupac. 
Döbbenten bámultam: „Te jó ég! Hiszen ez több millió dollár értékű kincs!”

Felébredtem. „Vajon mit jelent ez az álom? Vajon mire utalhat? Hoppá! Ta-
lán az új germán medicinára, amit már régóta szeretnék mélyebben megismerni 
dr. Budai László Károly tolmácsolásában?” Igen ám, de sohasem találtam olyan 
időpontot, amikor ő tanfolyamot tartott, és én azon a hétvégén ráértem volna. 

Reggel felkelve bekapcsoltam laptopomat, és döbbenten láttam, hogy van egy 
olyan tanfolyam – Győrben –, amit addig nem vettem észre. Február első három 
napjában Karesz – ahogy őt mindenki szólítja – ott tart alapképzést. És akkor 
szabad vagyok!!! Ráérek!!! Végre el tudok menni!!!

Január 31-én, csütörtökön délután ott ültem a szálloda gyönyörű termében. 
Karesz ingyenes ismertető előadás tartott feleségével, a csodálatos Rékával. Ittam 
Karesz szavait. És egyszer csak – József Attilával szólva – „rám csapott”. 

Rám csapott a felismerés, hogy EZ IGAZ!  

KARESZ és RÉKA a valódi kulcsot kínálják a gyógyuláshoz!
 
Talán átéltél már te is olyan élményt, hogy érezted, minden sejteddel biztosan 

tudtad, amit hallasz, az igaz. Az ismertető előadás végén könnyes szemmel öleltem 
át Kareszt, és ezt dadogtam: „Elképesztő értékű kincset osztasz az embereknek!”

Elvégeztem a képzést, amin második feleségem, Adél is részt vett. Őt is lenyű-
gözte Karesz és Réka. A tanfolyamról hazaérve ezt írtam az agykontrollos hírlevél 
40 ezer olvasójának:



Hogyan segít a Germán Gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni?
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E hétvégén – különös, intenzív, figyelmeztető álmom hatására – RENDKÍ-
VÜLI élményben volt részem. Két, 100%-ig HITELES szakember tolmácsolá-
sában megismerhettem a német Hamer dr. által felismert 5 biológiai törvényt, 
s ennek kapcsán számos DÖBBENETES gyógyulás történetét.

Egy nagyváradi orvos, dr. Budai László Károly és felesége, Réka magyarázta 
el közérthetően ezeket a törvényszerűségeket, állításaikat LÉLEGZETELÁL-
LÍTÓ példákkal alátámasztva. Réka gyógyulásának történetét MEGREN-
DÜLVE hallgattuk. Három szervén kialakult, előrehaladott rákbetegségből 
és sclerosis multiplexből gyógyult ki a hameri Germán Gyógytudomány se-
gítségével!

Budai doktor honlapja (http://drbudai-germangyogytudomany.hu/), illetve 
heti két ingyenes webkonferenciája révén rengeteg, kincset érő információ sze-
rezhető, de ha mód van rá, javaslom mindenkinek, hogy végezze el a három 
napos képzésüket is! Szó szerint ÉLETRE SZÓLÓ élmény.

Utóbb jutott eszembe, hogy az „ÉLETRE SZÓLÓ élmény” helyett találóbb 
lett volna ezt írni: ÉLETRE SZÓLÍTÓ élmény.

Hatalmas öröm számomra, hogy Karesz papírra vetette legfontosabb mondani-
valóját. Minden szavát hitelesnek tartom, és a több mint három évtizedes orvosi 
gyakorlata is segítette abban, hogy KIVÉTELESEN MÉLYEN megértse Hamer 
doktor felismeréseit. 

Fantasztikus intellektuális és érzelmi élmény hallgatni előadását, amely-
ben felesége tökéletes társa. Lelkesedés sugárzik belőlük. A lelkesedés angolul 
 ENTHUSIASM. Több nyelvben használnak hasonló szót e fogalom, illetve ál-
lapot megnevezésére. Görög eredetű szó, jelentése: „Isten bennem van.” Amikor 
Kareszt és Rékát előadáson hallgatom, amikor Karesz sorait olvasom, érzem és 
tudom, hogy ez így van. 

Kincsnek tartom ezt a könyvet, hasznos, előrevivő kincsek.

Dr. Domján László

Belgyógyász és reumatológus szakorvos,
az orvostudomány kandidátusa, 
a Silva-féle agykontroll oktatója


