
 

 

PANNON-PALATINUS 

Élettudományok 

Esettanulmányok  

Somatoinfra©® 

Szacsky Mih{ly 

A Somatoinfra vizsg{latok fő jellemzője, hogy az ismert orvosi képalkotó elj{r{sokkal 

ellentétben nem alaktani (morfológiai) felvételeket készít, hanem nagy sebességgel a 

dinamikusan zajló életfolyamatokat jeleníti meg.  Az ember teljes testéről (soma) 

készülő felvételezése alatt a Somatoinfra rendszer semmilyen értelmezhető adatot 

nem tud automatikusan feldolgozni. A komplex szomatológiai felvételezést készítő 

szakember a Somatoinfra rendszerrel vizsg{latokat végez és mindösszesen, az  

emberi testből kilépő elektrom{gneses sug{rz{sokat rögzíti és értelmezi. Teh{t 

semmilyen „műterméket” nem hoz létre, csak leírja (descriptiv) és értelmezi a 

vizu{liz{lt (l{tott) és mért képeket. 

Az elmúlt évtizedekben történő vizsg{latok alapj{n kijelenthető, hogy semmilyen 

standardiz{l{sra, {tlagol{sra és egységesítésre nincs lehetőség, mivel az emberi 

testről kilépő infravörös sug{rz{s topogr{fi{ja (térképszerű rajzolata) végtelen 

kombin{ciót mutat. A felvételezésnél a vizsg{lat alatt szükséges az adott ember 

életfolyamatait, biokémi{j{t, biofizik{j{t stb. komplexen értékelni, értelmezni. Az 

értelmezés alapj{n {llítható, hogy nem lehetséges az, hogy ak{r két egyforma infra 

felvétel készüljön ak{r a vil{gegyetemben. 

Ezeket a tényeket {ltal{ban nem veszik figyelembe egyes szakemberek, és a 

valid{l{si folyamatot és a standardiz{l{st kérik sz{mon a somatoinfra 

felvételezésekkel kapcsolatban a szomatológustól.  A kutat{sok egyértelműen 

bizonyított{k, hogy minden ember folyamatosan magas inform{ció tartalommal bíró 

és folyamatosan emitt{lódó (kilépő) sug{rz{st küld a külvil{g felé . A Somatoinfra 

vizsg{latról azt is mondhatjuk, hogy sikerült a funkcion{lis anatómia egy lehetséges 

képalkotó elj{r{s{t megvalósítani. 



Sz{mos tanulm{ny foglalkozik a somatoinfra vizsg{lati rendszerrel és annak 

módszerével. Ezekből a tanulm{nyokból és dolgozatokból nem tűnik ki 

egyértelműen, hogy ah{ny vizsg{lat annyi emberi élet ismerhető meg.  Mint a 

tudom{nyterület kutatója, m{r évekkel kor{bban szembesültem azzal a ténnyel, 

hogy ennek a vizsg{lati form{nak létezik egy olyan egyedüli előnye, amely 

kihaszn{l{sa esetében az adott vizsg{lt személy teljes élettörténetét is képesek 

vagyunk egy „infravörös oknyomoz{ssal” felt{rni. Ennek az oka nagyon egyszerű, 

minden olyan esemény, történés, amelyik a szervezeten belül b{rmikor v{ltoz{st 

idézett elő, annak az {llapota a tov{bbiakban, még ha diszkrét form{ban is 

maradandó jelet mutat infravörös tartom{nyban. Példaként lehet említeni a nagyobb 

horzsol{sokat, zúzód{sokat, csonttöréseket, fertőzéseket stb.   

Kritikus értelmezés szerint ezek mindösszesen csak egyszerű történetek és nem 

standardiz{lható értékek. A meg{llapít{ssal teljes mértékben egyetértek, de úgy 

gondolom, hogy azzal, hogy a múltban bekövetkezett egészségi és a testel 

kapcsolatos v{ltoz{sokat egységesen utólagosan is értelmezni tudjuk, ezzel egy 

egészen új perspektíva nyílhat az egészség felmérésben, de ak{r az 

orvostudom{nyban is. 

Esettanulmány: 

Az elmúlt héten, mint rendesen a kutat{sok és a felvételezések megfelelő rendben 

zajlottak.  Szerda délut{n egy fiatal hölgy érkezett, akiről egy komplex felvételezés és 

ezzel egy időben egy elemzés készítése is tervbe volt véve (anatómiai és 

életfolyamatok összefüggése).  A megismerkedést követő rövid idő alatt semilyen 

l{tható saj{toss{got, v{ltoz{st nem lehetett észlelni a hölgy fején és arc{n. A 

rutinszerűen készülő infraképek  első eleme a fej felvételezésével kezdődik. Az ifjú 

hölgy monitoron megjelenő fej infra felvétele meghökkentő volt, és azt is {llíthatóm, 

hogy még egy ilyen, de hasonlatos infra topogr{fi{t az elmúlt évtizedekben soha nem 

volt módomba l{tni. A Somtoinfra felvételezésekről tudni kell, hogy megfelelő 

szakmais{got csak ott képviselnek, ahol előre semmit nem kérdeznek a p{cienstől, 

semmilyen leletet nem tekintenek {t, hanem csak és kiz{rólagosan a test infra 

sug{rz{s{ból írj{k le a v{z és izomrendszer és az életfolyamatok egységes 

funkcion{lis anatómi{j{t. 

Esetünkben nyilv{nvaló volt, hogy nem alkattani, genetikai folyamatról van szó. A 

teljességgel atípusos infra fej felvételezés egy nem szokv{nyos balesetet sejtetett. A 

célzott r{kérdezéssel az esemény pontosan rekonstru{lható volt. Mint minden 

emberi történet egyedi és megismételhetetlen. Esetünkben több meghökkentő 

esemény is felhívja a figyelmet arra, hogy minden ember vizsg{lata esetében az 

embertani (antropológiai) szemlélet szerint célszerű elj{rni. Tudom{sul kell venni, 

hogy minden ember egy természeti közegben él, és szigorúan a természet 

törvényeinek megfelelő éljük mindennapjainkat. Függünk a környezettől, az élővil{g 

minden elemétől. A felt{rt és dokument{lt esetet senki nem tudja jobban elmondani, 



mint az aki elszenvedte  az esetet. Ezért megkértem a hölgyet, hogy írja le történetét, 

amit a Somatoinfra felvételen pontosan be lehetett azonosítani és vélelmezni lehetett.  

 

„  Kedves Mih{ly! 

Ma tal{lkoztunk a szomatológiai vizsg{laton és kérte, hogy írjam le mi történt velem. 

 1994-ben a testvéremnél voltam és simogattam a dobermann kuty{jukat. A kuty{t egy 

menhelyről hozt{k el, és mint később kiderült kegyetlenül b{nt vele a kor{bbi gazd{ja. Egy kis 

ketrecbe tartotta és sok esetben büntetésből, bottal piszk{lta a védtelen kuty{t. Az elszenvedett 

b{ntalmaz{sok miatt "allergi{s" volt arra, ha egy emberi fej az ő feje közelébe kerül. Mi ezt 

akkor még nem tudtuk, és amikor mellé ültem a földre és közel hajoltam hozz{ a felső 

{llkapcs{t a hal{ntékomba az alsó {llkapcs{t a sz{m felső részébe v{jta. Ahogyan elkapott a 

fejemet erőteljesen a parkett{hoz v{gta. Azt{n újra harapott, nagyon megijedtem, mert nem 

tudtam kinyitni az egyik szemem azt hittem kiharapta, de csak valamitől azonnal bedagadt a 

szemem és jelentős vért vesztettem. A kórh{zban össze kellett varrni a hal{ntékomn{l (a 

szemem mellett) a bőrömet és a felsőajkamat és tetanuszt is kaptam. 

A testvérem tőlem p{r méterre {llt, de annyira gyorsan történt az egész, hogy fel sem tudta 

fogni a gyorsan pergő eseményeket, nem hogy cselekedni tudott volna. Nagy szerencsém 

volt, hogy testvérem m{sik kuty{ja egy boxer is ott volt, aki minden félelmét 

leküzdve azonnal nekiment a dobermann kuty{nak, mert embert kellett védenie, és 

minden erejét összeszedve letépte rólam az önmag{ból kifordult kuty{t . 

A testvérem később mondta, hogy l{tszott a kuty{n, hogy fel sem fogta, hogy mit tett, mintha 

kimaradt volna a kuty{nak az a p{r m{sodperc, nem volt mag{n{l, és amikor felfogta, hogy mi 

történt ut{na nyüszíteni, sírni kezdett, megb{nta. Testvérem bez{rta a kuty{t a fürdőszob{ba, 

hogy engem ne sokkoljon a jelenléte. Buddy (a boxer) pedig érdeklődve dugta be a fejét a 

behajtott szobaajtón ahol voltam, l{tszott, hogy aggódik, de nem engedtük, hogy a közelembe 

jöjjön. Nagyon büszkék voltunk r{ később, hogy legyőzte a félelmét és megvédett engem, mert 

a dobermann kor{bban terroriz{lta, ami senkinek nem tetszett, de csak rövid időt voltak 

együtt és azt gondoltuk kor{bban, majd összeszoknak.  

 Szóval ennyi történt. 

 Remélem jó email címre küldtem, ha megkapta kérem jelezzen vissza. 
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