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A harmadik

Jobban mondva „már” a harmadik – értem ez alatt mármint az
évfolyamát indítjuk útjára idén a jelen méregtelenítési
magazinunknak. Biztosan sokan emlékeznek még Kedves
Olvasóink közül a korábban létezett Hírmondó hírlevelekre is,
amelyek a Joalis Info Magyarország-ot megelőzően voltak
hivatottak tájékoztatni Önöket Jonáš doktor szerinti irányított
és ellenőrzött méregtelenítéssel kapcsolatos legfrissebb
ismeretekről.
A Joalis Info Magyarország eleinte egy kéthavonta megjelenő
magazin volt, de mivel szerkesztőcsapatunk is csak éppen hogy
gyűjtögette kezdő tapasztalatait egy ilyen jellegű magazin
szerkesztését és megjelentetését illetően, ezért úgy
döntöttünk, hogy az a szakmai tartalom fokozása és
a terjedelem bővítése mellett negyedévente fog megjelenni
2009-től kezdődően.
És mi lesz idén? Nos, a magazin megjelenési gyakorisága idén is
negyedévenkénti lesz, tehát összesen négy megjelenő számra
számíthatnak ebben az évben Kedves Olvasóink, de nem az
eddig megszokott grafikai kivitelben és a cikkek szerkezeti
kialakításában.
Ami talán elsőre szembeötlő magazinunk jelen számában, az
a tartalmon belüli felsorolás rövid cikkismertetővel történt
bővítése és a cikkek új grafikai kialakítása, amellyel
külalakjukat tekintve is figyelem felkeltőbbé, tetszetősebbé
szeretnénk őket tenni. A nagyobb újdonság inkább a már
említett cikkek szerkezeti kialakítását érinti, mégpedig kétféle
szempontból is.
Először is egy kifejezetten hazai vonatkozású új rovatot
indítunk el gyakorlott és tapasztalt lektor terapeutánk, Pavel
Jakeš szakmai irányítása mellett – Pavel bepillantása
a méregtelenítésbe – címmel.
Másodsorban magazinunkat mostantól egyéb olyan érdekes
cikkekkel is színesítjük, amelyek nem kizárólag csak az általunk
képviselt irányított és ellenőrzött méregtelenítési módszerről
szólnak, hanem azzal szorosan összefüggő egyéb kiegészítő
információkat és érdekességeket is tartalmaznak, elősegítve
így az általános és szélesebb körű méregtelenítési ismeretek
bővítését.
Természetesen nem fognak hiányozni az eddig jól megszokott
rovatok sem, így továbbra is mélyebb szakmai témákra
számíthatnak az Alap- és haladó méregtelenítés rovatunkban,
illetve folytatódik az Egyéb című rovat is. Jonáš doktor kutatási
munkájának eredményeit jelentő méregtelenítési
készítményekből is igyekszünk számonként legalább egyféle
eddig részletesen még be nem mutatott terméket
megismertetni Önökkel a Készítménygalériában. Kifejezetten
hazai vonatkozásban, ezentúl is tájékoztatjuk Önöket
a magyarországi méregtelenítési szakmai gyakorlat életéről és
jelentősebb eseményeiről a Tapasztalatok rovatban, illetve
rövid híreinkről a Helló Magyarország!-ban. A hazai Referencia
- és Kereskedelmi Központok aktualizált elérhetőségi adatait
változatlanul a Szolgálati Közlemény cím alatt találhatják meg.
Bízom benne, hogy idén is nagy örömmel és őszinte
érdeklődéssel olvassák majd magazinunkat, amelynek révén
remélem sok érdekes szakmai információt nyújthatunk
terapeutáinknak, munkatársainknak és gyarapíthatjuk
a méregtelenítési medicina iránt őszintén elhivatottak
magyarországi létszámát!

Jó munkát és egészséget kíván Önöknek szívélyes üdvözlettel:
Gauland Attila

előszó tartalom
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E
zen említett új rovat
megjelenésének igazából két
vezérindoka van. Az egyik, hogy

a különféle szakmai összejöveteleinken
igen gyakran kapok olyan érdekes és
fontos szakmai kérdéseket, melyek úgy
gondolom nem csak az emberi szervezet
irányított és ellenőrzött
méregtelenítésének egészét érintik,
hanem a terapeuta és lektori
gyakorlatomat is egyaránt.
Meggyőződésem, hogy témakörök egész
sora, - melyeket egyébként Önökkel
egyénileg vitattam meg eddig, - további
terapeutákat és a méregtelenítési
módszer iránti érdeklődőket is
érdekelheti.

A másik lényeges indoka a rovat
elindításának az a tény, hogy
a méregtelenítési módszeren belül az
egyre tökéletesedő képzési rendszer
ellenére vannak Önök között olyan
munkatársak, akiknél bizonyos
pontatlanságok, ismereti hiányosságok
és helytelen berögződések alakultak ki
a terapeuta alapfelszerelés (Salvia
mérőműszer, tesztampulla készletek,
EAM set adatbázis szoftver) használatát
illetően és a teljes méregtelenítési
módszer működésének egészét tekintve.
Ez utóbbi különösen lényeges az
immunrendszer, a nyirokrendszer, vagy

a hormonális rendszer, illetve az
anyagcsere folyamatok vonatkozásában.
Fontosnak tartom kiemelni az emberi
szervezetben végbemenő valamennyi
történés és folyamat összefüggését. Az
egész problémakör egyfajta
leegyszerűsítésével alkalmazzuk
sematikus ábrázolásként a (kínai) szervi
pentagramot, mint nélkülözhetetlen
segítőeszközt. Célom tehát, hogy
a jövőben fokozatosan a problematika
egyes kulcsfontosságú témáira
összpontosítsak. Ezen témák alapjai
egyébként az alaptanfolyamokon is
elhangzanak, itt azonban részletesebben
fogjuk őket tárgyalni.

Mint azt jelen bevezető cikkemben is
érzékeltettem, az Önök kérdései a jelen
rovat igazi küldetése szempontjából
nagyon lényegesek. Magyar nyelvű
kérdéseiket számomra elektronikus levél
útján tehetik fel,
a bodycentrum@joalis.hu
e-mail címre elküldve. A levelük
tárgyaként ne feledjék megjelölni pl.
a „kérdés Pavelnek”, vagy a „kérdés
a Pavel bepillantása a méregtelenítésbe
rovathoz” megjegyzést. A Joalis Info
Magyarország minden egyes legújabb
megjelenő száma előtt igyekszem majd
kiválasztani azokat a legérdekesebb
kérdéseket, témákat, amelyeket a jelen
rovaton keresztül fogok megválaszolni,
kifejteni. Ha az adott kérdés
feltevőjeként Ön szeretné megőrizni
anonimitását, akkor ezt kérem, jelezze
számunkra előzetesen kísérőlevelében,
így természetesen a megjelenő cikkben
nem fog szerepelni az Ön, mint kérdező
neve. Éppen ezért ne féljenek
megkérdezni tőlem bármit! Nagyon
kíváncsi vagyok arra, hogy milyen
esetekkel találkoznak Önök
a gyakorlatukban, milyen panaszokkal
fordulnak Önökhöz közvetlen
családtagjaik, ismerőseik, klienseik és
milyen nehézségekkel rendelkeznek
önmaguk. Közösen mindig igyekszünk
megtalálni a legoptimálisabb megoldást.
Önmagam számára is igen tanulságos és
hasznos lehet az Önök kérdéseinek
megválaszolásával folytatott
munkavégzés. Természetesen örömmel

fogadom a terapeuta gyakorlatuk során
szerzett tapasztalataikat is.

Ennyit bevezetőként és akkor most
következzen az újonnan indított rovat
első cikke, amelyen keresztül a Jonáš
doktor képviselte méregtelenítési
módszer és a klasszikus medicina közötti
viszony tematikájával összefüggésben
felmerülő személyes gondolataimat
szeretném Önökkel megosztani.

Általánosan ismert tény, hogy az ember
egy sérülékeny, számos esetben
különféle fájdalmakban, nyavalyákban,
betegségekben és gyengeségekben
szenvedő lény. Ezen állapotok feletti
segítségként már ősidőktől fogva az
ember igyekszik a természet adta
lehetőségek és a saját ismeretei
terjedelméig minden rendelkezésére álló
eszközt felhasználni. A gyógyászati
módszerek legelején főleg
gyógynövényeket, ezekből készült
teákat, pakolásokat, borogatásokat,
piócákat stb. alkalmaztak. Idővel
megállapítást nyert, hogy az egyes
növények olyan bizonyos anyagokat
(természetes drogokat) tartalmaznak,
amelyekkel csillapíthatók a fájdalmak,
segítenek az elalvásban, energiát adnak,
segítik a sebek gyógyulását stb..
Mindezen tények tükrében alakult ki
tulajdonképpen a gyógynövényismeret,
később pedig maga a homeopátia.
A civilizáció fejlődése az egész emberiség
tekintetében számos pozitívumot hozott
magával, de meg kell említeni azt is,
hogy az egyes pozitívumoknak bizony
komoly ára volt. Röviden szólva
a tudomány egyes vívmányait nem adták
ingyen. Manapság például képesek
vagyunk egyes élelmiszereket hosszú
időn át frissen konzervált állapotban
tartósítani, ehhez azonban általánosan
szükségünk van valamilyen vegyi
anyagokra és tartósítószerekre. Ezek
segítségével sokszor, igaz egyéb úton, de
az adott élelmiszereket elrontjuk. De ami
még ennél is rosszabb, hogy ezek
a közvetett anyagok a szervezetünkben

Kedves Olvasók, Kollégák
és Munkatársak! Igazán
nagy örömömre szolgál,

hogy személyesen
mutathatom be Önöknek

a Joalis Info Magyarország
méregtelenítési

magazinunk legújabb
rovatát, melyet a jelen

számtól kezdődően
rendszeres cikkekkel
megjelenő rovatként

szeretnénk szerepeltetni.

bevezető

Pavel bepillantása
a méregtelenítésbe



A
méregtelenítési medicina szem-
pontjából nem sok értelme van ter-
jengős ismereteket fűzni az immu-

nitás tárgyalásához. Az a fontos, hogy

sikerüljön megértenünk a toxinok mi 
módon képesek megzavarni az immun-
rendszeri funkciókat, illetve melyek azok
a szervek, melyek részt vesznek az immu-
nitás megfelelő működésében.

A mai medicina „iskolája”, 
a természetes orvoslás és 
a méregtelenítés
A mai orvoslás az immunitás gyógyszerek-
kel történő serkentésére, vagy éppen tom-

pítására összpontosít. A természetes or-
voslás stimulációs eszközként olyan ter-
mészetes anyagokat igyekszik alkalmazni,
mint a gombákban lévő glukanon, vagy az
Echinacea, a hársfavirág, a vitaminok, il-
letve az ásványi anyagok; ezek az említett
anyagok csupán a fogyasztás időszakában
hatnak, de ugyanakkor segíthetnek átvé-
szelni a kritikus időszakot. A méregtelení-
tő medicina a leromlott immunfolyama-
tok kiváltó okait számolja fel.

Az „immunitás” szó egy
latin eredetű kifejezés, ami

ellenálló képességet,
sérthetetlenséget jelent.

Egy olyan védelmi
rendszerről van szó,

amelynek feladata, hogy
meggátolja a nem

kívánatos
mikroorganizmusok

bejutását a testünkbe,
illetve eltávolítsa

a szervezetünkből az
idegen eredetű anyagokat,

vagy éppen felügyelje
a szervezeten belül

megtalálható mikrobák
káros túlszaporodását.

Ezen okból kifolyólag első
sorban az immun - és
a nyirokrendszerben

keringő sejteket
(törzssejteket, leukocitákat,
makrofágokat, NK-sejteket)

és a szükséges
tulajdonságokkal bíró más

egyéb anyagokat
(citokineket,

interleukineket,
limfotoxinokat,

chemotoxinokat,
interferonokat) használ fel,

mindezek után pedig sejt,
illetve humorális

immunitásról
beszélhetünk.

&
Az immunrendszer

méregtelenítés

Alap- és haladó méregtelenítés
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elraktározódhatnak, idővel nem csekély
egészségi problémákat kiváltva. Ezeket
általános jelleggel azonban már nem
lehet csupán gyógynövényekkel kezelni.
Így több száz- és ezerféle gyógyszer
született mindenféle létező nyavalya és
betegség gyógyítására. Ezek között
pedig manapság vannak olyanok,
amelyek nélkül elképzelhetetlennek
tűnik az emberi szervezet korszerű
kezelése és persze olyanok is, amelyek
nem sokkal járulnak hozzá az
egészséghez, és még ráadásul inkább
csak terhelik azt. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy ezen utóbbihoz
időnként hozzájárul egyes orvosok
hozzáállása is. Bizonyos anyagok
hosszantartó szedés mellett
vitathatatlanul képesek konzerválni és
tompítani a betegség további
progresszióját. Azonban a túlzott,
feleslegesen hosszantartó és ezzel
átgondolatlan alkalmazásuk útján
szervezetünkben ezek az anyagok olyan
mennyiségben gyűlhetnek össze
fokozatosan, hogy az emberi szervezet
egyszer csak allergiás reakcióval válaszol
rájuk. Esetenként az is előfordulhat,
hogy a szervezet rezisztenssé válik velük
szemben (tipikusan az antibiotikumok
esetében). Ráadásul
szerencsétlenségünkre ezen problémák
némelyike akár az utódainkra is
átkerülhet. A szervezetben jelenlévő
egyéb anyagok jelenléte a helytelen
táplálkozási szokásaink és az azokat
követő anyagcserezavarok (glutén, egyes
zsírok, E-k és egyebek) következménye.

Így egyszer csak eljutottunk ahhoz
a kérdéshez, hogy hogyan kezeljük az
allergiás megbetegedések manapság
szerencsétlen módon növekvő
tendenciáját? Olyan betegségekről
beszélünk, melyek esetszáma az utóbbi
tíz évben folyamatosan növekszik és
sokszor generációkról, generációkra
öröklődik. Nem egy csecsemő úgy jön
a világra, hogy bizonyos allergiás
reakciók tekintetében veleszületett
hajlamossággal bír. Az „allergia –
gyógyszerek – betegség – allergia”
elvarázsolt köre pedig így szerencsétlen
módon továbbforog. Előfordulhat, hogy
lesznek olyan egyének is, akiknek
gyakorlatilag életük végéig allergiával
szembeni valamilyen gyógyszert kell
szedniük. Nyilvánvaló, hogy
a gyógyszergyártás mára egy igen
előnyös üzletté vált, ami csupán az
elsődleges küldetéséről feledkezett meg
eközben – az emberi egészségről -,
helyette ott van a puszta termékeladás
érdeke. A különféle médiákon keresztül
naponta masszírozzák figyelmünket
különféle reklámok útján, nem ritkán
bevetve a lehető legrafináltabb és
legszövevényesebb módszereket is. Az
embernek sokszor az az érzete támad,

hogy a sikeres túlélés záloga egyedül
a reklámozott termékek fogyasztásában
rejlik. Anélkül, hogy valaha is valamilyen
egészségi panasza lett volna az
embernek.

Természetesen vitathatatlanul igaz, hogy
az emberi egészség tekintetében
a modern tudomány abszolút
nélkülözhetetlen. Ráadásul a mai világ az
ember számára sokkal több kockázatot
rejt, mint korábban. Gépkocsikkal
közlekedünk, repülőkön repülünk,
különféle RTG szűrésekre járunk
a rendelőkbe, vagy éppen igyekszünk
uralni és felhasználni az atomenergiát –
csak, hogy néhány példát említsek a mai
mindennapjainkból. Bizonyos esetekben
közvetlen életmentésről, vagy egészség
megmentésről van szó. A legkorszerűbb
műszaki és mentési háttér, illetve
a szakmailag tökéletesen felkészült
orvosok nélkül ez a mentés lényegében
lehetetlen volna. Nagyon lényegesek
a balesetek- és a műtétek utáni
megfelelő utókezelések, rehabilitációs
gondozások is. Az ún. nyugati típusú,
klasszikus medicina nélkülözhetetlensége
tehát egyértelmű. Azonban a nyugati
orvoslás is a saját hagyományaiból merít,
generációkról generációkra tanul és okul
saját hibáiból. Ebben ugyanolyan, mint
a többi gyógyítási módszer.

A saját tapasztalataim alapján tudom,
hogy a klasszikus medicina hiányában
nem igazán lettem volna képes megírni
jelen cikkemet. Ugyanakkor azt is el kell
ismernem, hogy magam is eljutottam
abba a helyzetbe, amikor is döntenem
kellett arról, hogyan tovább. Gyötrő
hátfájásaimra ugyanis igen erős,
morfiumtartalmú fájdalomcsillapítókat
kellett szednem. Még felnőtté válásom
idején, két veseműtéten estem át,
melyek közül az utóbbi alkalmával az
egyik vesémet eltávolították. Idővel
további műtéteken vettem részt, ezúttal
a gerincemet illetően és jó esélyem volt
a tolókocsiba jutásra. Életem végéig
lényegében maradt volna a gyógyszerek
és a fájdalomcsillapítók szüntelen
szedése. Ezen lehetőségnek azonban
a szervezetem elég erősen kezdett
ellenállni. Egyetlen megmaradt vesém
határozottan tiltakozni kezdett a szedett
gyógyszerekkel szemben, mégpedig
azzal, hogy a működését tekintve
a normális szinthez képest úgy 60%-on
volt csak hajlandó üzemelni, ráadásul
mindehhez további nyavalyák jöttek elő
nálam. Ebben az időben kerültem
kapcsolatba Jonáš doktorral. Az
egészségi problémák megoldásához
történő hozzáállása azonnal
megragadott. Elkezdtem megtanulni,
hogy a krónikus és hosszantartó
egészségi nehézségekre léteznek más
megoldási lehetőségek is. Megértettem,

hogy az emberi szervezet egy olyan
tökéletes és jól felszerelt rendszer, amely
számára ha lehetővé válik a természetes
működése, akkor nem létezik az az ok,
ami miatt komolyabb betegségekben
kellene szenvednie. Így kezdtem el
behatóbban megismerkedni az emberi
szervezet irányított és ellenőrzött
méregtelenítésének módszerével.
Szervezetemben elkezdtem keresgélni
azokat az anyagokat, amelyekből
felesleg van és gátolják a helyes
működését, illetve feltárni azokat az
elemeket, amelyek éppen ellenkezőleg,
hiányoznak. Ha pedig hiányoznak, akkor
ennek a hiánynak az okát. Ez mind
valójában roppant logikus és egyszerű.
Mit ér a vitaminok és ásványi anyagok
szakadatlan utánpótlása, ha a szervezet
azokat nem képes felszívni? Például ilyen
a kalcium esete is. Sokszor igyekszünk
ezt az elemet, különféle készítmények
formájában pótolni (ismét a reklámok
hatására) szervezetünk számára anélkül,
hogy mondjuk csontritkulásban
szenvednénk. Mindennek az eredményét
tekintve nem csak nem segítünk
magunkon, hanem ráadásul a kalcium
fokozatosan elkezd lerakódni és
kialakulhatnak az érelmeszesedések az
érrendszerünkben. De hosszan
folytathatnám további példákkal. Erre
azonban most egyáltalán nincs szükség.
Igen egyszerűen és gyorsan eljutottam
azon felismeréshez, hogy amennyiben
szeretnék javítani testem akkor éppen
aktuális állapotán, akkor minél előbb el
kell hajtanom belőle az addigi
gyógykezelések valamennyi
gyógyszermaradványát. Ezt a Joalis
készítményeknek köszönhetően igen jól
sikerült is elérnem.

Ma igen elszánt híve vagyok a gyógyítás
ún. alternatív módon történő
megközelítésének. Ugyanis számos
esetben a klasszikus medicina mellett,
ennek a módnak is megvan a maga
alapvető terapeuta szerepe. Mély
meggyőződésem, hogy az egészségünk
manapság elsősorban a klasszikus és az
alternatív gyógyászat hatékony
együttműködésén múlik. E kettőnek igen
szorosan kell együttdolgoznia.
Valamennyi törekvésnek egy irányba kell
összpontosulnia. Az ember, illetve
a páciens és kliens érdekében.
Lényegtelen, hogy az adott konkrét
esetben mely megoldás segít jobban egy
adott emberen. A felelősség rajtunk
nyugszik, akik megértették mindennek
a lényegét és akiknek sikerül
a munkájukkal mindezt értékes
tartalommal is megtölteni.

Sok sikert kívánok Önöknek
méregtelenítési terapeuta munkájukban:

Szívélyes üdvözlettel: Pavel Jakeš
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A toxinok, immunszervekből történő el-
távolítása nem csak azért lényeges, hogy
ne betegedjünk meg, hanem azért is,
hogy a szervezetünk idő előtt ne öreged-
jen meg a toxinok okozta károsodások vé-
gett. Ráadásul az optimálisan működő im-
munrendszer a méregtelenítési medicina
számára egy jelentős segéderőt is jelent,
ugyanis a Joalis készítmények önmaguk-
ban nem képesek eltávolítani semmiféle
toxint sem, ezzel szemben szüntelenül sti-
mulálják és informálják azt az immun-
rendszert, mely aztán a saját erejével bá-
nik el a toxinokkal. Az immunrendszerrel
végzett munka így tehát a méregteleníté-
si medicina alapműveleteihez sorolandó.

Mely szervek vesznek részt az
immunitásban?
Az immunrendszer helyes működésének
megújításához szükség lehet egyes, vele
összefüggésben lévő szervek méregtelení-
tésére is. Ilyen első sorban az a csontvelő,
amelyben a vér- és nyirokrendszer sejtjei
képződnek. Következő ilyen lényeges egy-
ség maga a nyirokrendszer, amely az
egész immunrendszernek a főrészét képe-
zi, jelentőséggel bír az egyes szövetek és
szervek lokális immunitásában is. Az 
immunitás és annak hatása bizonyos ese-
tekben igen szűken specifikált, így az 
immunitás szempontjából beszélhetünk
daganattal, vírussal, gombával, baktériu-
mokkal szembeni immunitásról, ugyan-
akkor még az autoimmun problematikáról
és az allergiáról is. Az említett típusú im-
munitások központja a telencefalonban
helyezkedik el, így ennek a szervi egység-
nek a méregtelenítése alaplépésnek szá-
mít a teljes immunrendszer működésének
javítása szempontjából.

A méregtelenítési medicina egy egész-
testes orvoslás, így az emberi szervezetben
tett bármiféle méregtelenítési beavatko-
zás a maga nemében az immunrendszert
befolyásolja. Példaként megemlíthető az
agy méregtelenítése stressz, depresszió,
vagy éppen szorongás esetén, ezek az em-
lített és persze a további érzelmi kilengé-
sek is határozottan befolyásolják az im-
munrendszert. Az agy és annak funkciója
az egésztestes medicina szerint öt anya-
szerv között van felosztva, így az immun-
rendszer effektív működésének szem-
pontjából jelentős szerepet játszik a tüdő,
a vesék, a lép, a máj és a szív méregtelení-
tése is.

Mit és hogyan fogunk akkor
méregteleníteni?
Elsődlegesen pontosan az említett fő szer-
veket kell méregteleníteni, mégpedig a Res-
piDren, az UrinoDren, a VelienDren, a Li-
verDren és a CorDren nevű készítményekkel
(ugyanezek a készítmények javítják a ter-
mészetes védvonalak – nyálkahártyák, bőr –
működését is).

A második fázisban a telencefalonban
megtalálható immunitás vezérlésért fele-

lős központot méregtelenítjük a Cranium
készítménnyel. Az Imun elnevezésű ké-
szítménnyel a csontvelő méregteleníthe-
tő, a benne lévő mikroba fertőzési gócok
likvidálásával. A harmadik jelentős készít-
ménynek a Lymfatex számít, amely a bél
nyirokrendszert képes méregteleníteni, el-
ső sorban a fontos nodi lymphatici aggre-
gati-t (azaz a Peyer-plakkokat), de a nyi-
rokrendszer további olyan területeit is,
amelyek a toxinok termelésével megza-
varhatják az egyes összefüggésben lévő
szövetek és szervek immunitását.

Ez az említett három készítmény az alap-
vető méregtelenítési „triumvirátust” al-
kotja az immunrendszer részére. Nem sza-
bad megfeledkeznünk azonban olyan
készítményekről sem, mint amilyen az 
Antimetal a mérgező fémek, vagy az
Ionyx a radioaktív elemek, illetve az Anti-
chemik a vegyi anyagok eltávolítására.

A továbbiakban foglalkozni kell az egyes
szövetekben megbúvó gócokkal is, ugyan-
is a mikroba gócból származó toxinok 
károsíthatják az adott szerv lokális immu-
nitását. Ha például a góc a légúti nyálka-
hártya alatt húzódik meg, akkor valószí-
nű, hogy ennek a szervnek a működése
nem megfelelő, illetve gyakran érik fertő-
zések. Kihangsúlyozandó az is, hogy 
a nyálkahártya alkotja az immunitás első
ütközési határvonalát. A légúti rendszer-
ben ezt első sorban egy minőségi mikroba
filmréteg alkotja a nyálkahártyán. A meg-
felelő minőségű nyálkahártya képes meg-
gátolni a nem kívánatos anyagok és a mik-
roorganizmusok bejutását a szervezetbe.
Ezen nyálkahártya minősége leggyakrab-
ban akkor romlik le, amikor valamilyen
méregterhelés éri, például cigarettafüst,
vegyi anyagok, fémek, vagy mikroba gó-
cok előidézte krónikus gyulladások által.
A bél és a genitális területek immunitását
javarészt ezek mikroba flórája biztosítja,
amely képes a nem kívánatos mikroorga-
nizmusokat elpusztítani. Ez a mikroflóra
azonban sérülhet, mégpedig nem csak
mikroba gócok által, hanem gyógyszerek-
nek (főleg antibiotikumoknak) köszönhe-
tően, illetve besugárzás, műtétek és más
egyéb beavatkozás útján. A nyálkahártyák
minőségét egyéb mérgező anyagok is
ronthatják, mint amilyen például a sokat
emlegetett glutén. Éppen ezért nagyon lé-
nyeges, hogy ne csak ezeket a toxinokat
igyekezzünk eltávolítani (például a Meta-
bol, vagy a Gli-Glu készítmények segítsé-
gével), hanem a nyálkahártyák minőségét
is fokozzuk. A régi hagyományos kínai or-
voslás alapján a nyálkahártyák szervi őr-
zője a lép, így a lép, VelienDren készít-
ménnyel történő méregtelenítése egyben
az immunrendszer számára is kedvező ha-
tással bír.

Mint arról már említést tettem, az im-
munrendszer minőségét az érzelmek is ká-
rosíthatják, így gyakran előfordulhat,
hogy nem csak a pszichikai terheltségeket
kell eltávolítani a NoDegen, Emoce, Stre-

son, Hypotal, Supraren, vagy a MindDren
készítmények igénybevételével, hanem
meg kell oldani depressziós, illetve szo-
rongásos eseteket is, mégpedig az érintett
agyi struktúrák és nem utolsó sorban pe-
dig az enterális idegrendszer, mint szero-
tonin termelő egység méregtelenítésével.

Alapérvényű kijelentésnek számít, hogy
minél komolyabb egy megbetegedés, 
annál összetettebb az immunitás hibája
(például: daganat) és persze sokkal komp-
lexebbnek kell lennie magának a méreg-
telenítésnek is.

Az immunrendszer megmentése
A mai modern korunkban az immunrend-
szer minősége komoly veszélynek van 
kitéve. Az allergiás esetek, mint immun-
rendszeri hibák száma folyamatosan nö-
vekszik, a pszichés eredetű stressz hatásá-
ra az autoimmun betegségek száma is
fokozódik és legfőképpen sok kisgyermek
esetében nem alakul ki a születésüktől
fogva az immunrendszer kellő működő-
képessége.

Jelentős terheltséget képezhetnek az im-
munrendszer számára az oltások. Az im-
munrendszer veleszületett működésbeli
hibáit a méhen belüli fejlődéskori toxin-
terhelések, vagy éppen más olyan terhelé-
sek okozzák, mint amilyenek a mikroba
toxinok, a fémek, illetve más egyéb toxi-
kus anyagok.

Szeretnék rámutatni, hogy az immun-
rendszer elégtelensége lehet relatív is. 
Korunk szennyezett környezete, a sok
vegyszer, melyekkel naponta kapcsolatba
kerülünk, vagy az élelmiszerekben megta-
lálható mesterséges adalékanyagok,
mind-mind oly mértékben leterhelhetik az
immunrendszert, hogy az egyszerűen nem
győzi helyesen ellátni valamennyi felada-
tát még akkor sem, ha egyébként egész-
séges és jól működik. Minél több idegen
eredetű anyag található a környezetünk-
ben, annál jobban fokozzuk az immun-
rendszer működési hiányosságát. Éppen
ezért ezen „zavaró” anyagok életkörnye-
zetünkből történő eltávolítása igen lénye-
ges, annak ellenére, hogy önmagukban
nem idéznek elő problémát.

A méregtelenítési medicina az immun-
rendszerrel igen hatékony módon képes
együttműködni. Alapvető elsőbbséget je-
lent, hogy elsőnek a működést gátló oko-
kat számoljuk fel, ne csak az időszakos sti-
mulációját végezzük. Ezzel megoldható
nem csak az alulműködő immunitás, ha-
nem az allergiák, vagy az autoimmun
problematika is. Egésztestes személetével
a méregtelenítési medicina egy egyedü-
lálló rendszert alkot az immunrendszeri
hibákkal vívott harcban.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Dr. Josef Jonáš: 

„Imunitní systém & detoxikace“

Magyar szöveg: Gauland Attila
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E
gy felnőtt ember csontváza 206 darab
egyedi csontból tevődik össze. A cson-
toknak és magának a csontváznak,

mint egységként egy egész sor ismert és ke-
vésbé ismert feladata van. Elsődlegesen 
a belső szervek védelmeként szolgál a kül-
ső környezetből származó különféle me-
chanikai sérülésekkel szemben. A kopo-
nyacsontokból álló koponya skatulyaként
és egyben védőburokként szolgál az agy
számára, a páros bordákból álló mellkas
ugyanakkor a szívet és a páros tüdőt rejti
és védelmezi. A csontváz egyben alakot is
ad az egész testnek és mechanikai támaszt
biztosít számára. Az ember számára lehe-
tővé teszi a felegyenesedett testtartást.

Nagyon lényeges feladatuk a csontok-
nak, hogy az ember számára lehetővé te-
gyék a mozgást, a légzést, a beszédet, 
a rágást, és a mimikán keresztül az érzel-
mi megnyilvánulásokat stb.. Ezeken a sza-
bad és önkéntelen mozgásokban a cson-
tokon kívül részt vesznek még az izületek,
az izmok, az inak és persze ezek kapcsola-
tai, szalagjai, melyekkel specifikus ponto-
kon keresztül a csontok felületéhez kap-
csolódnak. Az izommozgások aktiválását
első sorban a központi idegrendszer biz-
tosítja, mégpedig a perifériás és a vegeta-
tív idegrendszeren keresztül.

A belső fül csontos része nélkül az ember
nem lenne képes hallani sem. Pontosan 
a hallás, mint az egyik fő emberi érzék tar-
tozik a vese szervek körébe. Szélesebb
körben nézve a vesék és körükbe tartozó
szervek helyes működése, belső harmóni-

ája, valamint tisztasága nem csak azért fe-
lelős, hogy az ember képes legyen akusz-
tikus eredetű információt (kimondott szót,
melódiát, egy konkrét személy hangját)
érzékelni, hanem főként azért is, hogy 
a hallással észlelt információra az ember
képes legyen összpontosítani, megérteni,
felfogni és következésképpen megjegyez-
ni azt. Az egészséges önbizalom bizony 
a csontok állapotával is összefügg és egy-
ben nélkülözhetetlen feltételét is alkotja
a jól működő emlékezetnek.

A csontok belsejében található csontvelő
a vérképzés fontos szerve. Lényeges a fe-
hér és vörös vértestek szintézise szem-
pontjából. Amikor egy gyermek még nö-
vésben van, akkor a csontvelő a csontok
nagyszámában aktívan működik. Felnőtt-
korban aztán a vérképzésben legfőkép-
pen a bordacsont, szegycsont, combcsont
és egyes koponya-, illetve medencecson-
tok vesznek részt. Az életkor előrehaladá-
sával a vörös csontvelő először sárgavelő-
vé változik, mely zsírban gazdag, aztán
később pedig szürke velővé.

A csont egy jelentős anyagcsere szerv is
egyben, mely állandó szövetként szünte-
lenül átalakít (metabolizál). Úgy tartják,
hogy a csontok egy egészséges egyénnél
az anyagcsere szempontjából 10 évente

durván egyszeri alkalommal cserélődnek.
A méregtelenítési medicina tekintetében
ez egy nagyon lényeges információ,
ugyanis a becsületes és hosszantartó mé-
regtelenítési lépéssorozatok során többé-

A csontok, mint szervi egység a kínai medicina és így
a szervi pentagram szerint a vesék körébe tartoznak. Ez az
egész szervi kör (beleértve a csontokat is) szorosan
összefügg olyan érzelmekkel, mint a félelem, az
aggodalom, a bizonytalanság, a szorongás és az emberi
képességek hiányával. A korabeli fellelhető írásokban
a klasszikus kínai medicináról arról lehet olvasni, hogy: 
„A vesék megőrzik a t’ing eszenciáját. Ebből az eszenciából
képződik az a suej nevű velő, amelynek rendeltetési helye
a csontokon és a koponyán belül megtalálható üreges
területek. A csontok ezt a különleges anyagot egyrészt
tárolják, védőburkolatot képezve körülötte, másrészt pedig
önmaguk is belőle táplálkoznak, azaz olyan tápanyagokat
nyernek belőle, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kellően
szilárdak, valamint erősek legyenek, amivel további
funkcióikat láthatják el…”

Az aktív vörös csontvelő eloszlása egy
felnőtt és egy gyermek csontvázában

A csontok általános
felépítése

és méregtelenítésük 

Alap- és haladó méregtelenítés
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ves távlatban gondolkodva
alapvető kedvező változásokat
lehet elvárni a csontvázszerke-
zetben (amilyen például a csont-
ritkulás állapotának javulása).

A csont egyben kalcium- és
foszfortartalékolóként is szol-
gál. A csontokban található meg
az emberi szervezet összes kalci-
umtartalmának mintegy 99%-a
(ami összességében kb. 1 kg-ot
jelent). A vér kalciumtartalma
szüntelen és pontos szabályozás
alatt áll, mégpedig a szervezet
szándékos hormonális szabályo-
zó mechanizmusán keresztül (lásd a JIM
2009. 2. negyedéves számában megjelent
„A kalcium anyagcseréje és a nehézfé-
mek” cikket). A kalcium többek között
egy igen fontos közvetítő is a sejteken be-
lüli idegingerületek átvitelében, a kalcium
anyagcseréjétől függ például a gondolko-
dás gyorsasága és élessége is.

A csontok kiegyenlítő rendszerként is
szolgálnak a szervezet kémhatásának (pH)
szabályozásában, különösen a savasság te-
kintetében azzal, hogy alkáli sókat szívnak
fel, vagy éppen választanak ki a szerve-
zetből.

A csontok fontos méregtelenítő szervi
egységnek is számítanak, tekintettel arra,
hogy a stressz helyzetekben olyan toxinok
rakódnak le bennük, mint első sorban 
a mérgező fémek közül az ólom, vagy 
a kadmium. Ezeknek a stressz elmúlását
követően a csontokból távozniuk kell. Er-
re a célra és egyben, mint ezen termé-
szetes fiziológiai folyamatok támogatá-
sára és felgyorsítására szolgálnak olyan
készítmények, mint például az Antime-
tal és az Ionyx.

A csontok felépítése
A csont általánosságban nézve három
alkotóból tevődik össze: a csont felüle-
tén található a csonthártyából – ez 
a rész például hiányzik a forgóknál az
izületi pontokban, a kompakt csontból
(mely már egy csont-ásványi szövet) és
végül a csontok belsejében található
csontvelőből. A csontok felosztásának
tekintetében vannak hosszú csontok
(karcsont, combcsont), majd lapos cson-

tok (lapátcsont, egyes koponyacsontok),
rövid csontok (csuklóban) aztán ott van-
nak a szabálytalan alakzatú csontok (ge-
rinccsontok).

A csonthártya (periost) egy, vérrel aprólé-
kosan átjárt és idegszövetekben gazdag
szöveti egység. A csonthártya egyben egy
anyagcsere szerv és jelentős határt is képez
a csont külső és belső környezete között. Ha
véletlenül sérül a csonthártya, akkor ezzel
együtt sérül a csontok tápanyagellátása is.
Maga a csont „nem fáj”, ugyanis nem tar-
talmaz idegszöveteket, a csontok fájdalmát
pontosan a csonthártya közvetíti. Ha a cson-

tokat érintő méregtelenítési folyamatok so-
rán a csontfájások, vagy azok érzetének
konkrét esetei merülnek fel, akkor ez min-
den esetben a csonthártya jelzései, amikor
is a csontok belső struktúráiból az anyagok
(így a toxinok is) a csonthártyán keresztül 
a véráramba lépnek át.

A kompakt csont, vagy csontké-
reg a csontok legszilárdabb részét
alkotják. Könnyűségével dacolva 
a szilárdsága oly jelentős, amely
csak a fémöntvényekével veteked-
het – a kompakt csont azonban
nem csak nagyon szilárd, hanem
egyben törékeny is. Sokkal többet
bír nyomásra, mint húzásra. A kom-
pakt csontok legfőbb építőele-
mei a csontszöveti „csövecskék” – 
a csontlamellák. Ezen lamellák fa-
laiban találhatók maguk a csontsej-
tek.

A csont spongia, vagyis a szivacsos
csontszövet fő építőelemei a csontgeren-
dák. Ezek a csontgerendák elrendezése
olyan, hogy az egész struktúra a lehető le-
gellenállóbb legyen még a csont legkomo-
lyabb igénybevételekor is. A szivacsos csont-
szövet területén található a csontvelő.

A csont anyagcseréjében résztvevő sejtek
alaptípusai az osteoblastok és az osteok-
lastok. Az osteoblastok a csontképző, az
osteoklastok pedig a csontfaló sejtek, ez
utóbbiak mérete úgy 0,1 mm köeüli és az
általuk csontokból kinyert anyagok a szer-
vezet más területein kerülnek felhaszná-
lásra. Az osteoblastok és az osteoklastok
működése közötti egyensúly megléte
alapfeltétele a csontok egészségének
megőrzésében. Ezt az egyensúlyt első sor-
ban a hormonális rendszer irányítja.

A csontok és a velük összefüggő
szövetek általános méregtelenítésére
első sorban az alábbi készítményeket
alkalmazzuk:

Sok szerencsét, jó egészséget és sok si-
kert kívánok Önöknek a csontok eredmé-
nyes méregtelenítéséhez!

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Vladimír Jelínek: 

„Obecná stavba kostí a jejich detoxikace“
Magyar szöveg: Gauland Attila

• Az emberi szervezet legnagyobb csontja a combcsont (femur) – ez egy
felnőtt ember esetében eléri a kb. 46 cm-es hosszúságot is. Ugyanakkor
a legkisebb a kengyelcsont (stapes), amely mindössze 5 mm hosszú.

• A csont a természetben megtalálható egyik legszilárdabb anyag.
Szilárdsága négyszer nagyobb, mint a betoné.

• A teljes emberi testsúlynak mintegy 14%-át képezi az emberi csontváz (ami
úgy 10 kg-ot jelent összességében).

• A csontváz különféle részeit már az öthetes magzati korban meg lehet
figyelni, amikor is a magzat mérete úgy egy borsónyi.

• Megszületésekor egy gyermek úgy kb. 350 csonttal rendelkezik testében.
• Vannak olyan emberek, akik egy ráadás borda párral, vagy éppen egy

borda pár hiánnyal születnek.

A szó átvitt értelmében a csontok az ember emlékezetét reprezentálják,
sőt szélesebb tekintetben az emberiség emlékezetét. Hiszen
a csontvázmaradványokból meg lehet állapítani, hogy hogyan is néztek ki
az elődeink. A csontokból például azt is ki lehet olvasni, hogy IV. Károly
köszvényben szenvedett, vagy a tuberkolózis baktériuma 3000 évnél is
idősebb…
A csont tehát egy élő, folyamatosan megújhodó szövet.
A csontvázmozgató izomzat mozgása és egészséges megterhelése nagyon
kedvezően hat a csontszövet képződésére, mégpedig az osteoblast
működés stimulálásán keresztül. A mozgásszervi terület
méregtelenítésekor számításba kell venni, hogy a megtisztulás egy
hosszantartó folyamat – például az ólomtól való méregtelenítés folyamata
akár két évig is eltarthat.

• Joalis OsteoDren
• Joalis UrinoDren
• Joalis ThyreoDren
• Joalis Supraren
• Joalis Deuron

• Joalis Antimetal
• Joalis Ionyx
• Joalis Biosalz
• Joalis InfoDren

Csontsejtek 
az 
osteonban

Csontsejtek
Szivacsos csontszövet

Csontkéreg

Csonthártya

Osteon, középen 
a Harvers-csatornával

A
tartósan szerencsés emberi belső
állapot elérése valamennyi ősi szel-
lemi kultúra számára a legfőbb tö-

rekvést és csúcsot jelentette. Ebben az ér-
zelmi állapotban az értelem háttérbe
szorul és az ember a szívére hallgat le-
ginkább. A szíven belüli hévnek olyan
lángon kell égnie, hogy a szenvedély ne
égesse el az embert. Egy, lelkileg és szel-
lemileg is érett embernek képesnek kell
lennie arra, hogy az ilyen állapotokat
megkülönböztesse egymástól, illetve 
a túlzott érzelmi fellángolásokat vissza-
fogja szívében, de nem teljesen kioltva
azokat és takaréklángon tartás mellett
meghatározva egyben ezen fellángolá-
sok szélső határait.

De nézzük meg az ábrát a pentagram lo-
gikájának tükrében. A fa (és egyben 
a szél, mely szintén „máj” elemnek számít)
élteti a tüzet, mígnem a nyers faágakban,
gallyakban lévő nedvességtartalom, vagyis
a víz, a tűz kialakulását gátolja, nem enge-
di azt kellően fellángolni. Amikor Mózes az
Ótestamentum elbeszélése alapján juhokat
legeltetett, megpillantott egy lángoló bok-
rot, amelyből Isten szólt hozzá. Az ember
(és az állatok) érzelmi agya számára a fent

feltüntetett ábra a legfontosabb képek
egyike, ami szüntelenül ámulatba ejti és le-
köti a figyelmet.

Azt az állapotot, amikor is a szív túlzot-
tan „önmagára” összpontosít, beképzelt-
ségnek nevezzük. Ebben az érzelmi álla-
potban az ember többségében nem képes

az önreflexióra – nem képes
ezt az állapotot elhagyni,
vagy éppen tévesen úgy
tartja, hogy ez a kívánatos
és helyes állapot. A hosz-
szantartó elégedettség és
az emocionális stabilitás
szempontjából azonban ez
nem jelent megoldást. A
népi bölcsesség erre azt
mondja, hogy a túlzott be-
képzeltséget (pofára)esés
követi. Ami azt jelenti, hogy
a szív szerveinek kimerítését
követően törvényszerűen
egy érzelmi visszaesés kö-
vetkezik be, amely alkalmá-
val az öröm helyét felváltja
a nyomottság, a szétszórt-
ság, a bánat, a szkepszis, a
depresszió stb..

Az alkimista hagyomány
azt hangsúlyozza ezzel
kapcsolatosan, hogy az iga-
zi örömöt az az öröm je-
lenti, amely a szívből ered
és inspirációs forrásként
magasabb szintű, egyben
belső értékekből táplálko-
zik, nem utolsó sorban pe-

dig az Istenre, illetve természeti képi ar-
cheotípusokra támaszkodik. A hamis
örömhöz és elégedettséghez minden eset-
ben szükség van egy második személyre
(mi több van, hogy egy egész közönség-
re), akin a következőket követeljük:
• dicsérjen minket és folyton hangsúlyoz-

za előnyeinket,
• szüntelenül pozitív dolgokat meséljen

rólunk, persze szuperlatívuszokban,
mind személyes jelenlétünk, úgy távollé-
tünk alatt egyaránt,

• szüntelenül figyeljen ránk és igazságain-
kat sajátként fogadja meg, vegye át azo-
kat,

• szüntelenül hallgassa „szórakoztató” kis
történeteinket és viccelődéseinket,

• érzelmi alárendeltségünk állapotában
legyen, miközben szüntelenül nyerő
helyzetben legyünk felette, igazolva így
saját képességeinket,

• stb..

Megfigyelhető, hogy a szerencsés álla-
pot másokkal történő elhitetése egy sűrűn

Az öröm (inkább talán a szerencsés és elégedett állapot
érzete) egy hihetetlenül fontos olyan érzelemtípus, amely
összefügg a szív körébe tartozó szervekkel. Ez
tulajdonképpen az ember cél érzelme, ami alatt azt kell
érteni, hogy az ember mind tudatosan, úgy tudatalatti
módon ennek az érzelemnek az elérésére törekszik és
próbál minél tovább ezen elért állapotában is maradni.
Ennek az érzelemnek az elérési módjai és eszközei
azonban, ugyanúgy, mint az emberi jellemek is, igen
különbözők lehetnek. Az egyes módozatok helyesek, míg
mások akár a patológiai szintű viselkedés határát
súrolhatják, vagy éppen az egyén súlyos pszichikai
zavartságának lehetnek a megnyilvánulásai.

A víz tüzet olt

Az igazi bölcsesség a teljesen közönséges dolgokban
rejtőzik. Ha egy tisztást akarunk kialakítani és az
összeszedett, még nyers faágakat akarjuk elégetni,
akkor bizony kellő türelemre van szükségünk ahhoz,
hogy a még parányi tűz végre igazi lángra kapjon.
A nyers ágak, gallyak ugyanis nagyon nehezen égnek,
mint tudjuk. Éppen ezért legelőször egy kisebb tüzet
kell raknunk, melyet aztán fokozatosan táplálunk és
növelünk, addig amíg el nem érjük az olyan méretű
lángokat, amelyekkel már a nagyobb ágak is
elégethetők. Ha nem leszünk kellően türelmesek és
túlzott sietségbe fogunk, akkor bizony nem igazán fog
sikerülni az egész folyamat….

Fa Föld

Fém

Tűz

Víz

Alap- és haladó méregtelenítés



alkalmazott manipulációs technikának
számít. Ha egy ember nem őszinte csodá-
lattal dicséri embertársát, hanem valami-
lyen rejtett cél elérésének (például pénz-
kölcsönzés, pozíció, vagy fizikai segítség
elérése) érdekében egyéb szándékkal te-
szi azt, akkor ebben az esetben manipulá-
cióról beszélhetünk. A manipuláció ezen
típusát alkalmazzák a reklámiparban is,
amikor is a szerencsés állapot érzetét egy
konkrét termékkel kapcsolják össze. A rek-
lám kitervelője/manipulátora ezzel azt
sugalja számunkra, hogy ha ezt a kon-
krét terméket megvásároljuk, akkor bi-
zony boldogok leszünk (például egy
reklámban, melyben egy boldog család
a gyerekekkel együtt a család kedvenc
joghurtját majszolja). Megemlítendő itt
az a cseh népi mondás, ami úgy szól,
hogy „a dicséretnek szaga van”. A di-
cséreten belüli, a személyiségünkhöz
közeledő hamis szándék felismerése
azon alapképességek közé tartozik,
amellyel eredményesen ellen lehet áll-
ni mások manipulációs technikáinak.

Ezzel a módszerrel főként az olyan
embereket lehet manipulálni, akik
gyermekkorukban a szüleik részéről
nem részesültek elegendő érzelmi fi-
gyelemben. A gyermeknek abban az ér-
zetben kellene felnőnie, hogy a szülei
számára ő számít a legnagyobb kincs-
nek. A szülőnek kell öntudatot adnia
gyermekének, fel kell ismernie a pozi-
tív gyermeki oldalát és foglalkoznia kel-
lene azokkal. A szülőnek nem szabad-
na túlzottan kritizálnia a gyermekét
azokban az élethelyzetekben, amelyek
megoldására az önállóan nem képes
(sokszor ezek magának a szülő képes-
ségének hiányát is jelentik, melyekre az
nem hajlandó felfigyelni). Az autorita-
tív nevelés nem veszi figyelembe a gyer-
mek egyéni fejlődését, annak termé-

szetes képességeit és egészséges vágyait.
Az alapot a vizualizációs technika elsajá-

títása jelenti, amivel kezelhetővé válik 
a saját büszkeség és előbújhat az alázat ál-
lapota, persze idetartozik annak a képes-
sége is, amikor is az egyén önfelismerő
módon észreveszi saját, egészségtelen 
érzelmeit és visszakívánkozik az alázat ál-
lapotába. Foglaljuk csak össze, milyen ér-
zelmi állapotokról (melyek tartós önelé-
gedettséghez vezetnek) is van szó:

• Túl sokat beszélek és az az érzésem tá-
mad, hogy felsőbbrendű vagyok a hall-
gatósághoz, a közönséghez mérten.

• Versenyzőtípus vagyok, vágyom a mások
feletti győzedelmeskedésre – tulajdon-
képpen ezért csinálom az egészet.

• Szívesen parancsolgatok, imádok a fi-
gyelem középpontjában lenni.

• Előszeretettel bizonyítom be igazamat
mások előtt.

• Örömet okoz számomra mások sikerte-
lensége.

• Szüntelenül számítok és várom mások
dicséretét és elismerését.

• További és további új dolgok, élmények
után vágyom szüntelenül.

Az örömmel (mely a szívhez kötődő ér-
zelem) első sorban a következő archeotí-
pusok (álomképek) köthetők össze:
• Tűz (láng, égő ház, lángoló fa, izzó gala-

gonya, …)
• Nap,
• Arany (aranykincs, aranygyűrű, arany-

hám, aranyhal, aranymadár, aranysíp,
…),

• Herceg, hercegnő, király, királynő, ural-
kodó, oroszlán, elnök, ...

A szív érzelmét a vesék érzelme igyekszik
folyton ellensúlyozni/korlátozni. A vesék
körének szerveivel elsődlegesen az alábbi
archeotípusok (álomképek) kapcsolatosak:
• Víz (folyó, tenger, jég, hó, hópehely, …)
• Hal,
• Hajó (vitorlás, …)

• Só,
• Kéregető koldus, szakadt ruházat, sza-

kadt bodega, …

A büszkeség érzelem leküzdésére szolgá-
ló vizualizációs technika a vesék és a szív ar-
cheotípusának képi élő összekapcsolásán
alapszik. A jelenetnek olyannak kellene
lennie, amelyet a lehető legélőbb módon
vagyunk képesek elképzelni. Így például:
• A tűzoltók vízsugárral tüzet oltanak.
• Aranyhal a tengerben.
• Só az arany felett – az élet számára a só

fontosabb, mint az arany.
• Tengeren, hajó szállította aranykincs.

• Koldusember, kertész álruhába bújt her-
ceg.

• Aranyhajú hercegnő, közönséges ruhá-
ba öltözve, aki egy rokkán fonalat ké-
szít.

A víz álomképe, mely a tüzet oltja, biz-
tosítja, hogy a tűz ne lángoljon fel kont-
rolálhatatlanul, egy archeotip ellenképet
alkot a szív emóciók „hiányaival és feles-
legeivel” szemben. Ez nem csak a saját hi-
úságra és büszkeségre használatos, hanem
a veszteségre, a tanácstalanságra és a di-
cséret hiányára is. A víz és a tűz elemének
kiegyensúlyozott kapcsolata a szív tartós
elégedettségéhez vezet.

A „szív” eredetű érzelmekkel összefüg-
gő, a szervezet méregtelenítésére alkal-
mas készítmények a következők:

- Joalis COR-DREN
- Joalis VASO-DREN
- Joalis VENA-DREN
- Joalis NEURO-DREN

- Joalis CRANI-DREN
- Joalis MIND-DREN
- Joalis CRANIUM
- Joalis EMO-DREN
- Joalis EMOCE
- Joalis NO DEGEN
- Joalis STRESON
- Joalis VEGETON
- Joalis HYPOTAL
Sok szerencsét, jó egészséget és sok si-

kert kívánok Önöknek az életen belüli va-
lódi elégedettség megleléséhez!

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Vladimír Jelínek:

„Voda hasí oheň“
Magyar szöveg: Gauland Attila
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el az a pillanat, amikor is visszazuhan az eredeti helyzetébe és
férjével ismét abban a rozzant halászkunyhóban ülnek, amiben
a mese kezdetén is laktak.

A pszichológiai szakirodalomban az szerepel, hogy az ember
elégedettségének egyik pillére a „valamire szüntelenül vágyás”.
Ez azt jelenti, hogy a bekövetkező dologgal arányos kíváncsiság
és izgatottság közötti pozitív érzelmi kapcsolatot kell megtalál-
ni. A népi bölcselet azt mondja ráadásul, hogy nem szabad túl-
zott várakozással viseltetni valami iránt, mert előfordulhat, hogy
maga az eredmény, vagy valami dolognak az elérése végül egy
csalódást fog okozni. Mondjuk az ember elér egy valamilyen po-
zíciót a beosztását tekintve és tegyük fel, igazgatóvá válik, ekkor
új autót, új lakást vásárol, vagy éppen egy új kapcsolatba kezd,
azonban hamar rájön, hogy továbbra sem boldog. Úgy tűnik,
mint ha „valamire vágyás” érzelmileg sokkal sikeresebb volna,
mint maga a cél elérése. Sok olyan ember van, aki a tulajdoná-
val, vagy éppen a beosztásával henceg, vagy az is előfordulhat,
hogy az áhított komolyabb tulajdon, illetve magasabb munka-
helyi pozíció elérése csak azt szolgálja, hogy ezekkel később kér-
kedni lehessen mások előtt. És ez pontosan annak a beképzelt-
ségnek az érzelme, amelyet a vízzel kellene „lehűteni” (eloltani).

Só az arany felett (Božena Němcová, cseh írónő egyik
legismertebb meséje a „Szlovák népmesék” gyűjteményéből)
Ez a klasszikus mesetörténet talán valamennyi európai nemzet
által ismert. A Grimm legszebb meséi című mesegyűjtemény-
ben „A libapásztorlány” címmel egy hasonló mesét találunk.

Božena Němcová jelen meséjében a király hivatja három leány-
át és kérdi tőlük, hogy mennyire szeretik azok az apjukat. A há-

rom leánya közül amelyik a legjobban szereti őt, azé lesz a tel-
jes királysága. Itt megjegyzendő, hogy a király valójában egy
olyan személyiség, akinek érzelmei kezelésre szorulnak. Ezt egy
pszichoterapeuta úgy mondaná, hogy gyermekkori érzelmi sé-
rülései vannak, mivel gyermekkorában a szülei nem dicsérték
megfelelő módon. Egyenkénti felszólítása leányaihoz, miszerint
„Mondd, mennyire szeretsz engem….,” már az elejétől fogva
rossz nekifutás, hiszen normál esetben éppen a királynak kelle-
ne kiskoruktól fogva szajkóznia leányainak, hogy mennyire 
szereti őket. Ezzel szemben a király vár el egyfajta dicséretet 
a saját leányaitól. Azonban térjünk vissza a mese eredeti törté-
netéhez.

A király három leánya közül a legidősebbik Zlata (Arany) ugyan
szép volt, de ugyanakkor parancsolgató és beképzelt, a közép-
ső, akit Perlának (Gyöngynek) hívtak pedig hiú és önimádó. 
A legfiatalabbik Maruška (Mariska) gyönyörű volt és egyben jó-
lelkű, barátságos, valamint mindenkihez kedves. Az idősebb test-
vérek az apjuk iránti szeretetüket a gyöngyhöz és az aranyhoz
hasonlítják, ami nem más, mint az üres dicséret karaktere, hiszen
mindkét leány valójában önmagát szereti – az egyik beképzelt,
a másik pedig hiú. A királyt igaz szívéből csupán Maruška szere-
ti valójában, aki apjának a lehető legértékesebbet ajánlja fel,
ami meggyógyíthatja érzelmi állapotát, a só képében. Az ember
számára a só valójában sokkal szükségesebb elem, az aranynál.
A só, mely a vesék szervi körébe tartozó vegyi elem, az arany fe-
lett áll (a mesében az apa, szív eredetű érzelme – valójában 
a gőgös büszkeségbe forduló érzelemhiánya abban nyilvánul
meg, hogy megharagszik Maruška leányára és elzavarja őt ott-
honról).

Magyar szöveg: Gauland Attila

A halász meg a felesége (Grimm testvérek legszebb meséinek egyike)
Mondhatni egy klasszikus meséről van szó, melyben a kifogott hal (egyik változat
szerint csuka, a másik szerint aranyhal) olyan képességgel bír, aminek révén bármit
képes megadni az embernek, amire csak annak szíve vágya szottyan.

A mese ezen változatában a csuka nem igazi hal, hanem egy elvarázsolt herceg. 
A minduntalan nagyobb és nagyobb dolgok iránt vágyó személyt a halász felesége tes-
tesíti meg, aki szüntelenül visszaküldözgeti férjét a halhoz, újabb kívánságok teljesí-
tését követelve attól. A halásznak ez nincs az ínyére, már az első kifogást követően kí-
vánság nélkül ereszti szabadon a halat, hiszen ő önmaga elégedett azzal, amilye van,
no nem így a felesége. A vízparton a halász, következőképpen igyekszik előcsalogat-
ni a vízből a csodatevő halat:

„Tiki-toka-terelő,
csuka koma, jer elő,
ami van, az nem elég,
mást akar a feleség.”

Az erre felbukkanó hal (valójában elvarázsolt herceg) képe pontosan a gyógyító el-
lenképet jelenti a halász feleségének fokozódó igényeivel szemben. A feleség először
a szegényes kunyhójuk helyett egy szép kis házat kér, majd egy-két hét leforgását kö-
vetően megunva azt már kastélyért szalasztja férjét a vízpartra. Ezután királynévá,
majd császárnévá kíván válni. Amikor ezen kívánságai is teljesülnek a férje közremű-
ködésével és a csodatevő hal segítségével, akkor pápává kíván válni. Természetesen ez
a vágya is teljesül a halász feleségének, aki ezzel sem éri be és maga az Úristen szeretne
lenni, hogy maga dönthessen a Nap és a Hold felengedéséről az égboltra. Jellemző
közben, hogy az egyes óhajtott és meg is valósult státuszaiban a feleség egyre rövidebb
és rövidebb ideig elégedett csupán. Az utolsó, Úristenné válási kívánságát követően jön

Mesék, melyek „gyógyítják” a szív érzelmeit 
– a beképzeltséget és a hiúságot

Yvetta Hánlová – TŰZ
Vegyes technikával készített kép, 

29,7 x 42 cm



A
z extracelluláris folyadékot a tenger-
hez lehetne hasonlítani. Mint ahogy
a tenger is körülölel minden egyes

benne élő egysejtűt, úgy a strukturált ext-
racelluláris folyadék is megtalálható
minden magasabb rendű élőlény
sejtje környezetét. Érdekes, de az
alapanyag még ionösszetételében is
a tengervízhez hasonlít. Egyes szö-
vetek esetében ez az anyag számos
helyet érint, ugyanakkor másoknál
csupán a sejtek bazális membránjá-
ra korlátozódik. Képes bejutni vala-
mennyi sejtközi területre és vala-
mennyi sejthez eljutni.

Pischinger alapvető szabályozó
rendszere egy olyan működő egy-
ség, amely kapilláris rendszerből,
kötőszöveti sejtekből és idegvégző-
désekből áll. Ehhez a hármashoz
kapcsolódik még a nyirokcsatornák
nyitott rendszere. Az extracelluláris
folyadék egy olyan médiumot alkot,
melyen valamennyi olyan anyagnak
és információnak át kell haladnia,
melyeknek el kell jutnia a sejtekhez, vagy
amelyeket a sejteknek el kell engedniük.

1975-ben Alfred Pischinger, a hisztológia
és az embriológia tudományok professzo-
ra a bécsi egyetemen osztotta meg azon
ismereteit, melyek az alapanyag szabályo-
zásának rendszerét érintette. Pischinger
az elődei által feltárt ismeretekből indult
ki, többek között Carl von Rokitan és Hans
Eppinger tanulmányiból. Von Rokitan azt
állította, hogy egy betegség nem közvet-
lenül magából a sejtből ered, hanem 
a mikrocirkuláció meghibásodásából. Von
Rokitan nézetét később Eppinger fejlesz-
tette tovább, aki bebizonyította, hogy va-
lamennyi sejtnek a sikeres mikrocirkuláci-

óhoz szüksége van megfelelő környezet-
re, azaz ún. alapanyagra. Pischinger ezek
után egy definiált kapcsolatot határozott
meg ezen alapanyag és a hormonális
rendszer – autonóm idegrendszer viszo-
nyát tekintve. Ezek a tudományos tanul-
mányok Pischinger számára lehetővé tet-
ték az agy és az alapanyag közötti
kapcsolat leírását, mely például akkor ölt
formát, amikor is a központi idegrendszer
rögzíti az adott élethelyzetre (szomatop-
szichikai információk) jellemző változáso-

kat és a felelősséget a perifériára küldi
(pszichoszomatikus információk). Ez min-
den összefüggő szervet elér és érint, bele-
értve az alapanyag alkotóit is. Ez a kom-
munikációs hálózat ma úgy ismert, mint az
alapszabályozás rendszere.

A kötőszövet, vagyis alapszövet 
a következő részekből áll:
• Sejt (fibrociták, makrofágok és őssejtek),
• Strukturált sejtközi anyag,
• Kapilláris rendszer,
• Idegvégződések,
• Nyirokcsatornák kezdetei.

Az alapszövet sejtjei, a fibrociták, és 
a makrofágok filogenetikailag a legidő-

sebb sejtek közé tartoznak. A fibrociták
alapanyagot termelnek, ugyanakkor 
a makrofágok ezeket képesek elpusztíta-
ni. Mindkét sejttípus arra van felkészülve,
hogy minden egyes változásra nagyon
gyorsan és igen hatékonyan képesek le-
gyenek reagálni és helyreállítsák ezzel a fi-
ziológiai egyensúlyt a szervezetben.

A fibrociták termelte alapanyag egy 
magasabb molekulájú komplexek sűrű 
hálózata, melyet többségében proteogli-
kánok, glukosaminoglikánok és struktu-

rált glikoproteinek (kollagén, el-
asztin, laminin és fibronektin)
alkotják. Ezen a hálózaton vala-
mennyi anyagnak és információnak
át kell haladnia, mind a sejt irányá-
ba, úgy a szövetből kifelé egyaránt.
A proteoglikánok sűrűsége és mo-
lekulasúlya attól függ, hogy mely
anyagok mennek át a hálózatukon
és mely nem. Az alapanyagban je-
lenlévő elektrolitek és az általuk
befolyásolt kémhatás (pH) ráadásul
döntő szerepet játszik az alap-
anyag konzisztenciájának szem-
pontjából (koloid, vagy geloz) és
így a „tranzitútvonal” átjárhatósá-
gának a tekintetében is.

A proteoglikánok negatív töltése
hihetetlenül fontos jelentősége van
az alapanyagon belüli vízmegkötés
és az ioncserék viszonylatában. 

A proteoglikánok a szöveten belüli home-
osztázisért (dinamikus egyensúlyért) 
felelősek. A hálózatos struktúrának kö-
szönhetően a proteoglikánok és a gluko-
saminoglikánok az alapanyagnak kellő
mechanikai szilárdságot adnak, így az a
mechanikai hatások tekintetében egyfaj-
ta hatáscsillapítóként működik.

Ha megnézzük az alapanyag egyes alko-
tóinak mikrostruktúráját, akkor megálla-
píthatjuk, hogy nagyszámú poligon struk-
túrájú egységről van szó. Ezeket az
említett egységeket angolul egyszerűen
csak „matrisomáknak” nevezik. Számító-
gépes úton ezekből a matrisomákból kí-
sérleti úton megpróbálták előállítani az

alapanyag vizuális változatát, az eredmény
egy csavart hiperboloid lett, melynek felü-
letei minimális energiaszükséglettel bírnak.
Ezek a felületek negatív Gauss-görbére
utalnak.

A minimális energiaigényű felületek elvé-
vel az emberi szervezeten belül szinte min-
denhol találkozhatunk, például a csontok,
vagy az érfalak, az inak és sza-
lagok, a sejtmembránok felépí-
tésénél egyaránt. Ezáltal a tes-
ten belüli valamennyi biokémiai
interakció energia előfeltételeit
képesek befolyásolni. A hiper-
boloidok mentén folyó energi-
amozgások jelentik a kulcsot
egy sor, gyógyítási lépéssoro-
zatnál (a homeopátia, az aku-
punktúra, a biorezonancia ese-
tében egyaránt).

Mivel itt energia az energia-
mozgásokról van szó, így nincs
semmiféle szerepe sem a gyó-
gyító eszköznek, sem pedig 
a választott gyógyítási lépés-
nek, mivel kizárólag az energi-
amozgástól függ az egész (pl.
a fotonétól).

A fibrociták mellett a makro-
fágok alkotják az alaprendszer
legfontosabb sejtjeit. Ezek az alapanyagot
pusztíthatják is, de ugyanakkor amint át-
járják az alapanyagot, a legkülönfélébb
olyan információkat adhatják át, vagy ép-
pen vehetik fel, amelyek nélkülözhetetle-
nek a sejtek, az enzimek és a hormonok
interakciójához. Ennek az összeköttetés-
nek köszönhetően a rendszer, és vele
együtt az egész szervezet képes sokolda-
lúan reagálni, alkalmazkodni és magas tel-
jesítményt leadni. Ebbe a komplexbe tar-
tozik még a pszichika és az immunitás is.

Az alapanyagban az összes tápanyagot
el lehet raktározni, mégpedig legfőkép-
pen a proteoglikánokhoz kötött formá-
ban. A szacharidok, glükóz és galaktóz, 
a zsírok, aminocsoporton belüli zsírsavak
és fehérjék formájában raktározódnak el.
Túlzott szacharid és fehérje bevitelekor
ezek az anyagok más, fehérje jellegű
anyagokhoz (immunoglobulinhoz, lipo-
proteinekhez, heteroproteinekhez, de
akár valamilyen defekttel bíró fehérje,
vagy idegen eredetű fehérje molekulájá-
hoz) kötődnek. Ezen a módon rakódnak
le később a szervezetben is, aminek lé-
nyeges szerepe van főleg az idősebb kor-
osztály és bizonyos betegségek esetében.
Ezek a proteoglikán komplexek tehát na-
gyon fontos szerepet játszanak a kötőszö-
vetek salakanyagokkal való eltelítésében.

Ezen túlmenően Alfred Pischinger bebi-
zonyította, hogy az alapanyag szabályo-
zásának legfontosabb eszköze a leukoci-
ták lebomló képessége. 

Eközben nem egy degenerációról, vagy
leukocita szétesésről beszélhetünk, hanem
egy olyan fiziológiai folyamatról van szó,
amelynek segítségével a pH és az rH szin-

tek függvényében megújítható a szövet és
a vérplazma homeosztázisa. Ha ez a fizio-
lógiai egyensúly megújítására vonatkozó
szabályozó képesség sérül, vagy éppen
alulműködik, akkor krónikus eredetű be-
tegségek elkezdenek kialakulni.

A proteoglikánok és a glukosaminogli-
kánok szelektív és kötődő képességére va-

ló tekintettel az alapanyagban tartósan is
kialakulhatnak lerakódások. Lassan kifej-
lődhet a szövet savasodása, a gyökök szá-
mának gyarapodása, aktiválódnak a pro-
teolitikus rendszerek és mindezzel máris
létrejönnek egy gyulladás előfeltételei. Az
érintett egyén gyenge tüneteket kezd ér-
zékelni melyekkel akár több évet is képes
együtt élni, elviselve azokat. Fokozatosan
és nehezen észrevehető módon kerül az-
tán bele a szabályozatlanság és a tünetek
egy olyan körforgásába, melyek kölcsönö-
sen erősítik egymást és elindítják az ún.
circulus vitiosus-t.

Az elsavasodás, a túlzott mennyiségű fe-
hérje és salakanyag, a redox potenciál és az
energia áramlás hibája ez mind a „tranzit
útvonal” elzáródásához, következéskép-
pen pedig kötőszöveti energiahiányhoz ve-
zet. A blokád során a mátrix elmerevedik
és nem képes tovább betölteni a szerepét.
Krónikus megbetegedések és ismert dege-
neratív tünetek alakulnak ki, mivel sem 
a sejtek, sem pedig a szervek nincsenek kel-
lően ellátva.

A terápia sikeressége szempontjából
döntő fontosságú, hogy a környezet át-
hangolódjon a salakanyagok pedig kiikta-
tódjanak. Azonban szintén nagy szerepet
játszik a méregtelenítés is.

Hogy a méregtelenítésnek értelme le-
gyen, előtte tisztázni kell, hogy minek, ho-
va és mikor kell kiválasztódnia. A kezelés-
nek köszönhetően a nyitott rendszerben
az áramlásnak és az egyensúlynak meg
kellene újhodnia. Közben persze ügyelni
kell arra, hogy az információ tényleg oda
jusson, ahol is a méregtelenítés tárgya ta-
lálható, ugyanakkor pedig ez az inkrimi-

nált tárgy a közölt információt megfelelő
módon értelmezze is. Az alkalmazott irri-
tálásnak, illetve információnak adekvát-
nak kell lennie, ugyanúgy, mint a vonat-
kozó reakciónak is.

A „hova” kérdést anatómiailag meg le-
het magyarázni. Képzeljünk el egy olyan
szervi egységet, melyen keresztül ki lehet

választani a szervezetből anya-
gokat, ilyen a bőr, a belek, a tü-
dő, a vesék, a húgyutak, a nemi
szervek és valamennyi testnyí-
lás. A salakanyagok kivezetésé-
nek irányát maga a terapeuta
is meghatározhatja részben,
például az ereken keresztül.

A továbbiakban azt is tisztáz-
ni kell, hogy mi szabadulhat fel
és minek kell felszabadulnia.
Mi ez, blokkolt energia, infor-
máció, vagy matéria? Ennek
alapján kell aztán meghatároz-
ni az irritáció módját és a szer-
vet, melyen keresztül ez kivite-
lezhető.

Lényeges az idő is, értve ez
alatt, hogy mikor zajlik a mé-
regtelenítés. E tekintetben cél-
szerű összehangolni az adott
szerv cirkadián ritmusával.

Valamennyi méregtelenítési lépésnél 
a siker alapját a nyílt szabályozórendszer
megújítása jelenti, mégpedig annak teljes
terjedelmében.

Ugyanúgy, mint a különféle elzáródások,
lerakódott salakanyagok és egyebek, me-
lyek a szervezet egészséges működését
gátolják, a természetgyógyászat rendel-
kezésére álló módszerek is sokoldalúak le-
hetnek.

Ebben az esetben a bőr az első helyen
említendő, ugyanis egy olyan kiterjedt ki-
választószerv, amely a legjobban hozzáfér-
hető. Az akupunktúrás és az akupresszúrás
módszerek az ún. Heine-féle hengereket
veszik igénybe, amelyek egy közvetlen
kapcsolatot jelentenek a bőrfelület és az
alatta lévő kötőszövet között. Hengersze-
rű képződményekről van szó, melyek egy-
fajta hártyaként veszik körbe azokat az 
ér- és idegkötegeket, melyek a test alsóbb
rétegeiből a felszín felé vezetnek. A kör-
nyező szövetnél alacsonyabb vezetőképes-
séggel rendelkeznek. Ezekkel a „henge-
rekkel” elektromágneses, vagy mágneses
hullámzásokat lehet érzékelni és mélyebb-
re átvinni az alapanyagba. Ezt a jelensé-
get magyarázza az a tény, hogy a számos
kifejlett módszerek (masszázsok, mágnes-
terápia, Kneipp-féle módszer, tűszúrások,
lézerterápia stb.) is azonos reakciót válta-
nak ki. Az akupunktúrás pontok által 
a szervezetbe közvetített energiák és in-
formációk ugyanis abba az alapszövetbe
adódnak át, ahonnan nagyon gyorsan ké-
pesek szétáradni a teljes test mentén.
Ezen a módon lehet megszólítani akár
egész szervrendszereket. A bőr tisztítására
például különféle pakolásokat, fürdőket,
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szaunát, masszázsokat, akupunktúrát és
akupresszúrát alkalmazhatunk.

Kiváló méregtelenítési útvonalat jelen-
tenek a belek és a járulékos mirigyek. Ez
esetben alkalmazhatunk például egész-
ségügyi böjtöket, vastagbélmasszázst, be-
öntést, vagy colon-hidro terápiát.

A tüdőn keresztül igen jól elvezethetők 
a szervezet gáz halmazállapotú anyagcse-
re-végtermékei, mint amilyen például 
a szénmonoxid, az ammónia, vagy az al-
kohol. Ezen túlmenően a hörgő nyálka-
hártyáján keresztül mind szilárd, úgy fo-
lyékony részecskék is felszabadulhatnak.
Teák, vagy inhaláció formájában a növényi
eredetű készítmények fokozzák a nyákki-
választást és annak felköhögését. Jól alkal-
mazhatók homeopátiás készítmények és
mellkasi pakolások is.

A vesék elsőrendű kiválasztószervet 
alkotnak. Ellenőrzik a sók és a víz kivá-
lasztását, ezzel pedig a szervezet ozmola-
litását és az extracelluláris folyadék térfo-
gatát is. A test kémhatás egyensúlyának
megtartásáért is felelnek. A veséken ke-
resztül vezetődnek el az anyagcsere folya-
matok salakanyagai (főként vizelet és

húgysav). A szervezetben lévő savak, ve-
sék általi kiválasztását főleg kellő mennyi-
ségű folyadékbevitellel lehet támogatni,
ami lehet forrásvíz, gyümölcs- és zöldség-
levek, vagy lúgos kémhatású teák.

A vesék működését javítani lehet energi-
ák (akupunktúra, homeopátia) segítségé-
vel, reflexzónák masszírozásával és növé-
nyi eredetű vízhajtókkal.

A genitális terület – különösen a hölgyek
esetében – kiváló méregtelenítési lehető-
séget kínál. Menstruáció következtében 
a szervezetből úgy kb. 250 ml vér távozik.
Ennek hatására csökken a hematokrit
szint, következésképpen pedig hígul a vér
sűrűsége. A vérben lévő fehérjék veszté-
sével egy olyan folyamat indul be, mely-
nek hatására a bazális membrán tartalék
fehérjéket szabadít fel, ennek következ-
tében a szervezet megszabadul a felesle-
ges fehérje tartalékaitól. Ebben a tekin-
tetben, ha kimarad a menstruáció, vagy
klimax esetén ún. retenciós toxikózisról
beszélhetünk, aminek következménye 
a különféle olyan panaszok kialakulása,
amelyek pont az elmaradó, nemi szerve-
ken keresztüli méregelvezetésben gyöke-

reznek. Olajos vattatamponok, külső ge-
nitáliákon történő alkalmazásával, belső-
leg pedig teáztatással lehet a problémán
segíteni. Mindegyik lépés ezek közül a ne-
mi szervek vérrel való átjárását szolgálja.
Általánosan javallottak a gyógynövényes
ülőfürdők, fokozatos vízhőmérséklet nö-
velés mellett.

Pischinger professzor véleménye szerint
az alapszövet jelenti valamennyi anyag-
csere folyamat súlypontját. Itt dől el, hogy
az egyensúlyi állapot, vagy a homeosztázis
elérése a cél, így egészségmegőrzés, vagy
pedig egy betegség kialakulása követke-
zik be. Az alapszövet szabályozása magán
a testen keresztül történik. Nekünk, tera-
peutáknak a test stimulálása, a belső blo-
kádok feloldása a feladatunk és az olyan
akadályok láthatóvá tétele, melyek az
egészséghez vezető útra irányítanak.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Anita Kracke: „Die

Grundregulation nach Pischinger; Alfred
Pischinger: Extracellular Matrix and

Ground Regulation (ed. Hartmut Heine)
Magyar szöveg: Gauland Attila

Amúlt század öt-
venes éveiben 

a németországi ter-
mészetes alternatív
gyógyászatban egy
homotoxikológia el-

nevezésű irányzat született. Ezen új irány-
zat atyja Dr. Hans Reckenweg volt, aki Pis-
chinger professzor ismereteire épített.
Abban az időben Németország - és ez úgy
gondolom így van ma is – a természetes
orvoslás és az alternatív gyógyászati lé-
pések fellegvára volt. Németországban je-
lentek meg a legnagyobb számban azok 
a gyártók, akik természetes készítménye-
ket (homeopátiás készítmények, gyógy-
növény, vagy éppen ásványi anyag készít-
mények) állítottak elő. Németországban
istenítették Kneipp tiszteletes és más
múltbéli gyógyítók lépéseit.

A homotoxikológia egy olyan ismereti
anyag, amely a toxinok hatását írja le az em-
beri szervezetben, természetesen azon am-
bíciók táplálása mellett, hogy hivatalos or-
vosi doktrínává váljék. Ez utóbbi azonban
nem következett be, a hivatalos medicina
ugyanis nem fogadta el a homotoxikológia
ismereteit és elméletét. A homotoxikológia
a gyakorlati lépéseivel továbbra is élő eljá-
rásnak számít a világban és vannak olyan or-
szágok, ahol igen gyakran alkalmazott 
alternatív gyógyászati módnak számít. 
A homotoxikológia úgy tűnik nem külön-
bözik a mi méregtelenítésünktől, mindkét
elméletnek számos közös pontja létezik. 
A szervezetben fennálló egészségi problé-

mák okaként a toxint jelöli meg mindkét
módszer. A toxin hatása fokozódhat és ezzel
egyre komolyabb és komolyabb egészségi
problémákat idéz elő. A toxin kifejezés 
értelmezésével a homotoxikológia velünk
ellentétben csupán a margó mentén foglal-
kozik, nem veszi figyelembe a toxindiag-
nosztikai lehetőségeket (homotoxikológiá-
ban a toxin jelenlétére csupán az ember
egészségi állapota hívja fel a figyelmet). Mi-
vel a homotoxikológia nagyrészt a szervezet
működését figyeli és nem annyira a toxinok
eltávolítására összpontosít, így nem is fog-
lalkozik a méreganyag szövetből történő el-
távolításának részletes elemzésével. Olyan
készítményeket használ, melyek homeopá-
tiás technikával készülnek. A német Heel
nevű cég egy egész sor olyan méreganya-
gokkal szembeni készítményt alakított ki,
amelyek a homotoxikológia elméletének
bázisán alapszanak.

A homotoxikológia fejlődése legelején 
a legfőbb problémát különösképpen a me-
zenchyma és a retikuloendoteliális szövet
méregterheltségében látta. A későbbiek-
ben ez a módszer még bizonyos mértékben
tovább fejlődött, de a fejlődésének mérté-
ke az utóbbi tíz évben nem igazán mond-
ható jelentősnek.

A méregtelenítési medicina történetében
a homotoxikológia mindenképpen egy lé-
nyeges fogalomnak minősül. Soha nem tit-
koltuk azt, hogy a mai formájában tanított
méregtelenítési medicina gyökerei elnyúl-
nak mind az emberiség ősi történelmébe,
ugyanúgy a relatíve nem túl régi múltjába

egyaránt. A homotoxikológia elmélete te-
hát egy lényeges fenoménja a méregtele-
nítés fejlődésének, ugyanúgy, mint Voll
doktor EAV műszere.

Szerényem megjegyzem, hogy egy sor
mérgező anyag toxikus hatása és következ-
ménye magyarázatában sikerült jelentősen
továbblépnünk. Szintén előbbre jutottunk
ezen toxinok diagnosztikai lehetőségeiben,
manapság pedig a korábbiaknál sokkal szo-
fisztikáltabb méregtelenítési készítmények
állnak a rendelkezésünkre. Szeretnénk 
elhinni, hogy a méregtelenítési medicina
fejlődési spirálisán sikerült a korábbi elmé-
lethez és gyakorlathoz képest egy teker-
vénnyel feljebb jutnunk. Ennek ellenére
azonban úgy gondolom, hogy a méregtele-
nítési történelem tanulmányozása nagyon
lényeges és szükséges, már csak azért is,
mert ezekből a közelítésekből, elméletekből
és lépésekből tudunk folyamatosan inspirá-
ciót meríteni. Ezt a pentagram méregtelení-
tési szempontból történő magyarázatán,
vagy az ajurvéda ismereteken és a további
múltbéli méregtelenítési eljárásokon 
keresztül is bizonyítjuk. Ezért döntöttünk je-
len cikk megjelentetéséről is, amely segít
megismerni a homotoxikológia elméleti
hátterét. Minden kedves érdeklődőnknek
javasoljuk ezt a módszert szíves tanulmá-
nyozásra, ugyanis segít tisztázni nagyon sok
olyan kérdést, amely a méregtelenítéskor
merül fel gondolatunkban.

Dr. Josef Jonáš

Magyar szöveg: Gauland Attila

Jonáš doktor kommentárja az A Pischinger-féle alapszöveti
szabályozás című cikkhez:

A
z azbesztet a XIX. század ’70-es éve-
iben kezdték el ipari jelleggel kiter-
melni, miközben a belőle előállított

termékek egyre szélesebb körben nyertek
hasznosítást – még nem is olyan túl régen
ebből az anyagból gyártottak azbesztce-
ment héjalásokat épületek tetőszerkeze-
teihez, hősugárzásnak ellenálló szigetelé-
seket épületekhez, magas hőmérsékleten
és maróhatású környezetben üzemelő gé-
pekhez nagynyomású szigetelőlapokat és
tömítéseket, fékszerkezeteket különféle
közlekedési járművekhez, vízvezetékek-
hez és szennyvízcsatornákhoz tömítéseket
és szigeteléseket.

Amikor kiderült, hogy az azbeszt valójá-
ban egy mérgező anyag, akkorra már 
teljesen körbe voltunk vele véve környeze-
tünkben. Csehországban 1997-től kezdő-
dően tiltották be az olyan termékek gyár-
tását, melyek azbesztet tartalmaznak.
Annak ellenére, hogy ismert az azbeszt ká-
ros hatása, egyes országokban (Oroszor-
szág, Kína, Brazília, India) a felhasználása
manapság nem hogy csökkenne, hanem
éppen ellenkezőleg folyamatosan növek-
szik. Mai napig több tízezer elhalálozási
esetet jelentenek világszerte évente.

Az azbeszt azért egy furcsa anyag, mert
a vele történt érintkezés hatása nem azon-
nal jelentkezik, hanem majd csak úgy 20 –
40 év eltelte után. Ez is az oka annak, ami-
ért Európában az azbeszt (ami a nyugat-
európai országok többségének ma már
betiltott) okozta megbetegedéses esetek

számának csökkenésére számítanak 2020.
környékén a szakemberek.

Azbeszt az emberi szervezetbe főként
belégzéssel juthat be. Azoknál az ember-
eknél, akik az azbeszt magas koncentráci-
ójának voltak valamikor kitéve, a tüdejük-
ben heges szöveti módosulás alakul ki,
amely a légzéskor nem képes olyan nor-

mális módon megnyúlni, valamint össze-
húzódni, mint egy normál rugalmas tüdő-
szövet, ezzel pedig a vér tüdőbe áramlása
is csökkenhet. Az így érintett személyek-
nek a légzése felgyorsult és köhögéssel kí-
sért. Ezt a megbetegedést azbesztózisnak
nevezik.

Azonban az is előfordulhat, hogy a halá-
los kimenetelű daganatos megbetegedés,
a mezoteliom alakul ki idővel. Ez egy
olyan daganatos megbetegedés, amely 
a mellkas, a has és a tüdő felületének hár-
tyáit támadja meg. A mezoteliomos ese-
tek többségét a mellhártyában megtalál-
ható azbeszt okozza. Ennek a halálos

Az azbeszt a szilikátok
csoportjába tartozó

ásványfajta, mely
a természetben kétféle

formában (szerpentinek és
amfibolok) fordul elő.

Valamennyi azbesztásvány
közös tulajdonsága

a rostszálas struktúrájuk,
valamint az egyes szálak

hosszúsága többszörösen
meghaladja

a keresztmetszet méretét.
A rostszálak másik
tulajdonsága, hogy

hosszirányban hasadnak.
Az azbeszt egyébként egy

nem gyúlékony, szilárd
halmazállapotú,

hajlékonyszerkezetű és
a savas, illetve lúgos

kémhatással szemben
ellenálló képességgel bíró

anyag.

Az azbeszt 

Szegfűszeggel az azbeszt ellen
Igen, a konyhában ételek ízesítéséhez gyakran használt
normál szegfűszegről (Eugenia caryophyllata) van szó.
Olasz tudósoknak sikerült rájönniük arra, hogy az
említett szegfűszeg egy eugenol elnevezésű vegyi
anyagot tartalmaz. Ha ezt az eugenol nevű vegyi anyagot
hidrogén-peroxiddal elegyítjük, akkor az képes hatást
gyakorolni az azbeszt felületére. Az azbeszt felületén
megszilárdul és így valamennyi veszélyes rostszálat
megköt, azok ezáltal nem kerülnek a levegőbe.

Alap- és haladó méregtelenítés
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Az ember egészségét olyan ártalmatlannak
tűnő anyagok is veszélyeztethetik,

melyek egyébként nagy általánosságban
fordulnak elő az életkörnyezetünkben.

A légutaknak és főként a tüdőnek azok a mikrorészecskék
árthatnak főként, amelyek szabadon szállnak a levegőben.
Lélegzetvétellel nem csak gázok – értem ezalatt alapvető vegyi
anyagok (oxigén, nitrogén, kismennyiségben szénmonoxid
molekulái, radon stb.) molekuláit – jutnak el a tüdő belsejébe,
hanem apró részecskék is. Úgy tartják, ezeknek a parányi
részecskéknek a kritikus mérete 1 – 2 mikrométernek felel meg.
A Franciaországban található, Nemzetközi Rákkutatási Intézet
(IARC), rákkeltő anyagokat felsoroló áttekintésében mintegy száz
olyan anyag szerepel, mely bizonyítottan karcinogén hatású,
előfordulnak benne olyan részecskék is, amelyek bizonyos
életkörnyezetben általánosan jelen vannak a levegőben.

Ilyenek például:
• Asztalos fűrészpor.
• Kvarc mikrorészecskéi (tüdőszilikózist válthat ki).
• Lényegében bármi elégetéséből keletkező korom (a korom

mintegy százféle vegyi anyag elegye, amelyek egy része szerves,
jelentős mennyiségben van jelen a dohányfüstben)
mikrorészecskéi.

• Azbeszt (apró, láthatatlan, levegőben szálló „tűszerű”
részecskék, ha ezek belélegzésre kerülnek, akkor beleállnak
a légutak falába, ahol is idővel apró gyulladások alakulnak ki,
mint arról az alapcikk is említést tesz).

Mai világunkban három ember közül egy biztosan rákban huny el.
Ahhoz, hogy veszélyes daganatos sejtburjánzás alakuljon ki,
ahhoz szó szerint legalább öt olyan génnek – vagyis
alkatrésztervnek (protein) – kell meghibásodnia, amely felelős
a sejtosztódás szabályozásáért és ezen osztódás alkalmával
előforduló hibák kijavításáért. A tudomány azt állítja
napjainkban, hogy a daganatos sejtburjánzásban megbetegedő
emberek mintegy 20%-a ezeket a genetikai hibákat már
a szüleiktől öröklik. Más szóval – ha elődeinknél a „megszokottól”
gyakoribb esetszámban fordultak elő daganatos
megbetegedések, akkor nem árt, ha kellően körültekintőek
próbálunk lenni és igyekszünk kitérni azon kockázati tényezők
elöl, melyek előidézhetik a daganat kialakulását. A tudósok azon
vélemény felé hajlanak, hogy a maradék 80%-nyi esetszámot
maga az életkörnyezet hatása idézi elő, vagyis a „karcinogének
keveréke”, benne mind mesterséges, úgy természetes eredetű
okokkal. Az azbeszt is ezek közé sorolható. Az azbeszt egy sor
olyan terméknek a része, melyet az emberi élet mindennapjaiban
általánosan használnak. Így törvényszerűen az életkörnyezet
részévé válik, különösen olyan estekben, amikor az azbesztet
tartalmazó termék környezetvédelmi szempontból nem kerül
megsemmisítésre. Nincs az az ember, aki felelősségteljesen
kijelenthetné, hogy a légzőszervi rendszere nem tartalmaz
egyetlen azbeszt részecskét sem. Példaként elég megemlíteni
például a gépjárművek fékbetétjeit, melyek folyton kopnak, így
a róluk lekerülő azbeszt a szabad környezetbe kerül. 

Ha egy szervezetet karcinogénektől szeretnénk méregteleníteni,
akkor nagyon fontos, hogy ezektől egyenként méregtelenítsük az
adott szervezetet. Az azbeszttől és más egyéb mikrorészecskéktől
való méregtelenítéskor az alábbi készítmények kombinációját
alkalmazzuk:

Joalis RespiDren
Joalis Lymfatex

Összeállította: Vladimír Jelínek
Magyar szöveg: Gauland Attila

daganatos megbetegedésnek a kifejlődése sok esetben
30 évnél is tovább tart. A mezoteliomos esetek száma
világviszonylatban egyelőre növekvő tendenciát mutat-
nak és valószínűsíthetően az előfordulási gyakoriságuk
a dohányzástól független.

A magas koncentrációjú azbeszthatás legismertebb kö-
vetkezménye a tüdőrák. A mezoteliomtól eltérően ez
utóbbi betegség a tüdő belső részeit támadja meg.
Eközben a dohányosok jóval magasabb kockázatnak
vannak kitéve ezen ráktípus előfordulásának szem-
pontjából.

A kockázatnak legfőképpen azok az emberek vannak
kitéve, akik azbeszt termékeket mozgatnak, azokkal
dolgoznak: villanyszerelők, szigetelők, bontók, karban-
tartók, javítók, szerelők, tűzoltók stb.. Az azbeszttel
azonban egy közönséges háztartásban is találkozha-
tunk, például meggyulladásnak ellenálló függönyök,
hősugárzók alátétlapjai, sütők és más használati tárgyak
esetében egyaránt. Csehországban az azbeszttel folyta-
tott munkavégzést a Munka törvénykönyve tiltja, ez alól
csak a kutató és elemző tevékenység, a feleslegessé vált
azbeszttartalékok, termékek megsemmisítése és hatás-
talanítása jelent kivételt. Az azbeszttel folytatott mun-
kavégzésre természetesen nagyon szigorú hatósági
egészségügyi előírásrendszer létezik, amely részleteiben
tárgyalja, hogy milyen műszaki és technológiai intézke-
déseket kell foganatosítani, milyen személyes védőesz-
közöket kell viselni (védőruha, légzőkészülékek, szűrők,
szájmaszkok) és milyen gyakran kell járni a dolgozók-
nak időszakos orvosi vizsgálatokra.

Normál körülmények között csekély a valószínűsége
egy jelentősebb azbeszt veszélyeztetettség bekövetke-
zésének. Ugyanis az építményekbe beépített azbeszt je-
lentette veszély minimális mértékű. Gond csak akkor áll
elő, ha a rostszálak a levegőben elszabadulnak, erre pe-
dig akkor van esély, ha fúrás, vágás stb. azaz valamilyen
megmunkálásra kerül sor, vagy ha mondjuk megváltoz-
nak az időjárási viszonyok (például eternit hullámtető
lemezek esetében). Mindebből az következik, hogy 
a legnagyobb kockázat az épületbontásoknál és –felújí-
tásoknál fordulhat elő. Ha egyszer bizonyítást nyer, mi-
szerint az adott épületben azbeszttartalmú részek ta-
lálhatók, akkor e tekintetben szigorúan jogkövetőnek
kell lennie minden esetben az építési vállalkozó hozzá-
állásának.

Az azbeszt tüdőkárosító mechanizmusa ezidáig nem
volt ismert. A tavalyi évben azonban nyilvánosságra ke-
rült egy olyan tanulmány, amely rámutatott, hogy min-
denért az azbeszt okozta krónikus tüdőgyulladás a fe-
lelős, ami ráadásul idővel az említett hegesedést és
daganatos megbetegedést válthatja ki a tüdőben. Meg-
állapítást nyert, hogy amennyiben a szervezetben visz-
szaszorítjuk a gyulladást előidéző interleukin-1 nevű
anyag termelődését, akkor az azbeszt sokat veszít a ve-
szélyességéből. Az interleukin-1 egyfajta visszaszorítási
módját már ismerjük manapság – létezik egy anakinra
nevű gyógyszer, amit egyébként reumás betegségekre
használnak és az említett interleukin-1 szempontjából
csökkentő hatású. Persze azért még korai volna örö-
mökben kitörni afelett, hogy az azbeszt keltette daga-
natok kialakulásának problematikáját megoldottuk, de
azért úgy tűnik, hogy elérhető közelségben van a meg-
oldás kulcsa.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2009/05.-06.;
Science, 1/2009, www.szu.cz című internetes

hírportáltól átvéve

Magyar szöveg: Gauland Attila

Jelínek úr kommentárja az
Azbeszt című cikkhez:

A
z ontogenezis, vagyis a magzat
fejlődése a petesejt és a spermium
egyesülésétől fogva veszi kezdetét.

A petesejt fokozatosan differenciálódik
három olyan réteggé, melyekből később
alakulnak ki az egyes szövetek. Ezek kb.
a magzati fejlődés 56. napján
differenciálódnak a petesejtből, az
elnevezésük ezután már ektoderm,
mezoderm és endoderm. A fejlődés
végső stádiumában az embernél négy
alapvető szövetfélét különböztetünk
meg – az epitel-, a kötő-, az izom- és az
idegszövetet. Ebből a négyféle szövetből
alakulnak ki az egyes szervek, mégpedig
hozzávetőlegesen úgy, hogy az
ektodermből alakul ki a központi és
a periférikus idegrendszer, valamint az
arcbőr, az endodermből jönnek létre
a szervek hártyái, a belső kiválasztású
mirigyek és az emésztőrendszeri
mirigyek, végül a mezodermből
fejlődnek ki főleg azok a kötőszövetek,
amelyek a Mezeg készítmény
tárgyalásának tükrében különösen
érdekelnek minket.

A kötőszövet egy olyan alapanyagból áll
(mátrix), mely kitölti a sejtközi
hézagokat. A kötőszövet vázát különféle
rostok alkotják. Ezek hálózatában aztán
különféle sejtek mozognak, főként olyan
immunrendszeri sejtek, mint
a plazmatikus sejtek, vagy a makrofágok,
esetleg porcsejtek, vagy éppen
hízósejtek, amelyek jelentős szerepet
játszanak az allergia keletkezésében.

A kötőszövetből később aztán olyan
kötőszöveti anyag jön létre, melyet
a rostok szerint lehetnek kollagén,
tömött rostos, recés, rugalmas rostos,
lazarostos és zsír típusúak . Ezen típusú
kötőszövetekből állnak az emberi
szervezet valamennyi szervei,
pontosabban mondva valamennyi
emberi szervben megtalálható ezen
szövettípusok valamelyike. A rostok

típusai adják meg a kötőszövet jellemző
tulajdonságát: a rugalmas rostok
a rugalmasságot igénylő területeken,
a tömött rostok alkotják a vázhálózatot
és a kollagén rostok pedig
megtalálhatók az inakban, az izületi
tokokban és a szervi tokokban egyaránt.
Biztosan meglepően hangzik elsőre, de
a zsír is kötőszövet féle, ugyanúgy, mint
a porc, vagy a csont.

Amint megértettük, hogy a kötőszövet
lényegében mindenhol jelen van, akkor
már csupán csak egy apró lépésre
vagyunk attól, hogy úgy érezzük egy
univerzális, minden lében kanállal van
dolgunk. Ha sikerülne
méregtelenítenünk a kötőszöveteket,
illetve megtalálni annak elméletét,
amivel a kötőszövetek
méregteleníthetők, akkor egy pontból az
egész szervezetet elérhetnénk.
A mikroba toxinok nagy része ugyanis
a szervek kötőszöveti részeiben
húzódnak meg, azaz a különböző
tokokban, hártyákban, fasciákban stb..
Szövetként a zsír is jelen van
gyakorlatilag minden szervben, röviden
a kötőszövet bizonyos típusa mindenhol
jelen van. Amikor azt mondom, hogy
a kötőszövet bizonyos típusa, akkor ez
nem azt jelenti, hogy különféle
szövetekről lenne szó, pontosan ezért
untattam talán Önöket egy picit a jelen
cikkem legelején azzal, hogy
a kötőszövet a mezodermből keletkezik,
ebből alakul ki a mezenchymális szövet,
ami majd különféle típusú
kötőszövetekké differenciálódik.

A különféleképpen kinéző szövetekről
nem is gondolnánk, hogy akár egy
névvel is illethetők volnának, mégpedig
a kötőszövet kifejezéssel, ugyanis ezen
szövetek mind anyja, úgy az apja is egy
és ugyanaz, így akár a legközelebbi
vérszerinti testvéreknek is tekinthetők

azon szervek közül, melyek
a szervezetünkben megtalálhatók.
A Mezeg készítmény kialakításánál arra
kívántam megoldást találni, hogyan
lehet a kötőszövetet, mint egy egységet
megszabadítani a mikroba gócoktól
annak figyelembe vétele nélkül, hogy 
az adott kötőszövet milyen típusú
rostból épül fel, azaz kollagén, tömött
rostos, recés, rugalmas rostos, lazarostos
és zsír típusúakból. Ennek az igen
bonyolult készítménynek
a kifejlesztésében jelenleg úgy
a folyamat felénél járok.

Manapság nehezen találhatnék embert,
aki ne olyan egészségi problémában
szenvedne, melynek hátterében ne volna
góc a kötőszövetekben. A gócok
sokhelyütt jelen lehetnek
a szervezetben, így például
a mozgásszervi területen (ilyenkor
fájnak az izületek, az inak, a bursák,
vagy éppen az izmok), de károsíthatják
az érrendszert is, ugyanis szintén
kötőszöveteket tartalmaznak, ha csak
egy rétegben is az artériák és a vénák
falai. A kötőszövet alkotja
a nyirokrendszer vázát és a helye lehet
annak, ahol gócok bújhatnak meg
a tüdőben, a lépben, a májban,
a vesékben stb.. Ha a sors elég kegyes
lesz hozzám, akkor talán megélem majd
azt a napot is, amikor végre
kijelenthetem, hogy a készítmény
teljesen elkészült és annyira hatékony,
amennyire csak az lehetséges. Erre
a napra már nagyon vágyom. Éppen
ezért visszatérő jelleggel ismételjék
klienseiknél és önmaguknál is a Mezeg
készítmény alkalmazását, úgy mondjuk
három hónapos időintervallumon
keresztül, ugyanis ezen időszak alatt
a készítmény fejlettségi szintje több
százalékkal is közelebb fog kerülni az
önmaga maximális tökéletességéhez.

A kötőszövet jelenti talán az igazi
kulcsot az emberi szervezet tökéletes
méregtelenítéséhez. A hagyományos
kínai orvoslás szerint a kötőszövetek
őrének a máj számít, éppen ezért azt
tanácsolom Önöknek, hogy szeressék és
óvják a májukat, minél kevesebb
agressziónak, negatív hatásoknak,
zárkózottságnak, röviden minél
csekélyebb olyan kedvezőtlen pszichikai
hatásoknak tegyék ki szervezetüket,
melyek a hagyományos kínai orvoslás
szerint kötődnek a májhoz.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Dr. Josef Jonáš: „Mezeg“

Magyar szöveg: Gauland Attila

A Mezeg elnevezésű
készítmény a jövő

készítményének számít és
jelentősen beleszólhat

majd az egész
méregtelenítési

stratégiába.

Mezeg

készítménygaléria



III. évf., 2010. 1. negyedév 1918 III. évf., 2010. 1. negyedév

A
z irányított és ellenőrzött méregtelenítés is egy
formája az alternatív medicinának. Az egésztes-
tes orvosláson alapszik és igyekszik a betegségek

okait feltárni. Ez egy olyan önszabályozó folyamat,
amelynek célja, hogy kismennyiségben
ható készítmények alkalmazásával

megújítsa a szervezet természetes egyen-
súlyát. Ehhez pszichoszomatikus készítmé-
nyeket használ, melyek kombinálják az 
érzelmi és a szomatikus információs összete-

vőket.
Az irányított és ellenőrzött

méregtelenítési módszer kiváló
kiegészítést jelent a homeopátiás gyógyítás-
ban. Mindkét módszer kölcsönös egyetértés

mellett közösen hat, az egyik módszer nem 
zavarja a másikat. A homeopátia előnye abban

rejlik, hogy akut megbetegedések időszakában is
lehet alkalmazni, sőt hivatalosan elismerten a home-

opátiás készítményeket a terhesség és a szoptatás
időszakában is lehet alkalmazni. Az irányított és

ellenőrzött méregtelenítési módszer ugyanakkor
segít a homeopátiának a fent leírt gyógyítási korlátok eseté-

ben, egy hatékony drenázs formával egészíti ki a folyamatot 
a homeopátiás készítmények alkalmazását
követően egyben pedig segít szétzúzni a
fertőzési gócokat.

Az irányított és ellenőrzött méregte-
lenítési módszer, homeopátiában

tett konkrét segítségnyújtása
a következő:

• Pszichikai állapot:
Emoce, Streson,

MindDren,
NoDegen
készítmények.

• Gyógyszerek és drogok: MindDren és Antidrog
készítmények.

• Egyéb vegyi anyagok és nehézfémek: MindDren,
Antichemik, Antimetal készítmények.

• Antibiotikumok maradványai: MindDren és ATB
készítmények.

• Kemoterápiákat követően: MindDren készítmény.
• Izotópos kezelések után: MindDren és Ionyx készítmények.
• Oltások: MindDren és DeimunAktív készítmények.

A XX. század felében jelentkezett egy svájci homeopata orvos,
bizonyos Dr. Antoine Nebel (1870 – 1954), az ún. drenázs gon-
dolatával, amit tömören úgy jellemzett, hogy a szervezetnek
egy olyan méregtelenítési eljárása, amelynek során a felgyü-
lemlett káros anyagok a megnyitott természetes kiválasztási 
útvonalakon keresztül hagyják el a testet. Helyes működésük 
a sikeres gyógyítás záloga. Feljegyezte, hogy amikor ötvözi 
a belső tisztulási módszereket a homeopátiás gyógyítással, akkor
a pácienseknél minimális mértékben jelentkeznek komplikáci-
ók és gyorsabban is gyógyulnak.

Ezt a drenázst a Joalis készítmények segítségével is meg le-
het valósítani, ezek a következők: Lymfatex, UrinoDren, Li-
verDren, RespiDren, Metabex.

A homeopátia a legelterjedtebb formája a természetes me-
dicinának, a világon több, mint 100 millió ember hisz benne.
Ehhez képest az irányított és ellenőrzött méregtelenítési mód-
szer még egy fiatal eljárásnak számít (legelőször 1999-ben ke-
rült bemutatásra), mindazonáltal modern pszichoszomatikus
hozzáállással bír a problematika viszonylatában és naponta
gazdagodik újabb hívekkel.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/01.-02., 
Dr. Barbara Liberowicz: 

„Homeopatie & metoda řízené 
a kontrolované detoxikace“

Magyar szöveg: Gauland Attila

A homeopátia az alternatív medicina
egyik formája, latinul kifejezve az
ún. similia similibus curantur, azaz
a hasonló, hasonlóval történő
gyógyításon alapul. Legelső
alkalommal egy német orvos,
Samuel Hahnemann (1755 – 1843)
mutatta be 1796-ban, manapság
pedig Nyugat-Európa legtöbb
államában hivatalos iránynak
ismerik el a homeopátiát. Ez egy
önszabályozó folyamat, amelynek
célja, hogy kismennyiségű
hatóanyagok (higítottak)
alkalmazásával megújítsa
a szervezet természetes egyensúlyát.
A homeopátiás készítmények
rezonanciás technikával készülnek.

A homeopata nem a betegséget gyógyítja, hanem a beteget. Az említett similia similibus curantur elve azon
alapszik, hogy a bizonyos tünetekkel bíró páciensnek egy nagyon csekély mennyiségben adnak olyan anyagot,
amely jóval magasabb koncentrációban az egészséges egyénnél ugyanazon tüneteket váltja ki. A gyógyítás a lehető
legjobban hasonlít azokhoz a tünetekhez, amelyeket a páciens is érez, miközben az elvárás az, hogy különféle
területeken (pszichikai és fizikai, általános és lokális szervek) többféle problémát is sikerül megoldani.
A homeopátiás készítményekkel történő gyógyítás azonban bizonyos akadályokba ütközhet, amit első sorban
a páciens pszichés állapota jelent, majd a továbbiakat gyógyszermaradványok, drogok, vegyi anyagok,
antibiotikumok, kemoterápiák, radiológiai beavatkozások és az oltások alkotják.

A homeopátia
és az irányított 

és ellenőrzött 
méregtelenítés

módszere 

egyéb

E
gy fiatal hölgy, Anna Nováková* (32)
a testén jelentkező kiütésekkel, hosz-
szú ideje tartó náthával és menses

közbeni alhasi fájdalmakkal kereste fel
méregtelenítő tanácsadói központunkat.
Az EAV kimérés során kiderült, hogy ter-
heltség mutatkozik a genitális terület
mentén, kiegészítésként Anna elmondása
alapján arra is fény derült, hogy endo-
metriosis következtében nem képes te-
herbe esni, és ez utóbbiba már szinte bele
is törődött. A további kimérések során ter-
heltségeket találtunk a lép, a vese, a tüdő
és a máj szervi körökön, szabad toxinok-
ként pedig borreliát, gombákat és nehéz-
fémeket fedeztünk fel nála.

A prioritások meghatározását követően
elsőnek a genitális terület, majd ez köve-
tően az urinális terület került méregtele-

nítésre. Az Imun, a NoBacter és a Gyno-
Dren készítmények beszedését követően
Anna arról adott számot, hogy az alhasi
fájdalmai megszűntek, a későbbiekben
UrinoDren, UrinoHelp** Lymfatex, Mind-
Dren, MindHelp** nyekkel folytatta a mé-
regtelenítést.

A méregtelenítést követő öt hónap el-
teltével Anna teherbe esett. Ezért Abelia
Colonum és NoDegen készítményeket ka-
pott, amelyek után a méregtelenítés félbe
lett hagyva.

A szülést követő kiméréskor a lép köré-
nek továbbtartó terheltségét, hormonális
kiegyensúlyozatlanságot és vegyi terhelt-
séget mértünk ki Annánál, aki tünetileg
fogínygyulladásokra panaszkodott. (A tel-
jesség kedvéért meg kell említeni, hogy
ebben az időben éppen szoptatott.) A Re-
gular**, az Antichemik és az Antivir ké-
szítmények kerültek bevetésre nála.

A következő kontrollmérésre Anna úgy
két év után jött el ismét hozzánk, amikor
is már két kisgyermek boldog anyukája
volt. Ezen látogatásakor első sorban fá-
radságra, fogíny- és foggyulladásokra, va-
lamint a karjai és a háta mentén jelentke-
ző kiütések megjelenésére panaszkodott.
Lymfatex, VelienDren és a OroDren készít-
mények szedését javasoltunk számára.

Anna, férjét, Adam Novákot (32) is el-
küldte hozzánk kimérésre. Az elbeszélge-
téskor elárulta, hogy már gyermekkora
óta gyakori nátha bántja és ugyanakkor
jelenleg nem megfelelő örökítőanyaggal
rendelkezik, következésképpen nem ké-
pes nejét megtermékenyíteni. Már há-
romszor is alkalmaztak nála antibiotiku-
mos kúrákat, de mindeddig hasztalanul.

Adam kimérésekor a lép, a vese és a tüdő
szervi köreiben találtunk terheltséget, to-
vábbá szabad toxinokként pedig víruso-
kat, gombákat, nehézfémeket és vegyi
terheltséget mutattunk ki nála. A méreg-
telenítési kúra esetében Depreson, Lymfa-
tex, TesteDren**, VelienHelp**, NoBacter,
Cranium, NeuroDren, MindHelp**, Pulmo
és RespiDren készítményeket javasoltunk.

Nyolc hónap után Adam időnkénti izüle-
ti fájdalomra panaszkodott, de további
problémákról nem tett említést. InfoDren
KI**, InfoDren KII** és Infovitxx készítmé-
nyeket kapott.

Az ezután következő látogatásakor fo-
gínygyulladás állt fenn, továbbá a lép és 
a máj szervi köreiben nehézfém, illetve ra-
dioaktív elem általi terheltséget mértünk
ki. Erre Hepar**, Ionyx, és Epigen** ké-
szítményeket ajánlottunk.

További ellenőrző kimérésekre Adam
már nem jött el hozzánk, de a felesége el-
árulta, hogy jól érzi magát és nincsenek
panaszai.

Csak kívánni tudjuk, hogy az ilyen és eh-
hez hasonló sikeres kimenetelű esetek szá-
ma minél több legyen!

Megjegyzések:
*Az eredeti személyek nevét a jelen
cikkben megváltoztattuk.
**Ezek a készítmények Magyarországon
nem forgalmazott termékek.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/01.-02., Dr. Ludmila Velecká és

Oldřiška Čapková: „Neplodnost páru“

Magyar szöveg: Gauland Attila

Biztosan igazat adnak nekem
abban, hogy a terapeuta

munkájának legszebb
pillanatai egyikének számít,

amikor megtudja, hogy
a méregtelenítési munkájával

hozzájárult egy új élet
létrejöttéhez. A következő

cikkben egy olyan
házaspárról olvashatnak, akik

ma már egy kétéves kisfiú és
egy nyolchónapos kislány

boldog szülei.

Párok terméketlensége 

Az endometriosis
• Az endometriális szövet sem mikroszkopikusan, sem pedig

funkcionalitását tekintve nem különbözik a normális
méhnyálkahártyától. Az endometriosisos betegeknél a méh
nyálkahártyájának (endometrium) kis darabjai valami ok
miatt nem ürülnek ki a szervezetből, hanem más
szövetekbe - leggyakrabban a petefészkekbe,
a méhszalagokba és a bélfalba - ágyazódnak be.
Előfordulhat, hogy a vérárammal, vagy a nyirokkal akár
távolabbi szervekbe is eljutnak.

• Az endometriosis a szervezeten belül azt eredményezi, hogy
a méhtest gömbszerűen megduzzad, akár egy narancs
méretére is. Az így keletkezett képződmény keresztmetszete
fibromuszkuláris struktúrájú, mely számos olyan üregecskét
tartalmaz, amelyekben az endometriális nyálkahártya
termelte csokoládébarna, alvadt vér található. Jelen
képződménynek a miomával szemben nem rendelkezik
tokkal.

• Az endometriosis főbb tünetei között megemlítendők az
alhasi nyomásszerű fájdalmak, melyek a menstruációt
megelőzően, majd követően fokozódnak, továbbá
a rendszertelen vérzés és a meddőség.

• A genitáliákon belül leggyakrabban a petevezetékekben,
a petefészkekben és a Douglas-peritoneum területén
fordulhat elő. Mint korábban említésre került, távolabbi
szervekben is előfordulhat, így például a húgyhólyagban,
a végbélben, a bélfalon, a tüdőben, a köldök, illetve
laparotomia és herniotomia utáni hegek környezetében.

• Az endometriosist standard módon sebészeti úton és
hormonális kezeléssel szokták orvosi úton megoldani. Az
endometriosiskori meddőséget szintén hormonális és
sebészeti úton igyekeznek kezelni, nem kizárt ilyenkor
a mesterséges megtermékenyítés bevetése sem.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/01.-02., 
J. Maršálek és kollektívája: „Endometriosis“

Magyar szöveg: Gauland Attila

egyéb
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Gábor Dénes – Nobel-díjas magyar feltalá-
lónk, 1944-ben „Az elektronmikroszkóp”
című tudományos művében az optikai len-
csék aberrációját elemezte, felvillantva
benne az egyes atomok „láthatóságának”
lehetőségét. Az általa megkezdett kutatá-
si út az elektron- és az atomfizikától kiin-
dulva az elektronmikroszkóp technikán át
elvezet az optikához és az információel-
mélethez. Eközben mintegy mellékesen –
megszületik a holográfia, melynek felfede-
zése húsz évvel megelőzi technikai megva-
lósíthatóságának lehetőségeit. Elméleti
munkája elsősorban a hírközléselmélet te-
rületén jelentős. 1971-ben a holográfia fel-

találásáért és lehetőségeinek kiaknázá-
sáért Gábor Dénes fizikai Nobel-díjat
vehet át. A díj átadásakor tartott be-
szédében a holográfia további felhasz-
nálásának lehetőségeire hívja fel a fi-
gyelmet. A hologramban tárolt
információ sűrűsége nagyságrendekkel
meghaladja a hagyományos számítógép-
memóriákban tárolt információ sűrűségét,
ráadásul az információ előhívása is sokkal
gyorsabb. Ugyanakkor a megfelelő módon
készített hologram megtestesíti az ún. ren-
dezetlen kódolás információelméleti alap-
jait, melynek következtében már a holog-
ram kicsiny részlete is tartalmazza a
hologram mentén egyenletesen megoszló
információ egészét.

A holográfia témakörében, Vilánková
asszony által tartott nyitóelőadást követő-
en Jonáš doktor került sorra első előadásá-
val, amely ezúttal a toxinok, emberi szer-
vezetből történő eltávolítását tárgyalta.

A toxinok, emberi szervezetből történő
eltávolítása valójában egy soha véget nem
érő folyamat. Az érzelmi alapú stressz és az
érzelmi eredetű toxinok között szoros ösz-
szefüggés áll fenn. Ahol toxinok vannak je-
len a szervezetben, ott az érzelmi stressz is
megtalálható a háttérben. Amint ez az ér-
zelmi stressz megszűnik, az érintett szerv

már önmagától képes regenerálódni. A tár-
gyi témában folytatott jelenlegi kutatások
annak megválaszolására irányulnak, hogy
hogyan lehet egy adott terhelt szervből el-
távolítani az érzelmi stresszt úgy, hogy az
adott szerv képes legyen meggyógyulni.

Az érzelmek vonatkozásában nézzünk
egy egyszerű példát a krokodillal össze-
függésben. A krokodil meglehetősen mos-
toha életkörülmények között él, zavaros és
piszkos vizes, sokszor mocsaras környezet-
ben, mintegy 240 millió esztendeje létezve
a Földön. Mégsem betegszik meg, pedig
hát a belső szervezeti felépítése nagyon 
is hasonló az emberéhez, különösen az
emésztő- és immunrendszere tekintetében.
Na, de miért nem betegszik meg akkor a
krokodil? Azért, mert egy érzelemmentes
lény, nincsenek érzelmei, nem képes tanul-
ni, nem emlékszik semmire és nem képes
szeretni sem. Nem így az ember, akinek vi-
szont vannak érzelmei, következés-
képpen pedig toxinjai is.

De mit jelent mindez számunkra a
mindennapi méregtelenítési mun-
kánkban?

A mikroba eredetű toxinokat a
Dren készítménycsaláddal lehet eltá-
volítani a szervezetből. Ezek a készít-
mények már magukban hordozzák
az érzelmi összetevőket. A készítmé-

nyek tökéletesítésével folyamatosan arra tö-
rekszünk, hogy azok érzelmi összetevője mi-
nél jobb legyen.

Például az Antimetal és az Antichemik ké-
szítmény az éttelen toxinok szervezetből
történő eltávolítását szolgálják, érzelmi
komponenst nem tartalmaznak, követke-
zésképpen célszerű ezeket a MindDren ké-
szítménnyel kombinálni, mivel ez utóbbi-
ban az érzelmi rész már benne van.

Ami az anyagcsere toxinokat, vagy más
néven metabolitokat illeti, tudjuk, hogy
ezeket a Metabex, Metabol, Gli-Glu….. ké-
szítményekkel lehet eltávolítani. Ezekhez
társítható kiegészítő készítmény a NoDe-
gen. A régi tibeti, nepáli, vagy egyéb távol-
keleti medicinák többsége nem azzal fog-
lalkoztak, hogy a betegségeket gyógyítsák,
hanem sokkal inkább a lelki nehézségek,
problémák kezelésével. Jól tudták, hogy
amennyiben a lélek meggyógyul, akkor a
szervezet helyre tudja állítani a saját maga
egészséges állapotát.

Nagyon fontos szerepe van a méregtele-
nítésben a helyesen átgondolt méregtele-
nítési stratégiának. Példának vegyünk
mondjuk egy helytelenül működő pajzsmi-
rigyet. Ha megpróbáljuk közvetlenül ke-
zelni, akkor első pillantásra logikusnak tűn-
ne a ThyreoDren
készítmény beve-
tése, igen ám, de
egyáltalán nem

Kétnapos méregtelenítési 
kongresszus Budapesten

2009. november 7.-8. között került megrendezésre Jonáš doktor
– immáron hagyományosnak mondható – kétnapos őszi
méregtelenítési szakmai továbbképző szemináriuma, amelyet
a terapeuták fokozott érdeklődése kísérte. A szeminárium első
napjának előadássorozatát Marie Vilánková asszony nyitotta
meg a holográfiáról szóló előadásával, amely után következtek
Jonáš doktor előadásai az emberi szervezet irányított és
ellenőrzött méregtelenítési módszerével szorosan összefüggő
legújabb témákban. Az első nap előadássorozatából az alábbi
összefoglaló anyagot állítottam össze Önöknek.

I. rész 
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A magas vérnyomás
Tudjuk, hogy a magas vérnyomás kezeléséhez megfe-
lelő készítmény például a Joalis NeuroDren, vagy a
mérgező fémektől megszabadító készítmények. Elá-
rulna néhány szót arról, hogyan kezeli az új Joalis Va-
soDren nevű készítmény a vérnyomással összefüggő
problémákat?

Kérdezi Milan P., Jihlavából (CZ).

A magas vérnyomás kialakulását annak a szabályozó rendszernek a hibá-
ja okozza, amely a vérnyomást vezérli az artériákban. A vérnyomás a szer-
vezet terheltségének és a napszaknak megfelelően változik, így flexibilis-
nek kell lennie. Ez a szabályozó apparátus többségében idegközpontokból
áll, melyek megtalálhatók mind az aortában úgy a megnyúlt agyban és más
idegi struktúrákban egyaránt, ilyen utóbbi például a vegetatív idegrend-
szer is. Az említett vegetatív idegrendszert az a mellékvesevelő befolyá-
solja, amely katecholaminokat termel. A katecholaminok gyakorolnak ha-
tást azokra a szálakra, melyek vagy tágítják, vagy szűkítik az artériákat. 
A vérnyomást azonban hormonok is szabályozzák, mégpedig a vesék (re-
nin) által termelt hormonok segítségével. A vérnyomásban a továbbiakban
még egy egész sor tényező vesz részt, mint ami az artériák rugalmasságát,
vagy a szervezetben visszatartott folyadék, ásványok (pl. a nátriumot,
amelynek táplálékkal történő fokozott bevitele oka lehet a magas vérnyo-
más kialakulásának) kérdéskörét illeti. Különféle vegyi csoportokból szár-
mazóan egy sor olyan gyógyszer létezik, amelyek vagy a béta-blokkolókat,
vagy az idegrendszert, esetleg a sók kiválasztását a szervezetből, illetve 
a szervezetből történő folyadék kiválasztást (vízhajtást) stb. befolyásolják.
A méregtelenítési készítmények arzenáljában jelenleg nem létezik olyan
specifikus készítmény, mely befolyásolná a vérnyomás szabályozását. Kije-
lenthető, hogy a vérnyomást nem tudjuk célirányosan befolyásolni, de vé-
letlenszerűen előfordulhat, hogy mégis sikerül, ha az alkalmazott készít-
mény magában hordozza a megfelelő emocionális összetevőt, vagy ha
véletlenül hatást tudunk gyakorolni a vérnyomás irányításáért felelős bo-
nyolult rendszer valamely struktúrájára. Mindazonáltal a szükséges kutatási
és bizonyítási munkák befejezését követően a jövőben létrejöhet egy olyan
specifikus készítmény, amely a vérnyomás szabályozására szolgál majd. 

A készítmények érzelmi
összetevője 
Az előadásokon azt hallottuk, hogy a Dren sorozatú készítmények érzel-
mi összetevővel fognak gazdagodni. A jelen készítmények már tartal-
mazzák ezt? Ha még nem, akkor ez mikorra várható? Egyben azt is sze-
retném megkérdezni, hogy ezt az összetevőt valamennyi Dren készítmény
tartalmazni fogja, vagy csak azok, amelyek az anyaszervek méregtelení-
tését szolgálják?

Kérdezi Jitka B., Kroměřížből (CZ).

Szinte valamennyi oktatáson és előadáson szó esik az érzelmekről. Az ér-
zelmek olyan alaptoxinoknak tűnnek, melyek a mikroba gócok kialakulásá-
nál mindig jelen vannak a szervezetben. Az érzelmek így fokozatosan vala-
mennyi készítménynek a részévé válnak és itt konkrétan azokra a Drenekre
gondolok, melyekről a kérdésben is szó van. Kijelenthető tehát, hogy az ér-
zelmi összetevő valamennyi Drenben jelen van és így nem csak azokban, ame-
lyek a pentagrami anyaszervek méregtelenítését szolgálják. A Drenekben
lévő érzelmi összetevő folyamatosan fokozatos tökéletesítés alatt áll, előfor-
dulhat, hogy az adott méregtelenítési beavatkozás nem az elvártaknak meg-
felelően sikerül, ilyenkor célszerű az adott készítményt mondjuk egy éves 
eltolással később adni. Az érzelmi összetevővel végzett munkának köszön-
hetően a készítmények folyamatosan tökéletesednek.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/01.-02., „MUDr. Josef Jonáš radí“
Magyar szöveg: Gauland Attila

egyéb

?Hord Ön
melltartót

Amelltartó napjainkban a hölgyek ruhatárának
mindennapi részét alkotja, nagyon sok hölgy

enélkül a ruhadarab nélkül nem is tud meglenni.
A nagyobb mellekkel rendelkező hölgyeknek,
mint nélkülözhetetlen alátámasztásra van rá
szükségük, velük ellentétben a kisebb mellű höl-
gyek esetében pedig nagyobb mérethatást ad.

Minden esetben azonban nagyon lényeges,
hogy megfelelő méret kerüljön kiválasztásra. 
A rosszul megválasztott méretű melltartó elfojt-
ja a nyirokereket, aminek következménye a kor-
látozott méreganyag kiválasztás. Ugyanakkor kü-
lönféle ciszták és csomók, illetve ismétlődő
gyulladások is kialakulhatnak. Az elzáródott tej-
csatornák és ciszták később fibrocisztikus eredetű
megbetegedést válthatnak ki. A patológiai jel-
legű elváltozások pedig egészen a rák kialakulá-
sáig vezethetnek.

További gondokat a melltartók merevítői okoz-
hatnak, illetve pontosabban az az anyag,
amelyből ezek a részek készülnek. A testaku-
punktúrás pontok felett elhelyezkedő kisdarab
fém hosszú időn keresztül stimulálhatja ezeket az
említett pontokat, amelyeket egyébként például
kineziológusok szoktak igénybe venni. A mellek
alatti területen két fontos reflexpont található –
közülük az egyik a máj és az epe működését sza-
bályozza, másik pedig a gyomorét. Ezen pontok
hosszantartó stimulálása kezdetben okozhatja
ezen pontokból érkező visszacsatolások, válaszok
leállását (ezzel pedig az adott funkció korlátozá-
sát), végül pedig a gyomor, a máj és az epe ko-
moly működési zavara léphet fel.

A ruházat, emberi egészségre kifejtett hatását
már több kutatócsoport is vizsgálta. Tanulmánya-
ikból kitűnik, hogy azoknál a hölgyeknél, akik
nem hordanak melltartót, lényegesen kevesebb
gyakorisággal fordul elő a mellrák. A fibrociszti-
kus megbetegedésben szenvedő betegek 90%-
nál állapotjavulást állapítottak meg azt követően,
hogy leálltak a melltartó viselésével. Más kutatá-
sok szerint a melltartó hordása csökkenti 
a melatonin hormonszintet, mégpedig 60%-val.
Ez a hormon sötétben képződik az emberi szer-
vezetben és a nyugodt alvást biztosítja, egyben
erős kancerostatikus hatása van és antioxidáns-
ként is hat.

Ha egy hölgy melltartót kíván hordani, akkor 
lényeges, hogy az kényelmes legyen és ne szorít-
son. A szakemberek óvva intenek az olyan mell-
tartók viselésétől, melyek fémmerevítőt tartal-
maznak, helyette inkább műanyag kialakításút
javasolnak. Legjobbak a pamutból készült sport-
melltartók, amelyekben nincsenek merevítők.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/01.-02.,
Prof. Dr. Anna Strunecká „Podprsenka a zdraví“

Magyar szöveg: Gauland Attila

Jonáš doktor gyakorlati tanácsai 



• Lektorunk, Pavel Jakeš úr szakmai irányításával, egy új gyakorlati foglalkozást indítunk –
Demonstrációs praktikák – címmel, a módszert gyakorló méregtelenítési terapeuták szá-
mára. Az említett gyakorlatok célja a konkrét méregtelenítési esetek bemutatása, a tera-
peuták gyakorlati munkájában felmerülő kérdések konzultációs jellegű megválaszolása és
a gyakorlati munkavégzésben esetlegesen előforduló szakmai pontatlanságok egységes ki-
küszöbölése. A gyakorlatok nem csak Budapesten, hanem vidéken is megtartásra kerülnek,
az idei első félév helyszíneit és dátumait az alábbi táblázatban olvashatják. Jelentkezni az
érintett Referencia -, valamint Kereskedelmi Központoknál, illetve Mikle Miriamnál, a BCH
Kft. irodavezetőjénél lehet a 06-30-813-8676-os mobil-, és a (06-1) 950-4023-as vezetékes
számon, vagy pedig írásban a bodycentrum@joalis.hu e-mail címen. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!

Dátum: Időpont: Város: Helyszín:
2010. február 19. 14:00 órától Győr Meridián Egészség Stúdió
2010. február 20. 10:00 órától Debrecen Debreceni Joalis Kereskedelmi Központ
2010. március 6. 10:00 órától Pécs Wellness Otthon Alternatív 

Gyógycentrum
2010. március 26. 14:00 órától Budapest BCH Kft. székhelye
2010. május 20. 14:00 órától Budapest BCH Kft. székhelye

• Figyelem! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hazai terapeuta munkatársaink javaslatára
idén egy háromnapos nyári méregtelenítési továbbképző iskola megrendezésében gon-
dolkodunk. A tervezett időpont augusztus vége, szeptember eleje, a várható részvételi díj
kb. 30.000,- Ft + a szállás- és étkezési költség. Amennyiben jelen tervezetünk felkeltette az
Ön szíves érdeklődését, akkor kérjük, hogy független részvételi szándékát 2010. március
15-ig jelezze a BCH Kft. részére. A nyári iskola megrendezésének előfeltétele a legalább 60
fős biztos résztvevő.

• A Joalis s. r. o. anyacég megkapta az ISO 9001:2000 szerinti, termék előállításra és szolgál-
tatásnyújtásra vonatkozó minőségirányítási tanúsítványát. Az ISO 9001 norma meghatá-
rozza a minőségirányítás követelményeit olyan szervezetek számára, akik bizonyítani 
kívánják tartós termékszolgáltatási képességüket a vonatkozó előírásokkal és a vevői kö-
vetelményekkel összhangban, illetve akik a vevői elégedettség fokozására törekszenek.
Alapkövetelménynek minősül a minőségirányítási rendszer bevezetése, dokumentálása, ér-
vényesítése és a fenntartása egy folyamatos tökéletesítés mellett. Az ISO 9001 tanúsítási
dokumentumot mind az EU határain belüli tagállamokban, úgy rajtuk kívül is elismerik.

• Múlt év decemberétől a DEBRECENI JOALIS KÖZPONT, változatlan elérhetőségek mellett,
Referencia Központként működik a továbbiakban. A nevezett egység eddigi elérhetőségei
változatlanul érvényesek.

• Szintén a múlt év decemberétől a pécsi WELLNESS OTTHON ALTERNATÍV GYÓGYCENTRUM,
változatlan elérhetőségek mellett, Referencia Központként működik a továbbiakban. A ne-
vezett egység eddigi elérhetőségei változatlanul érvényesek.

• A budapesti VITAL PONT, új e-mail címen, de változatlan további elérhetőségek mellett,
Kereskedelmi Központként működik ezentúl. A nevezett egység új e-mail címét a Szolgá-
lati közleményben rovatban találják.

• Továbbra is együttműködésünket ajánljuk terapeuták, életmód tanácsadók és orvosok szá-
mára, akik érdeklődnek Jonáš doktor által képviselt egyedülálló méregtelenítési módszer
iránt. Készítményeket a Joalis termékkatalógus alapján lehet megvásárolni. Mindenképpen
javasoljuk az alaptanfolyamon, illetve az azt követő haladó, továbbképző oktatóprogra-
mokon való részvételt. Ezzel kapcsolatosan időpontokat, helyszíneket és egyéb feltételeket
a www.joalis.hu honlapon találhatnak a kedves érdeklődők. 

• Ha Ön a méregtelenítéssel kapcsolatosan gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, akkor
bátran ossza meg azokat magazinunk oldalain keresztül a többiekkel! A Joalis INFO Ma-
gyarország szerkesztősége örömmel fogadja mind a kliensek, úgy a terapeuták által magyar
nyelven küldött gyakorlati tapasztalati esetleírásokat a bodycentrum@joalis.hu e-mail cí-
men.

Összeállította: Mikle Miriam, bodycentrum@joalis.hu
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előzetes

A Joalis INFO Magyarország
következő számában várhatóan az
alábbi cikkekről olvashatnak
részletesen Kedves Olvasóink:

ALAP- ÉS HALADÓ MÉREGTELENÍTÉS:
Méregtelenítés és a hormonális rendszer
Méregtelenítés és a lelki betegségek

EGYEBEK:
A laboratóriumi értékek

Mindezeken túl pedig érdekességek, rövid
hírek, személyes szakmai beszámolók és
különféle aktualitások várják Önöket
a Pavel bepillantása a méregtelenítésbe,
a Helló Magyarország!, valamint
a Szolgálati közlemény című rovatainkban,
illetve részletes készítményismertető
a Készítménygalériában.

Negyedévente megjelenő, az emberi szervezet méregtelenítésével
foglalkozó szaklap
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Rövid híreink: 

biztos, hogy ez is volna az adott
esetben legoptimálisabb és leg-
eredményesebb megoldás. Gon-
doljunk csak bele, a pajzsmirigy 
a lép, mint anyaszerv fennhatósá-
ga alá tartozik. Próbáljunk meg a
lép alatt egy érzelmi képet elkép-
zelni és ebben biztosan benne lesz
a túlzott aggódás, anyáskodás –
ezek pedig stresszt válthatnak ki az
egyénben. Mai társadalmunk eze-
ket a típusú érzelmeket folyamato-
san generálja, önti magából kifelé
egy folyamatosan növekvő tenden-
cia mellett.

A többi anyaszervi körnek is meg-
vannak a maga érzelmi képei. Így 
a tüdőhöz tartozó érzelmi stresszek
a bőrbetegségekben, ekcémában
nyilvánulnak meg. A vesék körébe
tartozik például a szorongás, ami
tünetileg magas vérnyomásban je-
lentkezik. A májban ugyanakkor az
agresszió, az allergia jelenik meg.

De, miért növekednek a fent fel-
sorolt betegségek esetszámai?

Főként azért, mert a társadal-
munk érzelmi terheltsége és így 
a negatív érzelmi képeinek száma
is folyamatosan gyarapodik. Ráa-
dásul ezek az embernél már meg-
születésekor is jelen lehetnek 
a szervezetében. A már születéskor
meglévő érzelmi terheltségek 
az egyén későbbi életében külön-
féle betegségek kifejlődéséhez 
vezethetnek. Előfordul, hogy a 
tünetek már kisgyermekkorban
megjelennek például ekcéma,
vagy immunrendszeri gyengeség
formájában.

Jonáš doktor különösen kihang-
súlyozta, hogy komoly hangsúlyt
kell fektetni a kliens emocionális ál-
lapotának felmérésére. Ha egy em-
beri szervezet lelki állapota stabil,
akkor képes önmagát megtisztítani
a különféle betegségektől.

A kétnapos méregtelenítési kong-
resszus előadásaiban rengeteg sok
fontos és hasznos információ hang-
zott el. Ezek szószerinti visszaidézé-
se természetesen nem célja jelen
írásomnak, viszont úgy gondoltam,
hogy a legérdekesebb részeket
mindenképpen kiragadom az Önök
részére, mint a kongresszus egyfaj-
ta szakmai pillanatképeiként.

Cikkemnek természetesen még
nincs vége, a Joalis Info Magyaror-
szág következő számában további
érdekes előadási beszámolót olvas-
hatnak a kétnapos szakmai kong-
resszusról készített folytatólagos
összeállításom keretében.

Írta és összeállította: 
Mikle Miriam



„Mint arra több száz évvel ezelőtt az akkori egészségtudomány is rájött, hogy a középkori szennyezett
környezet bizony oka lehet olyan betegségek kialakulásának, mint a pestis és a tífusz, úgy a mai fejlett
életünk is érett annak elismerésére, hogy a civilizációs tevékenységeinkből származó mérgek korunk
betegségeinek kiváltói. A különféle szennyeződésekkel a középkorban képes volt hatékonyan elbánni
a személyes higiénia és a köztisztaság betartása – manapság viszont az ún. civilizációs betegségekkel csak
a szervezetünk belső higiéniájához történő új megközelítés útján lehet felvenni a küzdelmet. A higiéniára
épült egyfajta iparág mellett egy másik szakágnak is ki kell majd alakulnia rövidesen, ami az emberi
szervezet mérgektől történő mentesítésének lényeges eleme lesz.”

Dr. Josef Jonáš

Harmonizálja az emberi pszichika és
idegrendszer működését

Harmonizálja a belső anyagcsere
folyamatok működését.

Harmonizálja a szervezet működését,
főként a mérgező fémek kiválasztását.

Harmonizálja a szervezet
védekezőképességét.

Kedvezően hat a nyirokrendszer
működésére.

Harmonizálja a légúti rendszer, az
urinális terület, a máj, a lép, a gyomor és
a szív működését.

Harmonizálja a genitális terület, a bőr, az
izületek, a periférikus idegrendszer,
a belek és a pajzsmirigy működését.

Harmonizálja a szem, a fül, az
érrendszer, a szájüreg, a hasnyálmirigy,
a mellmirigy, a légzőszervek és főleg
a mandulák működését.


