
Végbéldaganat története 

 

Beküldve: péntek, 2016,  május 27 - 12:19 
 
Név: ……….. Bálint 
 
Tisztelt Budai doktor Úr! 
 

Bálint vagyok, 72. évembe járok. 
Telefon beszélgetésünk nyomán fordulok Önhöz. 
 
Ez év április 25.-én, colonoscopia vizsgálaton három cetiméteres 
rosszindulatú daganatot diasztognizáltak, a végbél nyillástól 8cm.-re. 
 
Előzmények: 2011. áprilisába vastagbél rákszűrésen edtem át, - 
colonoscopia - az eredmény nedatív volt. 
 
A mostani vizsgálatra annak utánna került sor, hogy egyik reggel, február 
elején friss vért észleltem a székletre kenődve, - azonnal orvoshoz 
fordúltam - egyébb panaszom nem volt. 
 
Mivel a betegségeket lelki traumák okozhatják, szeretnék néhány dolgot 
leírni. 
 
2015. júliusáig rendszeresen dolgoztam, az ország egész területén. 
Világ életemben lételemem volt a mozgásba levés. 
Ez a mozgás tavaj júlisa óta (Sajnos a feleségem - 49.-éve vagyunk 
házasok - megbetegedett, sorozatban öt agyi infarktust szenvedett el és 
napi 24 órás felügyeletet igényel.) megszakadt, azóta természetesen 
idehaza vagyok és megpróbálom számára elviselhetővé tenni a 
mindenapokat. 
Nekem, tudat alatt és nem csak tudat alatt hiányzik az addigi aktív élet. 
 
Az is frusztrál, - noha jól esik - hogy a gyerekeink mindenben segítenek, 
(a hétvégeket itthon töltik és hétközben is, ha szükséges a 
munkából is eljönnek) attól félek, hogy ennek a saját munkájuk látja 
kárát. 
 
Röviden ennyi, nem  tudom, hogy az Ön számára használható e, amit itt 
előadtam, amennyiben igen, várom válaszát. 
 
Tisztelettel. 
…………… Bálint 

 

 

 



Beküldve: kedd, 2016,  október 4 - 13:13  

Kedves Karesz! 
 
Most ragadtam harmadszor is tollat, - mit is beszélek klaviatúrát - ugyanis 
megint történt valami. 
 
Korábban megírtam, hogy a vastagbélen, az-az a vastagbélen a végbél- 
nyílástól számítva 6-8 centire, mintegy 3cm. átmérőjű rosszindulatú 
daganatot diagnosztizáltak, amit a szövettani vizsgálat visszaigazolt. 
Azt is megírtam, mielőtt veled találkoztam volna belekerültem - az 
általad akadémikus gyógyításnak nevezett - mókuskerékbe, túl voltam 
már, azt hiszem húsz sugárkezelésen és egy nyakba akasztós 
kemoterápián. 
Miután volt szerencsém részt venni a "PLATÁNUS" hotelben, általad tartott 
tanfolyamon, (2016.07.03.) - elképesztő hatással volt rám, azóta is ajánlom 
mindenkinek - átalakult a szemléletem, azóta is abból élek és nincs 
olyan nap, hogy ne nézném meg valamelyik videódat. 

 
De folytatom. 
Mint már írtam július huszonhatodikán elvesztettem a feleségem, akivel 
november 18.-án lettünk volna 49 éves házasok. 
Neked köszönhetem, hogy el tudom, el tudtam engedni. 
Sajnos a mókuskerékből nem tudtam kiszállni, noha másfél héttel a 
műtét előtt mondtam a gyerekeimnek, engem nem is kellene megműteni, mert 
úgy érzem eltűnt a daganat. - Noha addig sem éreztem, hogy van. - 
Szeptember 21.-én megkéseltek, hálát adok a JÓISTENNEK, hogy a műtétet 
laparoszkópiás eljárással végezték. 
A műtét után közölte velem a műtétet végző tanár, hogy a biztonság 
végett kimetszettek egy darabot a vastagbelemből és a szokásnak 
megfelelően elküldték szövettani vizsgálatra. Ez negatív lett! 

A zárójelentés tanúsága szerint nem találtak tumort.  
A háziorvosom nem hiszi el, szerinte valaki valamit elcseszett, ő még 
ilyen zárójelentést nem látott. 

 
Kedves Karesz! 
Hogy régimódiasan fejezzem be. 
Maradok őszinte tisztelettel. 
 
……………… Bálint az-az 
Isteni Bálint 


