
Dr. Dietrich Klinghardt®
Kineziológia

Autonomer Response Test = ART
(Autonom Válasz Teszt) 

Kinesiologie nach Klinghardt = KnK
(megfelel a Psycho-Kineziológiának = 

PK)

Mentalfeld-Technik = MFT



Dr. med. Dietrich Klinghardt

1985 óta fejleszti és 
oktatja az ART, 
KnK/PK und MFT
módszereket



Az 5-Szint-Modell

Az indiai filozófia, a pszichoterápia, a quantumfizika, és a 
biofoton elmélet összekapcsolódásából jött létre



Az 5-Szint-Modell

• Ritkán történik az, hogy egy probléma tisztán testi 
szinten van jelen

• A problémát azon a szinten kell kezelni, ahol keletkezett, 
vagy a fölötte lévő szinten

• A legtöbb problémának általában több szinten is van 
aspektusa

• Ezeket a faktorokat egyszerre kezeljük
• Az „útnak lefelé” áthatolhatónak kell lenni a magasabb 

szintről érkező gyógyító impulzusok számára
• A gyógyuláshoz szükséges erő (gyógyító energia) az 

alsó két szintről érkezik.



5-Ebenen-Modell nach Dr. Klinghardt®
A test Tapasztalataink ezen a 

szinten
Anatómiai 
leírás/koncepció

rokon tudományterületek Diagnosztikai módszerek Orvosi kezelések, gyógyító eljárások

5.
Szellem

Boldogság, Egység Istennel, 
megvilágosodás

Szellem, magasabb 
szintű tudatállapot

Vallás. Spiritualitás a tudatosság ismerete Öngyógyítás, ima, Meditáció, ének

4.
Intuitív
test

Intuíció, Transz, Simbólumok, 
mágia, meditatív állapot,
Spiritualitás, megszállottság,
tstenkívüli + halálközeli 
élmények

Archetípusok
kollektív, tudattalan
„No Mind“
sámáni 
álmok

Matematika Quantunm-fizika Intuíció, alkalmazott Pszicho-
Neurobiológia, szisztematikus 
családállítás, Hanganalízis, 
Radiesztézia, Álomelemzés, 
utaztatás művészetterápia

Szisztematikus PK és MFT, szín-és hangterápia, 
zeneterápia
családállítás, sámánizmus, hipnoterápia, Jungi 
pszichoterápia Radionics, Rituálék, 
Művészetterápia

3.
Mentális
test

gondolatok hitrendszerek, 
hozzáállás,
tudatos valóság, távgyógyítás

szellem & mentális mező 
(tudatos + tudattalan 
szellem), morfológiai 
mező, akarat

pszichológia, Homeopátia ART, PK,
pzichológiai beszélgetés, 
homeopátiás repertorizálás

MFT, PK, Pzichoterápia,
Homeopátia, TFT ,EMDR 

2.
Energia-
test

Érzelmek (harag, izgatottság, 
stb.)
Chi , hatodik érzék + egyéb 
energetikai tapasztalások

Fizika 
Idegrendszer 
(Mikrotubuli)
Meridianok
Chakrák, Aura
bioelektromos rendszer

Fiziológia, TCM, Yoga ART, EEG, EKG, HRV EMG, 
EAV, Kinesiológia, Kínai 
Pulzusmérés, Kirlian-Fotográfia, 
inga,
Radiológiai Diagnosztika, Pulzus-
Diagnosztika

ART, MFT, Neuralterápia, Érintés, Testtel való 
munka, Akupunktúra légzésterápia, 
Energiamunka, Akupressúra

1.
fizikai
test

Érzetek (érzékszervi 
benyomások), mozgás, 
Aktivitás

Struktúra + Biokémia Mechanika + kémia ART, testi vizsgálatok, 
Labortesztek

Chiropraktika, Oszteopátia, Operáció, 
gyógyszerek, gyógynövények, 
táplálékkiegészítők



Mi az ART?
(Autonomer Response Test)

ART különböző kérdéseket tesz fel:

• Milyen jól tud a az ember a külső hatások 
ra reagálni?

• A szervezete/idegrendszere képes-e a 
stresszt megfelelően feldolgozni?

• Melyik stressz befolyásolja a leginkább?
• Hogy lehet a fő stresszt a 

leghatékonyabban eltávolítani?



7 Főfaktor

1. Megoldatlan lelki konfliktusok
2. Zavaró mezők à varratok, szervek, fogak
3. érzékenységek/ Allergiák
4. Biofizikai Stressz: Elektrosmog Geopatikus 

stressz
5. Nehézfémek, oldószerek, toxinok, fetrőzések, 

környezeti mérgek
6. Hiányok à tápanyagok
7. Struktúra à állkapocs, gerinc, medence



Mi a KnK / PK?
(Kinesiologie nach Klinghardt / Psycho-Kinesiologie)

• Egy tesztmódszer a 3. és 4. szinten
• A tudatalatti befolyásoló tényezőket tárja 

fel
• Tudatosítja őket
• Kopogtató technikákat, színes 

szemüvegeket, szemmozgást használ
• Ezek segítségével oldja a blokkokat
• Cél: nagyobb belső szabadság, életöröm, 

egészség



Mi az MFT?
(Mentalfeld-Technik)

• Egy módszer, ami izomteszt nélkül is 
alkalmazható

• Célzott beszélgetés kopogtató technikával és a 
testre történő koncentrálással kombinálva

• A tudatos szint problémáinál és tüneteinél 
használjuk

• Asszociációk, és belső képek kerülnek felszínre 
a tudatalattiból

• A kezdetben tudattalan összefüggések világossá 
válnak és feloldódnak



Hogyan működik az ART, KnK und 
MFT?

• Energiát megspóroló munka, mert minden 
szinthez rendelkezésre állnak módszerek

• Sokrétű kapcsolódás, ezért jobbak az 
eredmények

• Hatékony megoldások krónikus 
problémákra

• Hollisztikus segítség pszihoszomatikus
und szomatopszichikus tüneteknél



Példa egy krónikus betegségre

• Kliens már az orvos által kezelve
• diagnosztizált „Burn Out“, krónikus ízületi 

fájdalmak und duzzanatok
• munkaképtelenség
• subjektiv: elvesztette az életkedvét



Az ART-KnK-MFT-Módszer 
alkalmazása

• ART-Teszt: Gócok a felső állkapocsban, 
nehézfém terheltség, fertőzések, 
pszichikus traumák, több haláleset, 
közöttük egy gyilkosság

• Gócokà Szanálás
• Nehézfémek, fertőzések à

természetgyógyászati kivezetés



Az ART-KnK-MFT-Módszer hatása

• Lelki szinten / a mentális terhltséget KnK 
és MFT – vel csökkentettük

• A kliensnek a fájdalmai és duzzanatai 
néhány hónap alatt elmúltak

• A munkaképesség helyreállt
• subjektiv több energia és életöröm



Köszönjük a figyelmet!

Ulrike Simona Grosch 
Mag. Silvia Souy 

Burggasse 81/13
A-1070 Wien
Tel. 01-5267140
usgrosch@web.de

www.team-drklinghardt.at
www.kinesiologie-ausbildung.at
www.kinesiologie-klinghardt.at

www.ink.ag
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