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Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem.

Az egyetemi évek alatt tudományos munkát végeztem a Szülészeti Klinikán.

1988.-ban az államvizsgát követően Nógrád megyében, Balassagyarmaton, mint neurológus

helyezkedtem el.

Rezidensi továbbképzésen meghívás kapta a Pszichiátriai Klinika Epilepszia Gondozójába. Itt

tudományos munkát végeztem Rajna Péter professzor úr mellett és az epilepsias rosszullétek az

időjárás változások befolyásoló tényezőit kutattam.

Mint neurológus, egyre gyakrabban találkoztam a „fájdalommal”, mint orvosi feladattal.

Több továbbképzésen, hazai és külföldi konferencián vettem részt ebben a témában.  A

cukorbetegek fájdalomcsillapításának hatékony módszerét, a nagy adag B-vitaminok adását egyre

többször és egyre nagyobb hatékonysággal alkalmaztam és alkalmazom már nem csak

cukorbetegeken.

1996.-tól az akkor alakuló Magyarországi Fájdalom Társaság alapító tagja, vezetőségének tagja és

azóta is a Társaság pénztárosa vagyok.

Az irodalom, a kutatási eredmények segítettek abban, hogy a neurológia szakmában alkalmazott

terápia mellett a vitaminokat, ásványi anyagokat és természetes anyagokat is nagy hatékonysággal

használjam az orvosi praxisban.

1997. nyarától a saját vállalkozásomban kezdtem dolgozni, a saját kialakítású

rendelőkomplexumban.

Mindezek után gyakorlati tapasztalatot szereztem idősek betegeknél, hogy tartsuk fenn a minőségi

életet.

A neurológia  szakma  speciális területeit gyakoroltam, mint Epilepszia, Fejfájás, Parkinson és

Sztrok  ambulancián láttam el a betegeket.

Miskolcon a Neurológia Szakrendelés vezetőjeként - szakmailag és szervezésileg -  megnöveltük a

7 fős  szakmai csapattal a  forgalmat, és fél év alatt ötszörösére nőtt az ellátott betege száma.

 

2003. nyarától a Narconon programot megismerve emberi támogatója lettem, és tudásommal

segítséget adtam 15 éven keresztül.



2004.-től a Forever Living Products cég aktív munkatársa, 2005 márciusától igazgatója vagyok.

2014.óta a szakmai javaslatok mellett a rekreációs programok összeállítása, a testi és lelki állapotok

helyreállítása a fő működési területem.

Felismerve, hogy a „lélek betegíti meg a testet” tudom segíteni azokat, akiknek hasonló módon ez a

nézőpontja, és ehhez kérnek támogatást.

Manapság a szakmai működésem az előadások megtartásával, oktatással és személyes

konzultációval történik. Itt a felborult életmód feltárása után az életmódváltó és rekreációs

programok összeállítása, és követésével segítek az embereknek.


