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N
em csak Budapesten, hanem a többi
magyarországi városban tett szemé-
lyes találkozóim során is számos alka-

lommal hallok az Önök, méregtelenítési te-
rápiával összefüggésben szerzett kedvező
(sokszor kiváló) tapasztalatairól, nem utolsó
sorban pedig véleményeikről, javaslataikról
és megjegyzéseikről. Mindezért nagyon 
hálás vagyok Önöknek és lényegében ki-
mondhatjuk, hogy a közvetlen párbeszéd
ezen formája számomra inspirálóan hat és
a további munkához pedig kellő impulzu-
sokat biztosít.

Ezúttal egy olyan nézethez szeretném né-
hány gondolatomat hozzáfűzni, amellyel
igen gyakran találkozom. Történetesen ar-
ról a nézetről van szó, miszerint „ Gazdasá-
gi válság időszakát éljük, a készítmények
drágák, az embereknek pedig nincs pén-
zük…”. Természetesen nem szeretnék most
olyan elemzésekbe bocsátkozni, amelyek
azt taglalják, hogy a jelenlegi (egész világot
érintő) gazdasági helyzet milyen mértékben
is jelentkezik a mindennapi életünkben. Ez
nyilván nem az én feladatom. Azonban vi-
tathatatlanul egy erősen az egyéntől függő
tényező. Ráadásul úgy gondolom, hogy er-
re az említett „problémára” több különbö-
ző szemszögből is lehet közelíteni, így pél-
dául vagy a kliens, vagy éppen a terapeuta
szempontjából.

Biztosan megegyezünk abban, hogy a leg-
többen közülünk gyakran alkalmazzuk a
mai modern világunk – és itt elnézést kérek
Önöktől a talán kissé fennkölt kifejezésért
mindennaposnak számító vívmányait. Azon
túlmenően, hogy munkába járunk, kulturá-
lódunk, sportolunk, nyaralni járunk (mind
belföldön, úgy külföldön), barátainkkal
mondjuk étterembe járunk, gépkocsival
(sokszor nem csekély értékűvel) közleke-
dünk, vagy éppen a hobbinknak hódolunk.
Vannak persze közöttünk olyan emberek is,
akik még „nem estek át” egészségügyi fel-
világosításon, így továbbra is a dohányzás és
más káros szenvedély hatása alatt állnak.
Olyan emberek is vannak közöttünk, akik
örömüket lelik a „csak úgy” történő, feles-
leges vásárlásban. Ez mind-mind valamilyen
módon olyan értéket képvisel számunkra,
melyek nélkül talán el sem tudnánk képzel-
ni az életünket. Egy bizonyos értékről, job-
ban mondva kincsről azonban soha nem
lenne szabad megfeledkeznünk, ez pedig
nem más, mint a saját egészségünk. Az hogy
az egészségünket mennyire tartjuk értékes-
nek, az mindenkinél egyéntől függő, mint
ahogyan az is, hogy mennyire értékeljük a
hozzánk legközelebb állók, azaz családta-
gok, barátok stb. egészségét. Eme értékeink
fontossági sorrendjét mindenkinek magá-
ban kell eldöntenie. És ha a fent felsoroltak
közül adott esetben valamelyik tényező

nem elérhető, akkor előfordulhat, hogy a
szükségleteinket időnként hozzá kell igazí-
tanunk a lehetőségeinkhez, miközben el-
várásainkat is átcsoportosítjuk.

A szervezet irányított és ellenőrzött mé-
regtelenítésének tárgyában tartott oktatá-
si rendezvényeinken a terapeuta hallgatók
megismerhetik ennek a méregtelenítési te-
rápiának a filozófiáját, valamint logikáját.
Nem utolsó sorban megismerkedhetnek az-
zal is, hogy milyen kölcsönös kapcsolat léte-
zik az egyes szervi rendszerek között, meny-
nyire lényeges az emberi test egy olyan
egységként való kezelése, amely egy töké-
letes és nagyon is jól kigondolt szerkezet. A
terapeuták döntő többsége ezt megérti és
a klienssel folytatott munkakapcsolatban e
szerint is jár el. Az előzetesen szükséges mű-
szeres kimérést, valamint a klienssel folyta-
tott párbeszédet követően egy méregtele-
nítési kúra általános esetben (egy kúra kb. 8
hétig tart) legalább háromféle, de általában
inkább négyféle Joalis készítményből áll. Ez
azért van így, mert ez az a készítmény meny-
nyiség, amely megfelel a fent említett szer-
vi összefüggések szerinti optimális méreg-
telenítési stratégiának. Ha a terapeuta ettől
eltérő darabszámú (leggyakrabban keve-
sebb, de előfordulhat, hogy éppen több) 
készítményt javasol a kliens számára egy
méregtelenítési kúrán belül, úgy nagyvaló-
színűséggel valami mást fog „kezelni”, ami
szinte biztosan nem a kliens egészségét fog-
ja szolgálni.

Így a kliensek (mind a jelenlegiek, úgy a jö-
vőbenik) javát szolgálva egy lényeges fi-
gyelmeztetéssel szeretnék élni: kerüljék az
olyan terapeutákat, akik elsősorban az
Önök pénzügyi nehézségeit igyekeznek
„kezelni” szemben az egészségükkel. Az
ilyen terapeuták képesek meggyőzni Önö-
ket arról, hogy az egészségük visszaszerzése
érdekében elegendő az Önök számára egy-
két darab olyan csodálatos készítmény,
amely tökéletesen megtisztítja a teljes szer-
vezetüket. Határozottan szeretném kijelen-
teni, hogy ez nem igaz! Ezidáig még nem
fedeztek fel semmiféle ilyen csodálatos ké-
szítményt és ha egyszer mégis megjelenne
a jövőben valamikor, akkor az biztosan nem
az elkövetkező tíz évben lesz. Egyelőre a Jo-
alis készítmények sorában sem létezik sem-
miféle csodálatos készítmény. Egy szerve-
zetben fennálló rendszerhibát egyetlen
készítmény önmagában nem képes megol-
dani. Legfeljebb egy elhanyagolható hatá-
sú és rövidtávú javulást idézhet elő a szer-
vezet méregterheltségében, de a hibás
szervezeti működésre határozott befolyást
nem képes gyakorolni. Pontosan azért illet-
jük a jelen méregtelenítési módszert „irá-
nyítottnak” és „ellenőrzöttnek”, mert mind
a két fontos jelzőnek megvan a maga fon-

tos és nélkülözhetetlen jelentése. Jelen
módszerrel nem ígérünk csodákat, sokkal
inkább viszont egy olyan hatékony és kidol-
gozott méregtelenítési módszert kínálunk,
amely az emberi szervezet működésének és
strukturális felépítésének legkorszerűbb is-
meretein alapul. Egy olyan komplex megol-
dást kívánunk nyújtani, amelyhez egy bizo-
nyos időre van szükség.

A terapeuták nem az Önök pénzügyi ta-
nácsadóik, legalábbis rendszerint nem. Első-
sorban olyan emberek ők, akiknek a mun-
kájuk során következetesen arra kellene
összpontosítaniuk, hogy az Önök egészsé-
gének javát szolgálják. Lehetőség szerint se-
gítsenek Önöknek megszabadulni így mind-
azon egészségi problémáiktól, amelyekkel
valójában felkeresték őket. Ennek menete
azonban egy bonyolult folyamat, amelynek
lefolytatására sokszor hónapokra, sőt évek-
re van szükség. Gondoljunk csak bele, a kü-
lönféle mérgeket, melyeket sokszor éveken
át „gyűjtünk” a szervezetünkben, mígnem
aztán valamilyen egészségi panasz, tünet
formájában alakot öltenek, lehetetlen csak
úgy egyszerűen és csodába illő módon „ki-
füstölni” a szervezetünkből. Ha valaki en-
nek az ellenkezőjét állítja Önöknek, akkor
az, vagy nem rendelkezik kellő mélységű
szakmai ismeretekkel, vagy pedig egyszerű-
en csak szándékosan hazudik. Az emberi
szervezet irányított és ellenőrzött méregte-
lenítése egy nagyon valós és hiteles, illetve
pontos módszer. Nem „csodákat” kínál, ha-
nem sokkal inkább konkrét megoldásokat
nyújt konkrét az egészségi problémákra. A
módszerben rejlő egyedülálló lehetősége-
ket csak egy kellően kioktatott és határo-
zott terapeuta tudja kiaknázni.

Végezetül pedig engedjenek meg szá-
momra még egy utolsó tanácsot. Az anyagi
dolgaikról mindig önmaguk döntsenek,
esetleg kérjenek tanácsot olyan pénzügyi
szakértőtől, aki valóban kellően jártas a
pénzügyek világában és akiben természete-
sen meg is bíznak. Ugyanúgy, mintha az
egészségi panaszaikkal egy pénzügyi befek-
tetési szakemberhez fordulnának, ugyan-
úgy ne számítsanak pénzügyi kérdésekben
egy terapeuta segítségére. A terapeuta sze-
repe ugyanis ettől teljesen eltérő és bízom
benne, hogy legalábbis a jelen írásom elol-
vasását követően mindenki számára egyér-
telművé is válik.

Szívélyes üdvözlettel: Petr Šmehlík – 
Body Centrum Hungary Kft.;
p.smehlik@bodycentrum.cz
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T
udatában vagyok annak, hogy az alapképzés, egyelőre nem azonos színvo-
nalú valamennyi hazai központban. Mindez annak ellenére, hogy a helyi lek-
torok az oktatói munkájuk maradéktalan ellátásához azonos kiképzési rend-

szeren mentek át és nem utolsó sorban azonos előfeltételekben részesültek. A
saját terapeuta és lektori gyakorlatom alapján tudom, hogy az oktatási rendez-
vények megegyező fontosságának és azonos szakmai színvonalának a megtartá-
sa különböző helyszíneken, eltérő előképzettségű emberekkel, tartalmilag azo-
nos tananyag megtartása mellett nem egy könnyű feladat. Véleményem szerint
azonban mindez attól is függ, hogy magának a lektornak milyen a hozzáállása a
rendszeres önképzéshez, milyen aktívan keresi és sajátítja el az elétáruló új is-
mereteket. E téren egyes központok esetében még bizonyos pótlások szüksé-
gességét tartom szükségesnek. Az új terapeutáknak és munkatársaknak pedig
nagyon ajánlom szíves figyelmébe, hogy kérdéseikkel bátran forduljanak gya-
korlottabb kollégáikhoz és a lektorokhoz. Mikle Miriam budapesti irodaveze-
tőnkön keresztül pedig minden továbbiak nélkül hozzám is bátran fordulhatnak
kérdéseikkel. Felmerülő kérdéseik megválaszolására szüntelenül a szíves rendel-
kezésükre állok. Kiemelten ajánlom szíves figyelmükbe a bemutató méréseimen
való részvételt, ezeken ugyanis konkrét kliensek, konkrét panaszaival foglalko-
zunk, és kifejezetten ezekre állítunk össze ilyenkor méregtelenítési kúrákat. A
rendezvények áttekintőlistája az egyes lektoroknál rendelkezésre áll, de ezeket
a www.joalis.hu című weblapunkon is megtekinthetik.

Jelen rovatomban ezúttal a Salvia mérőműszerrel végzett munkára szeretném
a hangsúlyt fektetni. Többek között azért is, mert időnként azt tapasztalom, hogy
a terapeuták nem egészen megfelelő módon használják ezt a mérőműszert. Vagy
éppen olyan információkat várnak el a kliens méregterheltségének megállapítá-
sa (és így az egészségi panaszainak valós okainak meghatározása) terén a Salvi-
atól, melyek nem feltétlenül szükségesek.

A Salvia mérőműszer, egy német orvos, Dr. Reinhold Voll műszerének a módo-
sított változata. Voll doktor a méréseit eredetileg mintegy 360 ponton végezte az
emberi test mentén. A Salvia mérőműszer azonban elsősorban alapkérdések meg-
válaszolására szolgál, mégpedig „igen – nem“ formában. A mérőműszerrel bőr-
ellenállásmérést (ún. vegetatív funkcionális tesztet) végzünk, mégpedig a tenyér
egyetlen mérési pontjában, a szívburok pályája mentén. A mért szervezet mé-

Kedves Olvasók és Munkatársak! Az utóbbi két
hónapban több magyarországi, vidéki bemutató
mérésen is sikerült részt vennem. Ennek keretében
meglátogattam a győri, a debreceni és a pécsi kedves
munkatársainkat. Valamennyi helyszínen
a méregtelenítési terápia iránt táplált fokozott
érdeklődést és a munkatársak komoly aktivitását
tapasztaltam. Az összes helyszín közül a tapasztalt
atmoszféra tekintetében talán a debreceni helyszínt
emelném ki. Ettől függetlenül azonban valamennyi
központ vezetőjét ezúton is szeretném kiemelten
megdicsérni a rendezvényeik sikeres
megszervezéséért és lebonyolításáért,
meggyőződésem, hogy a résztvevőik száma továbbra
is folyamatosan gyarapodni fog a jövőben.

Pavel betekintése a méregtelenítésbe

A Salvia
mérőműszer 

Tisztelt Munkatársaink, Kedves Olvasóink! 



Amai világban egyre több embert érint 
a seborrhea, a psoriasis, és az ekcéma 

kellemetlen tünete. Szeretném, ha a kö-
vetkező JIM-ben e betegségekről, a hát-
terükben álló lehetséges okokról és keze-
lésükről olvashatnánk. Ezen témakörök
áttekintése nagyon tanulságos lehetne a
terapeuták részére.

Szeghalminé Mihályi Mónika – Joalis –
Pécs Referencia Központ

Pavel Jakeš – hazai lektor terapeuta
válasza:
A seborrhea dermatitis a bőrnek egy nem
fertőző, krónikus megbetegedése. Főként
a fokozott faggyúmirigy működésnek ki-
tett helyeken (hajas fejbőrfelület, arc,
mellkas és a genitális terület) fordul elő.
Jellemző tünetekként említhetők a foko-
zott faggyúmirigy termelés, a korpásodás,
viszketés, égető érzés, bepirosodott, irri-
tált bőrfelület.

A psoriasis, vagyis magya-
rul a pikkelysömör a test
bőrfelületén kiterjedt vörö-

ses foltokban jelentkezik, miközben fehér
bőrdarabkák válnak le ezen érintett ré-
szekről. A beteg kellemetlen viszkető ér-
zést tapasztal. A betegség kiterjedhet a
kéz és a láb körmeire is, illetve berepede-
zett, hólyagos bőrfelületet idézhet elő
idővel. A súlyosabb eseteket az izületek
fájdalmas elmerevedése kísérheti (reumás
artritisz).

Az ekcéma lényegében egy hasonló
probléma.
Mindhárom esetben a fő, betegségkiváltó
okot a helytelenül működő emésztőrend-
szer jelenti, amely esetében a szervezet vi-
tamin-, valamint ásványi anyag utánpótlá-
sa már bizony jó ideje gátolt állapotban
van. Ezt a gátoltságot nehézfémek, radio-
aktív elemek, gombák, antibiotikumok,
glutén, tejtermék maradványok, oltó-
anyagok, peszticídek, EB-vírus, érzelmek
és más egyéb toxinok okozhatják. Ezért a

Salvia mérőműszerrel ilyenkor béldiszbió-
zist mérhetünk ki az érintett személynél.
Ha ilyenkor vitamin és ásványi nyomele-
mek hiányát fedezzük fel a kliensnél, ak-
kor javaslom, hogy helyes terapeuta meg-
közelítéssel ne törekedjünk azonnal
valamilyen szükséges utánpótló készít-
mény bevetésére, ugyanis ebben az eset-
ben az emésztőrendszerben jelenlévő to-
xinok miatt a szervezet egyébként sem
képes az utánpótolt elemeket felszívni. 
Elsőnek ilyenkor a blokkoltságot kell fel-
oldanunk és majd csak azt követően pó-
tolhatjuk azokat a hiányzó vitaminokat,
valamint nyomelemeket, amelyeket a test
nem képes kinyerni a mindennapi, bevitt
táplálékból.

A Salvia mérőműszerrel végzett kimérés-
kor javaslom a fertőzési gócok keresését a
máj, a tüdő, a belek, a lép, a hasnyálmi-
rigy, a gyomor, a patkóbél, valamint a ve-
getatív és a periférikus idegrendszer köré-
ben. A méregtelenítő készítmények közül
általános jelleggel főként az alábbi készít-
mények kerülhetnek szóba: Cranium, Gli-
Glu, Metabex, Metabol, Vegeton, Antime-
tal, Ionyx, Emoce, Respi-Dren, Liver-Dren,
Coli-Dren, Neuro-Dren, Mind-Dren, No-De-
gen stb..

Méregtelenítési munkájukhoz sok sikert
kívánok Önöknek! 

Üdvözlettel: Pavel Jakeš
Magyar szöveg: Gauland Attila

Munkatársak 
kérdései

Pavel betekintése a méregtelenítésbe
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regterheltségét a tesztanyag, mérőműszer mérőtégelyébe he-
lyezésével végezzük. A tesztanyag lehet valamilyen tesztampul-
la, vagy pedig egy kérdés, mely utóbbit a Salviával összekapcsolt,
EAMset adatbázis szoftver virtuális mérőtégelyébe helyezhetjük.
Az adott kliens esetében kimérhetjük még az egyes élelmisze-
rek elviselésének mértékét, vagy például homeopátiás, gyógy-
növények stb. egyéni alkalmasságát is.

A Salvia mérőműszerrel folytatott mérés menete
általános jelleggel a következő:
• a kliens a mérés előtt leveszi mindkét kezéről az összes olyan

fémtárgyat, ami befolyásolhatja a mérések eredményét,

• a kliens a terapeutával szemben foglal helyet, az egyik kezé-
ben megragadja a hengeres negatív (ezüstözött) szondát a má-
sik kezét pedig egy alátétre helyezi kinyitott tenyérrel felfelé,

• a kliens lefektetett tenyerében a terapeuta kiválaszt egyet a
javasolt mérési pontok közül és az előzetesen elsajátított, piros
mérőszonda nyomásával a kiválasztott ponton keresztül el-
végzi a Salvia mérőműszer, 80-as értékre történő beállítását,

• ezt követően „pumpáló“ mozgással a terapeuta ellenőrzi,
hogy az általa kiválasztott mérési pont valóban megfelelő-e a
mérés menetének szempontjából – a mérőműszer kijelzőjének
ilyenkor minden esetben a 80-as értékre kell ugrania,

• folytatásként a mérőműszer helyes beállítását a terapeuta a
vörös színű tesztampulla (az 58-as „patkányméreg“) mérőté-
gelybe helyezésével vizsgálja. A mérőműszer kijelző mutatójá-
nak ilyenkor a 60-as értékre kell csökkennie. Ha ez nem sikerül,
akkor a terapeutának vissza kell térnie a megfelelő mérési pont
megkereséséhez (Megjegyzés: ne felejtsük el figyelembe ven-
ni a vizsgált tenyér eltérő felületi nedvességének, és így a ve-
zetőképességének mértékét – előfordulhat, hogy szárazabbra
törlésre, vagy éppen ellenkezőleg, nedvesítésre lehet szükség),

• a terapeuta a mérőműszer mérőtégelyébe tesztampullát he-
lyez, majd egyszerű, vagy éppen összetett (kettős) kérdések
formájában igyekszik megállapítani a kliens konkrét méreg-
terheltségét,

• a mérőműszer kijelzőjén egyszerű kérdésnél a mutató 80-ról
60-as értékre, vagy az összetett kérdésnél a 60-ról a 80-as ér-
tékre történő elmozdulása pozitív, tehát „igen“ műszerválaszt
jelent,

• vegyünk erre egy konkrét példát: a 80-as alapértékre beállított
mérőműszer mérőtégelyébe a terapeuta behelyezi a „máj“-
nak megfelelő számjelöléssel ellátott tesztampullát, ekkor a ki-
jelző a 60-as értékre csökken. Ezt úgy lehet megítélni, hogy a
máj méregterheltséget mutat. Folytatásként helyezzük a mé-
rőtégelybe például a „vírusok“ tesztampullát, ekkor a mutató
ismét a 80-as értékre fog ugrani. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy
a májat a „vírusok“ terhelik. Ha azonban a mutató nem moz-
dul és továbbra is a 60-as értéken marad, akkor ez azt jelenti,
hogy a máj méregterheltségét nem a vírusok okozzák,

• ha a két említett tesztampullához (máj és vírusok) hozzáadjuk
mondjuk a Joalis Antivir (ATV) készítményt és a mutató vissza-
áll a 60-as értékre, akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a ké-
szítmény képes a máj méregterheltségét befolyásolni,

• a mérés során ügyelnünk kell a tenyérben lévő mérési pont „ki-
merülésére“, illetve annak kifáradására. Időnként szükség le-
het a pont, ujjunkkal történő átmasszírozására.

Természetesen a fentiekben ismertetett példa jelen esetben
csupán illusztrációként szolgál, magával a Salvia mérőműszerrel

folytatott munka ennél sokkal részletesebben kerül tárgyalásra
az alaptanfolyamok előadásain. Ha képletesen szeretném ma-
gamat kifejezni, akkor a méregtelenítés folyamatát egy sakk-
partihoz lehet hasonlítani: szabályok és törvényszerűségek ér-
vényesek, valamint kiterjedt logikus gondolkodásra van szükség
az egyes szervek és testi rendszerek közötti összefüggések vo-
natkozásában. Előfordulhat, hogy a tünetek, melyekkel a kliens
a rendelőnkbe érkezet, ritka esetben akár tévútra is téríthetnek
minket. Az ilyen esetekben a tüneteket kiváltó okok teljesen
más, esetleg akár összefüggéstelennek is tűnő helyeken lehet-
nek a testben.

Helyesen beállított mérőműszer kijelzőjén megjelenő érték.

A vörös színű tesztampulla mérőtégelybe helyezését követően
a mérőműszer kijelzőjén megjelenő érték.

A Salvia mérőműszerrel végzett mérés előnye:
• gyors (szemben az összes többi módszerrel),
• a mérés mintavétel nélküli, azaz nincs szükség mondjuk nyál-

kahártyáról vett kenetmintára, vagy vérvételre, esetleg más
testnedv mintavételezésére,

• a mérés nagyon pontos (különösen a gyakorlott és elméleti sí-
kon is jól felkészült terapeuták körében), segítségével megál-
lapítható, mi káros hatású a szervezetben.

A Salvia mérőműszerrel végzett mérés hátránya:
• nem határozható meg mennyiség, vagy pontos érték,
• nem állapítható meg nagyság és kiterjedtség.

Megjegyzem, ilyen jellegű diagnosztizálás azonban nem is cé-
lunk.

A mérések kezelése, illetve magának, az egész méregteleníté-
si módszernek az elsajátítása nem egy egyszerű dolog. Éppen
ezért ismételten ajánlom szíves figyelmükbe, hogy továbbra is
folyamatosan igyekszem segítségükre lenni hasznos tanácsaim-
mal és gyakorlati bemutatóimmal.

Javaslom, éljenek ezzel a felkínált lehetőséggel, segítséggel!

Szívélyes üdvözlettel: Pavel Jakeš
Magyar szöveg: Gauland Attila

Vége az élelmiszerekben lévő E-knek
Az idei év júliusában egy olyan új európai rendelet lép hatályba, melynek célja a vegyi anyagok élelmiszerekben történő
alkalmazásának határozott korlátozása. Az Európai Unió hat olyan adalékot (ún. E-t) határozott meg, melyek esetében
fennáll a gyanúja az allergia, a csalánkiütés, az asztma, vagy a gyermeki hiperaktivitás kialakulásának. Konkrétan a
következő mesterséges színezékekről van szó: E102; E104; E110; E122; E124 és az E129. Amely élelmiszerek tartalmazni
fogják ezeket az adalékokat, azoknál a csomagolásunkon a jövőben a következő figyelmeztetést kell majd feltüntetni:
„Kedvezőtlenül befolyásolhatja a gyermekek tevékenységét, valamint figyelmét.”

Nyilván a gyártók nem szeretnének ilyen figyelmeztetést feltüntetni a termékeiken, így nagy valószínűséggel
megváltoztatják majd termékeik receptúráját, összetételét és várhatóan természetes anyagokkal fogják helyettesíteni a
fent nevezetteket. Festékanyagként így várhatóan
spenótot, répát, csalánt, vagy paprikát fognak
alkalmazni. Bár ez a változás idén július 20-tól lép életbe,
ennek ellenére a gyártók már most elkezdték a
termékeik módosított összetétel szerinti előállítását,
nyilván nem szeretnének nagy büntetéseket
megkockáztatni, vagy lekésni az említett határidő
betartásáról.

Valószínű az is, hogy mindennek ára lesz, amelyet a
gyártók a vásárlókon igyekeznek majd behozni, a
természetes élelmiszerszínezékek ugyanis tízszer annyiba
kerülnek, mint a mesterséges úton előállított társaik.
Ráadásként további árnövelőként ott lesznek még a
gyártási lépések, valamint a csomagolások módosításai is.
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feltérképezi az adott kliensek terheltsé-
gét, következtetésein keresztül vázolva az
adott esetekben lehetséges megoldási lé-
péseket. Rendkívül nagy segítséget jelen-
tet számomra amint bemutatta a Joalis
méregtelenítési készítmények kiválasztá-
sának módját a bemutatóméréseken ke-
resztül. Nagyon remélem, hogy sor kerül
Debrecenben további ilyen szakmai gya-
korlatokra, mivel nagyon sok értékes ta-
pasztalattal és a gyakorlatban is használ-
ható tudással tértem haza.”

Kovácsné Csomós Ágnes, debreceni mun-
katársam hozzászólása:

„Én nagyon jól éreztem magam, mert
nagyon hasznosak voltak a gyakorlati in-
formációk. Mind a három bemutatott eset
nagyon tanulságos volt, ezért jó lenne, ha
lehetőség szerint, minden hónapban len-
ne ilyen gyakorlati oktatás. A legközeleb-
bi találkozón szeretnék egy kicsit részlete-
sebben hallani a készítményekről, melyek
a legszükségesebbek, a leggyakrabban al-
kalmazottak, mire valók, mit mivel támo-
gathatunk, melyiket melyikkel szokták a
gyakorlatban párosítani, stb.”

Szilágyi Nikoletta, balmazújvárosi mun-
katársam hozzászólása:

„Nagyon örültem, hogy részt vehettem
Pavel Jakeš úr februári debreceni gyakor-
lati foglalkozásán. Bár én már két éve fog-
lalkozom az emberi szervezet irányított és
ellenőrzött méregtelenítésével, mégis na-
gyon sok fontos és hasznos új információ-
hoz jutottam hozzá ezúttal. Jakeš úr mé-
rési technikája igen egyszerű, érthető és
jól átlátható. Kifejezetten tetszett a meg-
felelő Joalis méregtelenítési készítmények
kimérése a kliens adott problémájára,
amely során gyönyörűen láthatóvá vált,
hogy a szervezetnek mire van szüksége.
Sok esetben én magam is elbizonytalano-
dom, hogy biztosan a megfelelő készít-
ményt adtam-e a kliensnek? Ennél a tech-
nikánál viszont nem merül fel kétség,
mivel a Salvia mérőműszer segítségével a
kimért szervezet a tudtunkra adja mit 
tegyünk, és mi legyen az első lépcső a mé-
regtelenítésben. Ezáltal a terapeuta sok-
kal magabiztosabban mérhet - vélemé-
nyem szerint. Remélem, hogy hamarosan
újra üdvözölhetjük Jakeš urat Debrecen-
ben.”

Wolfram a tobozmirigyben
Egy 16 éves szakközépiskolás fiú édesa-
nyja azzal keresett meg, hogy az iskolá-
ban igaz, magasak a tanulmányi követel-
mények, de a gyermeke mégis úgy érzi,
túlzottan leterhelt, nem tud aludni, fáradt
és ingerlékeny.

Az említett középiskolás fiút így az elő-
zetesen leegyeztetett időpontban kimér-
tem. Kiderült, hogy a központi idegrend-
szere, a vegetatív idegrendszere, a
tobozmirigye, a hipofízise és a hipotala-
musza terhelt. Az is kiderült a méréskor,

hogy a terhelő elem ebben az esetben va-
lamilyen nehézfém. Természetesen a mé-
réssel továbbmentem és igyekeztem ki-
szűrni a terhelő nehézfém típusát. A
további pontosító méréseim sikerrel zá-
rultak, ugyanis sikerült beazonosítani a
terhelő nehézfémet – a wolfram nevű
elem volt az. Bevallom, mindketten meg-
lepődtünk a kapott eredményen.

Így faggatni kezdtem a kimért fiút arról,
hogy esetleg hogyan kerülhetett kapcso-
latba wolframmal, mint vegyi elemmel.
Megkérdeztem tőle, hogy „Eltört-e a ke-
zedben korábban valamilyen villanyégő?,
illetve „Játszottál-e kiskorodban az éjjeli
lámpáddal?” a válasz azonban minden
esetben nemleges volt. Aztán a fiú egyszer
csak elgondolkodott és rémleni kezdett
neki egy régi óvodáskori emléke, amikor
is az óvodában szokásos napközbeni alvá-
si időben a feje felett hirtelen eldurrant
egy fénycső. Ez persze akkor nagyon ér-
dekes volt számára, hiszen a szétpukkant
fénycső darabkái csillámló apró részek-
ként hullottak alá, pontosabban mondva
reá, egészen addig, amíg egy pokrócot rá
nem terítettek hirtelen, védőtakarás gya-
nánt. A fiú azt állította, hogy ettől az ese-
ménytől fogva nem tudott rendesen alud-
ni.

Ezzel tehát megvoltak mind a terhelt
szervek, úgy a terhelő elem is, mi több a
valószínűsíthető előfeltétel is, következtek
a javallott készítmények meghatározása.

Jelen esetben a MindDren (MindDren)
készítményt a központi idegrendszer, a
VEG (Vegeton) készítményt a vegetatív
idegrendszer (mivel itt is mérhető volt
wolfram terheltség) méregtelenítésére, az
AM (Antimetal) készítményt a nehézfé-
mekre és a LYM (Lymfatex) készítményt
pedig a nehézfémek kivezetésére sikerült
kimérnem. Tapasztalható volt még F-vita-
min hiány is, ennek pótlását a méregtele-
nítési kúrát kiegészítve javasoltam. A mé-
regtelenítő cseppek szedését követő
harmadik napon méregtelenítési tünetek
mutatkoztak hasmenés és hangulatinga-
dozások formájában.

Az eredményről két hónap leforgása
után a visszaméréskor győződhettem meg
igazán. A fiú örömmel újságolta, hogy a
cseppek szedését követően végre tud ren-
desen aludni, előfordult, hogy akár 12
órát is egyhuzamban és kipihentnek érzi
magát.

Ki gondolta volna, hogy egy neoncső hir-
telen elpattanása egy ilyen, 12 – 13 évig
tartó problémát képes kiváltani.

Bízom benne, hogy a fenti, saját gyakor-
latomban előfordul eset ismertetésével
hozzájárulhattam méregtelenítési terape-
utatársaim gyakorlati ismereteinek gyara-
pításához!

Üdvözlettel: Posta Éva – 
méregtelenítési terapeuta, Debrecen

A cikket összeállította: Mikle Miriam

Méregtelenítési gyakorlati nap
Győrött
Meridián Egészség Központ Győr, Mu-
rai Magdolna házigazda-terapeuta vé-
leménye:

Nagy örömükre szolgált, hogy 2010.
február 19-én Győrben, a Meridián
Egészség Központ adhatott helyet a kon-
zultációval egybekötött méregterheltségi
állapotfelmérésnek. Ez lehetőséget bizto-
sított valamennyi terapeuta számára,
hogy közvetlenül, munka közben figyel-
hessék meg Pavel Jakeš urat.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ne-
héz, bonyolult eseteket tanulmányoztunk
és mérésközben kérdéseket tehettünk fel,
tisztázhattuk a számunkra kevésbé érthe-
tő részeket., valamint más szemszögből is
megvizsgálhattunk egy adott problémát.

Mindezek mellett az ilyen típusú ren-
dezvény óriási előnye még, hogy lehető-
séget ad a mindennapi rohanásban, az ál-
talános tapasztalatain egymás közötti
kölcsönös kicserélésére. Ez sokat segít ab-
ban, hogy saját méregtelenítési gyakorla-
tunk még jobb, még hatékonyabb legyen,
ezáltal pedig még több gyógyult kliens
örömében tudjunk osztozni.

A helyszínen kimért betegek az említett
rendezvényt követően még nagyobb bi-
zalommal fordultak hozzánk, mivel a mé-
rési eredmények nagy százalékban fedték
egymást, így teljesen hiteles és valós képet
mutattak, mind a mérőszemély szakmai
hozzáértéséről, úgy a megtalált egészségi
panaszokról egyaránt.

Úgy értékelem, hogy a terapeuták szak-
mai fejlődése és a kliensek gyógyulása
szempontjából ez a találkozó rendkívül
fontos és tanulságos volt, egyben minden
résztvevő testi, lelki és gondolati épülését
szolgálta.

Méregtelenítési gyakorlati nap
Debrecenben
Debreceni Joalis Referencia Központ, Deb-
recen, Posta Éva házigazda-terapeuta vé-
leménye:

Központunkban 2010. február 2-án ke-
rült sor Pavel Jakeš lektor-terapeuta által
végzett, bemutató mérésekkel egybekö-

tött gyakorlati foglalkozására. Ezen a ren-
dezvényünkön összesen 8 fő terapeuta és
2 fő érdeklődő személy vett részt a mé-
regterheltségi kimérésekre érkezett klien-
seken kívül. A gyakorlati foglalkozás
ugyan cseh nyelven zajlott Jakeš úr részé-
ről, nyelvi akadályaink azonban mégsem
voltak, köszönhetően Mikle Miriamnak,
aki fáradhatatlanul és kiválóan tolmácsolt
a gyakorlat teljes ideje alatt. A gyakorlat
kötetlenebb légkörben zajlott, így az 
érdeklődők már a legelejétől fogva felte-
hették kérdéseiket a mérések technikai ki-
vitelezését illetően, valamint a méregtele-
nítési készítményekről és azok helyes
alkalmazásáról. A gyakorlati foglalkozás
ideje alatt összesen három bemutató mé-
résre került sor. Már az első mérésnél meg-
tapasztalhattuk, hogy Jakeš úr hogyan, mi
módon választja ki az adott problémára
lehetséges megoldásokként szóba jöhető
készítmények közül a legmegfelelőbbe-
ket. Számomra igen érdekes volt az OP
(Optimon) készítménnyel összefüggésben
szerzett információ, miszerint ez a készít-
mény már akkor is alkalmazható, ha egy
esetlegesen kialakuló daganatos megbe-
tegedésre utaló tízféle terhelés közül az
egyik már kimérhető a Salvia mérőmű-
szerrel. Másik igen érdekes eset volt, ami-
kor a rosacea – azaz arc bőrének idült ér-
tágulattal járó elváltozásának tünetével
érkezett kliens esetét elemeztük részlete-
sen. A kliens az említet tünet kialakulását
megelőző öt évvel korábban egy bárány-
himlőn esett át, ami a rosacea-t kiváltó ví-
rusos terheltséget „hagyott maga után” a
szervezetében. De ami igazán érdekes és
meglepő volt számomra, az ebben az eset-
ben javasolt készítményadagolás. Jakeš úr
ugyanis igen óvatos adagolás mellett ja-
vasolta szedni a kiválasztott készítményt,
mégpedig egy nap csak egy készítményből
egy csepp formájában. Majd néhány hét

elteltét követően tanácsolta a csep-
pek számának növelését, továbbra is
megtartva az egy nap csak egyféle
készítmény alkalmazását. Mindezt
azért, mert ebben a felmerült speciá-
lis esetben egy nap csak egyféle in-
formációt kaphat az adott szervezet,
máskülönben a gócként beágyazó-
dott vírus felszínre kerülése oly mér-
tékben legyengítheti az adott szerve-
zet immunrendszerét, hogy annál
övsömör tünetei jöhetnek elő. A har-

madik bemutatómérésre egy olyan klien-
sünk esetében került sor, aki az ALS be-
tegséget hordozza magában. Az ALS, vagy
más néven az amyotrophiás lateralsclero-
sis, az akaratlagosan mozgatható izmokat
beidegző agyi és gerincvelői mozgató
idegsejtek pusztulásával járó végzetes be-
tegség. A beteg végül teljesen elveszíti
mozgásképességét, majd a légzőizmai
sem működnek. Ebben az esetben a kliens
már egy több hónapos méregtelenítésben
vett részt korábban, terhelőkként a Salvia
mérőműszerrel chlamidiát, radioaktív ele-
meket és érzelmi tényezőket sikerült ki-
mérni, melyekre megfelelő készítménye-
ket kapott. Ami számomra új volt, hogy az
adott szervezet ebben az eset háromféle
terhelő anyagot volt hajlandó „kivezet-
tetni” önmagából. Jakeš úr részletesen el-
magyarázta számunkra, hogy az informá-
ciós készítmények hogyan hatnak a
szervezet belső energiaáramlására, vala-
mint az terhelő anyagokra.

Összességét tekintve én úgy gondolom,
hogy egy szakmailag igen tartalmas, kivá-
ló hangulatú gyakorlati rendezvényre 
került sor központunkban, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint közvetlen munkatár-
saim szíves véleménye. Bízom benne, hogy
Jakeš urat szakmai lektorként mihama-
rabb újra üdvözölhetjük központunkban
egy hasonló, nagy érdeklődéssel kísért
újabb gyakorlati foglalkozáson!

Törökné Szalai Gabriella, füzesgyarmati
munkatársam hozzászólása:

„Érdeklődéssel vártam az említett deb-
receni gyakorlati foglalkozást, mivel ez
volt az első alkalom, hogy ilyen, bemutató
mérésekkel egybekötött gyakorlaton ve-
hettem részt. Úgy érzem nagyon hasznos
volt számomra, amint a három bemutató
mérésnél megfigyelhettem Jakeš urat,
ahogyan az EAM set szoftver segítségével

Pavel betekintése a méregtelenítésbe

Munkatársak 
véleményei 

Az alkohol és az 
egészség
Spanyol tudósok mintegy tíz éven
átívelő időszakon keresztül követtek
nyomon 15 ezer férfit és 26 ezer nőt
a 29 – 60 éves korosztályban.
A kutatási munkájukból

érdekességképpen az derült ki, hogy
a túlzott alkoholfogyasztás
a férfiaknál 30-al csökkenti
a szívbetegségek kockázatát. A nők
esetében ebben a tekintetben nem
tapasztaltak semmilyen jelentős
hatást. Mindezek mellett azonban
nem szabad megfeledkezni arról,
hogy a túlzott alkoholfogyasztás egy
sor negatív hatással jár együtt, éppen
ezért egyáltalán nem javallott az
alkalmazása.

A mikro-alvást előre fel
lehet ismerni 
A prágai Cseh Kutatóintézet és
a pilzeni Nyugat-Csehországi Egyetem
alkotta kutatócsapatnak arra sikerült
rájönnie, hogy egy mikro-alvás
bekövetkezése előtt 5 – 10 perccel
korábban jelentkeznek az előjelek.
A tudósok most egy olyan szerkezet
kifejlesztésén dolgoznak, ami
a gépkocsikban képes lenne érzékelni
a sofőr várható pillanatnyi 
elalvásának előjeleit és még időben
riasztani őt.



A
leggyakrabban veszélyeztetett
csontszövetnek a csontvelő (medul-
la ossium) számít. Egy olyan specia-

lizált, vérképző szervről van szó, amelyben
véralkotó elemek képződnek és ahonnan
a vértestek elindulnak a véráramba veze-
tő útjukra. A véráram különféle további
szervekbe juttatja el őket, ahol is elvégzik
a feladatukat, vagy ahol kiképzésre kerül-
nek megfelelő feladatuk ellátásának ér-
dekében.

A csontvelőben képződnek a fehér- és a
vörös vértestek, valamint ugyanitt terme-
lődnek a vérlemezkék (thrombocyták) is.
A kínai medicina, a pentagram és a mé-
regtelenítés szempontjából a csontvelő az
alá a lép fennhatósága alá tartozik, mely-
lyel egyébként a csontvelő működése szo-
rosan összefügg. A lép egyben a vértestek
temetője: megsemmisíti az elöregedett és
beteg vértesteket. Ugyanakkor immun-
rendszeri szerv is, melyben egy egész sor
immunsejt és immunrendszeri anyag lel-
hető fel összegyűlve. A méregtelenítés
számára lényeges, hogy a csontvelőből
történő gócok és toxinok eltávolítását
mindig megelőzze a lép méregtelenítése.
Egy konkrét példa segítségével el is ma-
gyarázható, hogy mi módon is működik ez
a kapcsolati összefüggés.

Ma már jól ismerjük, hogy a méreganya-
gok szövetekben történő kumulálódásá-
nak legfőbb oka az érzelmi stressz, az ér-
zelmek, a pszichoszociális eredetű stressz és
más egyéb pszichikai eredetű toxin által
okozott „sérülések”. Majd az ily módon

érintett szövet kezdi el felhalmozni a 
toxinokat és válik olyan hellyé, ahol mikro-
ba gócok keletkezhetnek. Ha az egész 
folyamatot megfordítjuk, akkor arra a
megállapításra jutunk, hogy egy szövetet
akkor méregteleníthetünk jól, illetve sza-
badíthatjuk meg a mikroba gócaitól, ha 
felszámoljuk a stressz által okozott blok-
koltságokat. A pentagram jelentésének
elemzéséből jól ismerjük, hogy a bizonyos
körű, stressz általi sérülések fő hordozója a
fő-, vagy más néven anyaszerv, tehát az öt
fő szervi kör egyike. Ez esetben ez a lép.
Annak érdekében, hogy a csontvelőből a
stressz okozta terheltség távozni tudjon, fel
kell szabadítani először is a méregteleníté-
si útvonalát, ami esetünkben a lép méreg-
telenítését jelenti. Majd csak ezt követően
lehetünk biztosak abban, hogy esélyünk
nyílt a csontvelő, toxinoktól való tartós mé-
regtelenítésére és működésének normali-
zálására.

A csontvelőben lévő toxinok vérképzési
zavarokat okozhatnak. A vérképzési hibák
eltérő jellegűek lehetnek ezáltal különfé-
le fajtájú véralkotó elemeket érinthetnek.
A csontvelőben lévő toxinok és persze a
léppel való összefüggésben vérlemezkehi-
ány (trombocitopénia), vagy éppen ellen-
kezőleg, vérlemezke túltengés, alakulhat
ki, a kettő közül az utóbbi a ritkább. Ez az
egészségi probléma véralvadási zavarok-
hoz vezet, kezdve az egyszerű véraláfutá-
soktól és jelentéktelenebb vérzéseken át
egészen a halálos következményekig ter-
jedően.

A vérképzési hibák esetén kialakulhat a
vörösvértestek hiánya (anémia), vagy ez-
zel ellentétes, túltengése (poliglobulia).

A felgyülemlett toxinok legsúlyosabb 
következménye a csontvelő daganat ki-
alakulása, ami az egyes véralkotók ellen-
őrizhetetlen szaporodásához vezet, több-
ségében a fehérvérsejtek esetében – ezt a
daganattípust nevezzük leukémiának. Elő-
fordulhat, hogy a csontvelőben elégtelen
mennyiségben képződnek fehérvérsejtek,
ennek pedig kihatása van az immunrend-
szer működésére.

A hibáknak nem muszáj minden esetben
a vérsejtek mennyiségét érinteniük, elő-
fordulhat, hogy a minőségüket befolyá-
solják. Olyan képződmények jönnek létre
ilyenkor, amelyek nem töltik be maradék-
talanul a funkciójukat és a lép így sokszor
idő előtt, és túlzott mennyiségben likvi-
dálja őket. A lép ezáltal megnagyobbod-
hat, mi több akár meghökkentő mérete-
ket is ölthet.

A csontvelő méregtelenítésének érdeké-
ben alkalmazzuk a VelienDren és az Os-
teoDren készítményeket, miközben ne fe-
ledjünk el gondolni a fémek jelenlétére,
továbbá a radioaktív elemekre, a vegyi
anyagokra, az antibiotikumokra és más
egyéb gyógyszerekre sem. Ezen utóbbiak
feloldására a megfelelő készítményt al-
kalmazzuk (így Antimetal, Ionyx, Antiche-
mik stb.) és persze nem utolsó sorban az
érzelmi készítményt is, ami esetünkben a
MindDren készítmény. Ennek a készít-
ménykombinációnak az alkalmazási okát
az előadásokon szoktuk kifejteni, de eb-
ben a tárgyban a Joalis Info Magyarország
hasábjain is várható majd valamilyen cikk
a jövőben.

A csont spongiák, vagy más néven a szi-
vacsszerkezetű csontok megbetegedése
már kevésbé változatos. A leggyakoribb
megbetegedésnek az oszteoporózis, va-
gyis a csontritkulás számít. A csontritkulás
elsődleges oka nem a csontokból, hanem
más szervektől ered, főként azoktól, ame-
lyek részt vesznek a kalcium anyagcseré-
ben. A kalcium anyagcseréjének szem-
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pontjából lényegesnek számítanak a mel-
lékpajzsmirigyek és a pajzsmirigyben meg-
található parafollikuláris sejtek (kalcitonint
termelő sejtek). A csont spongiák méregte-
lenítése tehát magába foglalja a pajzsmiri-
gyet is. Ebben az esetben a segítségünkre
lévő készítmények azonban nem egyszerű-
en csak a pajzsmirigyre célirányosak, hiszen
a mellékpajzsmirigyekért (glandulae pa-
rathyreoideae) a máj felelős, éppen ezért a
méregtelenítésükkor a LiverDren-t alkal-
mazzuk a ThyreoDrennel kombinálva. A
parafollikuláris sejtek méregtelenítésére ki
kell használnunk mind a lép (VelienDren
készítmény), úgy a ThyreoDren készítmény
hatását egyaránt, ez utóbbi készítmény in-
formációkat tartalmaz a pajzsmirigy, a mel-
lékpajzsmirigyek és a parafollikuláris sejtek
bizonyos problémáinak kezelésére. A
csontritkulás folyamatában, - melynek le-
folyása lehet ugyanúgy lassú, mint
gyors és romboló hatású -, más
egyéb, a kalcium anyagcseréjében
résztvevő tényezők is közrejátszhat-
nak – ilyen utóbbiak a vesék, a be-
lek és a bőr állapota. Természetesen
lényeges funkcionális tényezőnek
számít ebben az esetben a mozgási
aktivitás is.

A súlyos, romboló hatású csontrit-
kulás oka lehet egy olyan autoim-
mun folyamat, melynek hátterében
a búza glutén intoleranciája áll, mi-
vel ez azonban egy szélesebb körű
problematika, így egyelőre a jelen-
legi ismereteinkre kell hagyatkoz-
nunk (a Joalis Info Magyarország
valamelyik következő számának egyik cik-
kében tervezzük ennek a témának az új is-
meretek tükrében történő tárgyalását). Az
autoimmun folyamatokat szintén a spon-
giákban jelenlévő toxinok és mikroba gó-
cok jelenléte váltja ki. A csont, - ebben az
esetben a spongiák -, általánosan ugyan a
vesék körébe tartoznak, de egyben a kö-
tőszövetek egy formáját is alkotják. Talán
van, akinek meglepően hat, miszerint a
csont egy specializált kötőszövet, de emb-
riológiai szempontból ez egyszerűen így
van. Az emberi testben található vala-
mennyi kötőszövetért a máj felelős. Kö-
vetkezésképpen a máj méregtelenítésére
nem csak az autoimmun folyamat meg-
szüntetésének szempontjából van szüksé-
günk, hanem a májat a mikroba gócoktól
mentesítő LiverDren készítmény felhasz-
nálásával a csontok, kötőszövetekhez fű-
ződő kapcsolatának tekintetében is. A
csont spongiákban daganatok is előfor-
dulhatnak, főként szarkómák, vagy ese-
tenként ciszták, illetve más nem kívánatos
képződmények formájában, de ez a té-
makör már a méregtelenítés egy aránylag
ritka és speciális fejezetébe tartozik.

A végére maradt a csonthártya (periost),
ami lényegében egy olyan kötőszöveti
hártya, amely a véráramból biztosítja a
csontok tápanyagellátását. Látják, ismét a
kötőszövet kifejezést alkalmaztam jelen

írásomban és így mindjárt az jut az
eszünkbe, hogy a periost is a máj körébe
tartozik és így a méregtelenítésére a Li-
verDren készítményt kell alkalmaznunk.
Önmagában a csonthártya megbetegedé-
se igen ritka, mi azonban mégis elég gyak-
ran találkozhatunk vele, ugyanis kiterjedt
reumatikus eredetű problémák részét al-
kothatja. Általánosan csak az izületekkel
összefüggésben tartott fájdalmakba bele-
szólhatnak a csonthártyagyulladások is,
amelyek az ilyen esetekben gyakran jelen
vannak, így persze a reumatológiai erede-
tű problémák megoldása méregtelenítési
szempontból nagyon összetett feladatnak
számít. Reumatológiai nehézségekben
ugyanis nem csak az izületek játszanak
szerepet, hanem a periost és más szövetek
is. Előfordulhat, hogy a csonthártyából kü-
lönféle képződmények nőnek ki, mégpe-

dig a test azon részein, ahol nem találha-
tó erős izom-, vagy zsírréteg. Idősebb
embereknél aztán egy sor ilyen típusú de-
formálódást vehetünk észre, melyeket az
emberek daganatoknak szokták vélni, ko-
moly pszichés feszültséget okozva ezzel
önmaguknak.

A csonthártya jelenti a csontok méregte-
lenítésének kulcsát, így a vele összefüggő
információk lényeges részét alkotják az
OsteoDren készítménynek. A periost mé-
regtelenítésére alkalmas készítmény kom-
binációt tehát a LiverDren és az Osteo-
Dren fogja alkotni. Ennek a készítmény
kombinációnak nem csak az egyéb
csontstruktúrákra van kihatása, hanem
azokra a problémákra is, amelyek össze-
függnek a csonthártyagyulladással. Amíg
a mai medicinának nem áll rendelkezésé-
re olyan lehetőség, amivel képes volna
pontosan diagnosztizálni a csonthártya ál-
lapotát, addig a Salvia mérőműszer az
EAMset programmal együtt ezt a luxust
lehetővé teszi számunkra. Éppen ezért a
diagnosztizáláskor ne feledjék el megnéz-
ni a csonthártya állapotát is.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy
a csontok többségének szempontjából do-
mináns szervnek a máj számít, mivel a csont
egy kötőszövetféle. A csontok probléma-
körében részben részt vesz a lép és a vese
is. A csont méregtelenítésének, vagy speci-

alizáltnak kell lennie a sérült csontszövet
fajtája szerint, vagy pedig igen komplex-
nek, a LiverDren, a VelienDren és az Uri-
noDren készítmények felhasználása mel-
lett. A csontszövetben lévő gócokra készült
az OsteoDren készítmény, ha azonban más
olyan toxinokat is szeretnénk eltávolítani,
melyek felszaporodhatnak a csontokban,
akkor ne feledkezzünk meg a megfelelő
készítmények MindDrennel való kombiná-
lásáról sem. Egyes esetekben a csontokat
érintheti az autoimmun hiba is, ez esetben
a méregtelenítésnek ismét egy specializált
formájúnak kell lennie, akár a daganatos
probléma esetében, ami úgyszintén specia-
lizált hozzáállást igényel. A csontok minő-
ségének tekintetében olyan szervek is dön-
tőek lehetnek, amelyek összefüggnek a
pajzsmirigy működésével, a D-vitaminnal és
a vesékben lezajló anyagcsere folyamatok-

kal. A csontoknak úgyszintén szük-
ségük van megfelelő tápanyagellá-
tásra, ami kellő kalcium utánpótlást
biztosító táplálékbevitelt és olyan
megfelelő bélháztartást jelent,
amely a D-vitaminnal történő kom-
binálással lehetővé teszi a kalcium
felszívódását és felhasználását a
szervezeten belül. A csontoknak
megfelelő mozgási aktivitásra is
szükségük van. Ne feledjük, hogy a
TV előtti díványon való fetrengé-
sünk, vagy az autóülésben való
pöffeszkedésünk, esetleg egy kávé-
zóban való ücsörgésünk természe-
tesen e tekintetben nem szolgálja
csontjaink javát. A csontok számára

lényeges ásványi anyagok forrását elsősor-
ban olyan táplálékokban keressük, mint a
teljes kiőrlésű gabonatermékek, vagy a
tengeri algák, melyek főként gyermekek
esetében javallottak, hiszen a gyermekkor-
ban képzett helyes csontvázszerkezet még-
is csak könnyebbséget és megfelelő alapot
jelent a későbbi felnőtt korban.

A csontokkal kapcsolatos problémák
nem túl gyakoriak a rendelőinkben, de en-
nek ellenére előfordulhatnak ilyen esetek
is. Ennek a testünkben lévő lényeges
szervnek a helyes ismerete lehetővé teszi
számunkra a természetes és egyszerű mó-
don történő egészséges karbantartását.
Megjegyzem, hogy az életkoruk szerint a
generációmba tartozó szép hölgyeket,
legalábbis Csehországban gyakran szok-
ták illetni a „jó csont” kifejezéssel a férfi-
ak, ez a jelző pedig mondhatni talán an-
nak a kifejezésére alakult így ki, hogy a
szépségnek ugyanúgy örökéletűnek kelle-
ne lennie, mint a csontváznak, amely léte-
zésünk alatt végig tartást ad számunkra.
Nincs nagyobb kitüntetés a testünk egyik
szerve számára sem, mint amikor azt a
szépséggel hozzuk összefüggésbe.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/03.-04., Dr. Josef Jonáš: „Kosti,

moderní medicina a detoxikace“
Magyar szöveg: Gauland Attila

Csontok,
a modern medicina 

és a méregtelenítés 
A csontok megbetegedése alapvető módon képes

megváltoztatni az emberi életet. Tény, és mint számunkra
is jól ismert dolog, hogy a csontokban különféle mérgező

anyagok és mikroba gócok rakódhatnak le. A csontok
megbetegedésének hátterében azonban előfordulhat,

hogy egy igen távoli szerv áll. A következő cikkben éppen
ezért tekintsük át a csontok és a méregtelenítés
kérdéskörét a modern medicina szempontjából.

Kompakt 
csont

Csont
spongia

Csonthártya Csontvelő Növekedési
porc

Diafízis Epifízis



szorosan összefüggnek az apai szerep
tudatosulásával, illetve az univerzális apa
(apa az Isten) archeotípusában való
megtestesülésével. Sajnos számos
embernél, így a kimért klienseinknél is
azzal találkozhatunk, hogy az egyénnek
kiegyensúlyozatlan az apai viszonya, ami
ugye egy helytelen viselkedési mintát
szül. Ez pedig pontosan a fent említett
érzelmek diszharmóniájából fakad.
Ne feledkezzünk meg tehát ebben
az esetben a NoDegen
készítményről, amely segít
megszüntetni az érzelmi béklyókat,
vagyis a pszichocisztákat.

A máj, úgy kb. egy liternyi
mennyiségű epét termel egy nap
alatt. Ugyan nem tartalmaz
emésztőenzimeket, de hihetetlenül
lényeges szereppel bír a zsírok
megemésztésének és lebontásának
szempontjából. Az epéhez ugyanis
a májban termelődő epesavak
keverednek hozzá – így az epe száraz
tömegének (nedvességtől mentes)
mintegy felét alkotják. Pontosan ezek
azok, amelyek a patkóbélben biztosítják
a zsírok emulgálását. Egy olyan
folyamatról van szó, amely során

a felszívódott zsír legfőbb
változata a triacilglicerol egyes
molekulái nagyobb távolságra
távolodnak el egymástól annak
érdekében, hogy ezekhez
a molekulákhoz
a hasnyálmirigyben termelődő
emésztőenzimek (lipázok)
kapcsolódni tudjanak. A lipázok

valójában egyfajta „szabászollót”
alkotnak, hiszen amint egy triacilglicerol
molekula közvetlen közelébe kerülnek,
akkor azt egyszerűen „kettévágják”
olyan egyszerűbb részekké, amelyek már
felszívódhatnak a jejunumon (éhbélen,
a vékonybél második részén) keresztül.

Az epe továbbiakban tartalmaz még
koleszterint, epefestéket, úgy mint
bilirubint és nyákot (mucint), melyet az
epevezetékek epiteljének (felületi
szöveteinek) nyáksejtjei termelnek.
A bilirubin egy olyan festékanyag, amely
az epére jellemző sárgás színt adja.

Az előállított epe, mint folyadék az
epehólyagba áramlik, ahol is
fokozatosan besűrűsödik, itt ugyanis egy
nagyon hatékony folyadék felszívódás
megy végbe az epefalon keresztül
(mintegy 90%-nyi néhány óra leforgása
alatt). Maga az epehólyag, mint szerv,
egy körte alakú, 7-10 cm hosszú és kb.
4 cm széles tokszerű képződmény.
Űrmérete úgy 60 ml körül mozog. Az
epevezetékek és a ductus choledochus is
úgy 5 mm szélesek, ami meglepő, hogy
egy ilyen kisméretű vezetéken keresztül
milyen nagyméretű üledékek képesek
gond nélkül az epehólyagból az
epevezetéken át a belekbe átjutni.
Az epeüledékek (homok, vagy akár
kövek is) epehólyagban való képződése
a már említett besűrűsödési folyamat
egyik következménye lehet. Általában
kétféle típusú üledékről beszélhetünk:
Koleszterin eredetű kövek (egy máj-
tisztítókúra során apró szemcséktől
kezdve egészen komolyabb méretű
zöldszínűek is távozhatnak) – ezek akkor
keletkeznek, amikor az epében túl sok
a koleszterin és az egyszerűen elkezd
benne kikristályosodni.

Pigment eredetű kövek – ezt a bilirubin
festékanyag alkotja, amiből akkor alakul

ki felesleg az epében, ha a vér
lebomlási folyamata fokozódik.
Legtöbbször sok van belőlük és
kisméretűek. A máj-tisztítókúra
során homok, vagy iszapszerű
formában találkozhatunk ezzel
a típusú üledékkel. Általában
sötétebb színűek.

A kristályok kialakulásától
számítva az epehólyag
megbetegedésének első árulkodó
tünetei úgy 3 – 13 év eltelte után
mutatkoznak. Az emberek

többségének (mintegy 70%-ának)
azonban létező epekövek mellett
sincsenek problémái, lényegében
mondhatni tünetmentesek. Az epekövek
jelenlétéről olyan tünetek
árulkodhatnak, mint: a felfúvódás
érzete, az idő előtti teltség érzete,
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A
máj, mint legfőbb anyagcsere
szervnek az egyik leglényegesebb
feladata az epe termelése. Az epét

a májlebenykékben található májsejtek
termelik.

Az epevezetékek, - melyeken keresztül
a termelt epe távozik -, a legelején
a májlebenykékben lévő sejtek közötti
elválasztó terekként indulnak. Ezek az
említett elválasztó terek a legapróbb
elágazásai annak a „fakoronának“,

amelyet az epevezetékek hálózata alkot,
ezek később a májlebenykék között
húzódó epevezetékekbe torkollanak
(ductuli interlobulares), majd vastagabb
vezetékekben folytatják útjukat (ductuli
biliferi). A ductuli biliferi még vastagabb
ágakhoz kapcsolódik – a jobb oldali
májlebenyben ez utóbbi a ductus
hepaticus dexter, a bal oldali lebenyben
pedig a ductus hepaticus sinister. Ez a két
ág később egy törzsben egyesül, melyből
aztán a májból távozik az epe (ductus

hepaticus communis). Ez a máj
epekivezetése, az epehólyag
epevezetékének (ductus cysticus)
közreműködésével összeköttetésben áll
magával az epehólyaggal, mint az epe
lényeges raktározójával. Végül a ductus
hepaticus communis és a ductus cysticus
fő epevezetékké egyesülnek, ez a –
ductus choledochus (biliaris). Ez
a vékonybél kezdeti szakaszába,
a patkóbélbe torkollik, ahol is katalitikus
anyagcsere folyamatok és tápanyag
felszívódások mennek végbe. Itt
a tápanyag felszívódáskor alapvető
egyszerű elemek szívódnak fel a bél
nyálkahártyáján keresztül.

Az érzelmek szempontjából az
epehólyag megfelelő működéséhez
kapcsolódik a dolgok helyes, gyors és
határozott megítélése és az ezek alapján
tett biztos döntési képesség. Az
epehólyagot így egyfajta „cenzorként” is
szokták jellemezni, azaz mint legfőbb
olyan kritikusként, amelyből az
élethelyzetek és problémák
megítélésének, megoldásának
képességei erednek. A kínai orvostan
a májat inkább „főparancsnoknak”
tartja, belőle a szándékok és a döntések
erednek, megjegyzendő, hogy a döntési
képességet az epehólyagtól veszi át. Az
epehólyag valamennyi feladatának
hibátlan teljesítése az ember számára
segít egy olyan lelki töltet
biztosításában, amelyben az egyén
elszánt és határozott módon képes
megoldani a felmerülő problémákat,
valamint képes nagyobb bátorsággal
szembeszállni a nehézségekkel. (Vladimír
Ando: Klasszikus kínai medicina –
alapteóriák I. Pirkadat, Hradec Králové
2001.)

Az epehólyag egy férfi, azaz jang
besorolású szerv. A májjal egyetemben
az emberben (mind a férfiaknál, úgy
a hölgyeknél is) a férfi, - vagyis
a patriarchális oldalt testesíti meg. A fent
említett emocionális jellemzők tehát
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Alap- és haladó méregtelenítés

Az epehólyag 
és az epevezetékek 

Tovább folytatjuk a pentagrami körbe tartozó leányszervekről készült
cikksorozatunkat, ezúttal az epehólyagról és az epevezetékekről lesz szó.
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a hasmenések és főként hirtelen rohamszerű
fájdalom a jobboldali bordaalatti testtájékon.
Epekövektől általában sokkal inkább a hölgyek
szenvednek jobban, szemben a férfiakkal. Az
étkezési szokásokon és a genetikai tényezőkön
túlmenően, főszerepet játszik még ebben
a folyamatban a sokat vitatott stressz is.

Az epe, az epehólyagban nem csak besűrűsödik,
hanem aktívan módosul is, így például
a nátriumionok hidrogénionokká cserélődnek.
Ezzel pedig az epefolyadék savasodik. Ezért az
epehólyagban lévő epe alapvetően különbözik
a máj által termelt epétől.

Az epehólyag összehúzódásait és az ürülését
egyrészt az idegrendszer (nervus vagus)
reflexszerű hatása, másrészt hormonális hatás
idézi elő. A hormonális hatás esetében
cholecystokinin (CCK) szabadul fel, ami
epehólyag mozgatóként működik. A CCK
felszabadulása tekintetében erős ingert vált ki
a táplálékban lévő zsír, a tojássárgája, vagy
a szervetlen magnézium szulfát, mely a máj
(epehólyag)-tisztítókúráknál használatos. Az
epehólyag ürüléséhez egyrészt epeutánpótlásra,
másrészt pedig a megfelelő záróizom,
a musculus sphincter Oddi nyitására van
szükség. Az említett epehólyag ürülés egy óra
alatt végbemegy.

Az epesavak a májban képződnek, mégpedig
a koleszterin átalakításával. Az epesavak
a következők lehetnek: glikokolsav, taurokolsav,
antropolsav, hiokolsav, kenokolsav,
hioglikokolsav, kenotaurokolsav, kolsav.

Az epesavak a szervezeten belül
újrafelhasználásra kerülnek, ami azt jelenti,
hogy ugyan mindennap keletkeznek újak, de
felhasználásra azok a régiek kerülnek, amelyek
az ileumban (a csípőbélben, a vékonybél
harmadik részében) újra felszívódtak és
visszakerültek így a májba. A májban termelődő
epesavak mennyisége a napi szükségletnek úgy
a 20%-át (0,2 – 0,6 g) fedezi csupán.

Végezetül említsük meg azt is, hogy
a szervezetünk az epevezetékeken keresztül is
méregtelenítődhet. Ezen az útvonalon
legfőképpen azoktól a toxinoktól igyekszik
megszabadulni, melyek zsírban oldódnak, ez
utóbbiak közé tartozik a szerves vegyi anyagok
nagy többsége és gyógyszerek egyes
maradványai.

Az epehólyag és az epevezetékek
méregtelenítésére főként az alábbi
készítményeket alkalmazzuk:
• Joalis-csepp LiverDren
• Joalis-csepp Antichemik
• Joalis-csepp Antimetal
• Joalis-csepp NoDegen
• Joalis-csepp Emoce
• Joalis-csepp Vegeton
• Joalis-csepp NeuroDren

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/03.-04.,
Vladinír Jelínek: „Žlučník a žlučové cesty“

Magyar szöveg: Gauland Attila

a bőrről esetleg nyálkahártyáról vett kenetminta, az ondó, és
a magzatvíz. Bizonytalanságok fennállásakor speciális
esetekben ún. funkcionális teszteket szoktak végrehajtani,
ilyen például a hormonális funkció, vagy a kiválasztási
tesztvizsgálat.

1. A vérkép
A vérkép a vérben jelenlévő sejtek mennyiségéről és
állapotáról ad információkat. Ezek fontos szerepet töltenek be
az oxigén szállításakor, a véralvadáskor és a test természetes
védekezésében.

a) Vérsüllyedés-sebesség
Vagy más néven a vér gravitációs szedimentációja alatt azt
a sebességet értjük, amellyel a vértestek (vérsejtek) lefelé
süllyednek egy üveghengerben.
A vérsüllyedés normálértékei
Idő: Férfiak: Nők:
1 óra alatt 3–8 mm 3–10 mm
2 óra alatt 6–20 mm 6–20 mm

↑A fokozott vérsüllyedés arra ad következtetni, hogy az adott
testben akut, vagy krónikus gyulladásos eset van
folyamatban.

b) Vérkép
A kis vérkép alatt értjük azt a vérvizsgálatot, ahol
a vértesteket, a vérsejteket, a vérlemezkéket, a vérfestéket és
a haematocritot (MCH, MCV és MCHC) vizsgálják.
A kis vérkép normálértékei
Jellemző: Férfiak: Nők:
Vörösvértest 4,5-5,9 millió sejt/μl 4,0-5,2 millió sejt/μl
(erythrocyta)
Fehérvérsejt (leucocyta) 4000–9000 sejt/μl
Vérlemezke (thrombocyta) 140000–440000 sejt/μl
Vérfesték 14,0–18,0 g/dl 12,0–16,0 g/dl
(hemoglobin)
Haematocrit 42–52 % 37–47 %
MCH (HbE) 28–34 pg
MCV 83–93 μm2

MCHC 32–36 g/dl
Retikulocita Az vörösvértestek 7-15 % -a

Vörösvértest
↑tüdő, vagy a szív krónikus megbetegedése,

↓a vörösvértestek lecsökkent termelése (vashiány végett),
vagy fokozott vesztesége komoly vérveszteség esetén. 

Vérfesték
↑a hemoglobinszint (Hb) növekedése rendszerint együtt jár

a vörösvértest mennyiségének növekedésével is, 
↓a hemoglobinszint csökkenés általában vérszegénység

(anémia), vashiány és vérveszteség után következik be.

Haematocrit 
A vér részeinek összhányadát mutatja. Az átlagértéke nagyban
függ a páciens korától, ill. nemétől. Főleg a vörösvértest
mennyiségére enged következtetni. Minél magasabb az
értéke, annál rosszabb a vér folyékonyságának a minősége.

Vörösvértest azonosítás
Az MCH (HbE), MCV és MCHC (ún. vörösvértest azonosítás)
a vérszegénység különféle okairól szolgáltatnak információkat.

Fehérvérsejtek
↑baktériumok, gombák, élősködők, vagy más által kiváltott

akut fertőzés,
↓vírusos fertőzés.

Vérlemezkék
↑Az értékük növekedésének az oka legtöbbször egy erős

infekció, vagy nagymértékű sérülés, operáció, a lép
eltávolítása következtében kifejlődött rákos megbetegedés.

↓A vérlemezkék előállításának a zavarát sugárzás, vagy
gyógyszerek hatása végett kialakult B12 vitamin hiánya okozza.

c) Kvalitatív vérkép
A kis vérképtől eltérően ez a típusú vérkép a fehérvérsejt
alcsoportjait, és az általuk betöltendő feladatuk végrehajtását
vizsgálja.
A kvalitatív vérkép normálértékei
neutrophil granulocyta (karéjos magvú) 30–80 %
neutrophil granulocyta (pálcika magvú) 0–5 %
eosinophil granulocyta 0–6 %
basophil granulocyta 0–2 %
monocyta 1–12 %
lymphocyta 15–50 %

Granulocyta
↑akut infekció, allergia, mérgezés, leukémia lehet a kiváltó

oka a nagyobb számban való előfordulásuknak,
↓egy infekció kezdeti szakaszában a nagymértékű

elhasználódás végett, ill. a csontvelő sérüléséből
kifolyólagos csökkentett előállításuk miatt lehet számuk
kevesebb, továbbá erős fizikai megterhelés, és egyes
gyógyszerek is lehetnek okai alacsony értéküknek.

Monocyta
↑Pfeiffer-féle mirigyláz esetében fordulhat elő a számuk

nagymértékű növekedése.

Lymphocyta
↑a számuk megnövekedése egy infekció általi megbetegedés

gyógyítása során, ill. lymphatikus leukémia esetében
következhet be

↓különböző megbetegedések, sugárzás és mérgezés
következtében megsérült nyirokrendszer okozhatja számuk
csökkenését

2. Véralvadás
A véralvadás és annak ellenkezője (a fibrinolízis) arra
szolgálnak, hogy egyrészt meggátolják a túlzott
vérveszteséget, másrészről viszont megfelelő szinten tartják
a vér folyékonyságát.

A
vér, vagy éppen más testnedvek, esetleg szövetek laboratóriumi vizs-
gálatai igen fontos részét képezik a mai modern medicinának. Az em-
beri testben lévő számos szerv állapotára és működési képességére mu-

tatnak rá, illetve különféle betegségek fajtájára és súlyossági fokára
figyelmeztetnek.

A vizsgálatok eredményeit átlagértékekkel szokták összevetni, vagyis olyan
normál, illetve ún. referencia értékekkel, amelyek segítenek az eredmények
mérlegelésében és a kóros eltérések kiszűrésében. A normál
laboreredményeket általában laboratóriumi leletek formájában tüntetik
fel. A laboratóriumi értékek számos egyéb befolyásoló tényező
függvényében ingadozhatnak, így például függnek az egyén nemétől,
korától, testsúlyától, gyógyszerektől, drogoktól, vagy akár a napszaktól,
illetve a hormonális hatásoktól. Változások alá eshetnek persze
a normáltartomány és a kóros értékek közötti határok is.
A leggyakrabban vizsgált, testből származó minták közé tartozik a vér,
a vizelet, a széklet, a köpetminta, a gerincvelő folyadék, a csontvelő,

Amikor egy kliens végre rászánja
magát és meglátogatja egy

méregtelenítési terapeuta rendelőjét,
akkor erre rendszerint már akkor kerül

sor, amikor a saját egészségi panasza
megoldásában előzetesen járt

különféle szakorvosoknál és számos
kivizsgáláson ment át. A sokféle

kivizsgálás leletei azonban egy
egyszerű beteg számára nem igazán

árulnak el sokat, hiszen sokszor
érthetetlen számsorok és rövidítések alkotják, ezekből
pedig még a legjobb jóindulattal is csak legfeljebb azt

tudja az egyén kiolvasni, hogy mely értékei vannak
a normál értéktartományon belül, és a melyek esnek

azon kívül. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egy
folytatásos cikksorozatot állítunk össze Önöknek,

melyen keresztül megpróbáljuk az egyes laboratóriumi
értékek jelentését és jelentőségét érthetőbbé tenni.

A következő áttekintésekben a normál értékek
növekedésének, vagy éppen csökkenésének
leggyakoribb okait gyűjtöttük össze. Fontos

megemlíteni, hogy az egyes konkrét értékeket soha nem
egyenként, hanem a többi eredménnyel együttes

összefüggésben kell mérlegelni. A feltüntetett
normálértékek mindig a felnőttekre vonatkoznak,

a gyerekekre, koruk függvényében természetesen más
referenciaértékek érvényesek. Az áttekinthetőség

érdekében ↑ és ↓ jelöléseket alkalmaztunk, amivel az
adott érték növekedését, vagy éppen csökkenését

jelöltük a cikkben.
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A laboratóriumi
értékek 

egyéb
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A véralvadás normálértékei
vérzési idő 2-5 perc
thromboplastin idő (Quick-idő) 70-120 %
INR 1,0
szöveti thromboplastin idő 35-50 másodperc
plazma-thrombin idő 17-24 másodperc
fibrinogén 150-450 mg/dl
antithrombin (AT) III 80-120 %, 

esetleg 10-15 U/ml

Vérzési idő
↑a vérzési idő valamennyi véralvadási zavar esetén

meghosszabbodik.

Thromboplastin idő
↓ha a véralvadást befolyásoló tényezők hiánya, esetleg

funkcionális hibája merül fel kiváltó ok lehet a máj elégtelen
működése). 

INR
Az INR, vagy más néven protrombinidő a nemzetközi standard
szerint nem függ a mérés módszerétől, ugyanakkor
megkönnyíti az egyes laboratóriumok közötti
összehasonlításokat.

Szöveti thromboplastin idő
↑veleszületett, vagy szerzett hiányosság esetén, illetve

a véralvadás befolyásoló tényezők működési zavara esetén.

Plazma-thrombin idő
↑fibrin képzési hiba esetén, esetleg fibrinogén hiányakor.

Fibrinogén
↑a fibrinogének száma a terhesség időszakában fiziológiailag

fokozódik, de ugyanígy növekszik a számuk akut
gyulladásos megbetegedésekkor, 

↓a fibrinogének száma erősen csökken, ha a véralvadás
jelentősen fokozódik az egész testben, ez fokozott
véralvadás daganatos megbetegedéssel, vagy
májkárosodással függhet össze. 

Antitrombin III
↑epeelégtelenség, K-vitamin hiánya, cumarin derivátjaival

történt kezelés esetén,
↓veleszületett antitrombin III hiány esetén, bizonyos máj- és

vesebetegségek előfordulásakor, fokozott vérhígító és
hormonális készítmények alkalmazásakor.

3. A fehérjék
Az emberi szervezetben a proteinek különféle feladatokat
látnak el. A különféle fehérjecsoportokat, vagy csak akár egy-
egy alkotóikat is ki lehet mutatni a vérből, vagy éppen
a vizeletből, természetesen fontos információkat
szolgáltathatnak a belső zavarokról.
Fehérje anyagcsere normálértékei
Jellemző: Érték:
Szérum – a fehérjék összmennyisége 6−8 g/dl

Elektroforézis (a fehérjék összmennyiségének %-ban kifejezett
értéke)
Jellemző: Érték:
Albumin 55−65 %
Alfa-1 globulin 2−6 %
Alfa-2 globulin 6−12 %
Betaglobulin 8−15 %
Gamaglobulin 11−20 %

Karbamid 10 – 50 mg/dl

a) A fehérjék
összmennyisége

A szérumban lév_ összes protein mennyiségét a fehérjék
összmennyiségeként szokták jelölni. Önmagában a fehérjék
összmennyiségének koncentrációja azonban csak durva
adatokat nyújtanak a testen belüli fehérje mennyiségének
ingadozásáról. Ahhoz, hogy azért ennél pontosabb
információkhoz jussunk, tovább kell osztanunk
a fehérjemolekulák csoportjait, esetleg még alcsoportjait is. Ez
utóbbi történik az elektroforézis segítségével.

b) A fehérjék elektroforézise
Albumin
↓A lecsökkent albumin a krónikus fehérjehiány, vagy

fehérjevesztés esetén fordul elő és veseműködési zavarokra
utal. Ezeket a zavarokat okozhatja a vese megégése,
a vérveszteség, vagy egy rákos megbetegedés. További
kiváltó ok lehet még a májsérülés.

Alfa-1 globulin és Alfa-2 globulin
↑gyulladásos folyamatok, valamint sejtszétesés esetén,

például daganatok következtében, az alfa-2 globulin
esetében előfordulhat még a vesebetegség is.

↓májsérülés

Betaglobulin
↑vese megbetegedés, akut májsérülés, vagy más akut

gyulladásos folyamatok, daganatok
↓a máj krónikus megbetegedésekor, gyulladásos folyamatok,

vagy daganatok esetében, esetenként a vashiánnyal, vagy
a véralvadási zavarokkal összefüggésben.

Gammaglobulin
↑gyulladásos folyamatok, krónikus májbetegségek, vagy

májsérülés
↓akut gyulladások, vese megbetegedés, vagy krónikus nyirok

leukémia

c) Karbamid 
↑Fokozott karbamid mennyiségre első sorban veseműködési

zavarok esetén, vagy olyan fokozott sejtlebontási (így
fehérje is) folyamatokkor, mint amilyenek egy súlyos
fertőzés, vagy daganatos megbetegedés esetén
fordulhatnak elő. A karbamid megnövekedett mennyiségét
okozhatják még magas láz, égési sérülések és egyéb súlyos
sérülések. 

d) Plazmaproteimek
Feltételezések alapján a plazmaproteinekből több, mint 100-
féle létezik. Az akut gyulladásokat ún. akut fázisú proteinek
jelzik, melyek közé tartozik a legfontosabb C-reaktív protein,
a CRP is. A CRP normálértéke ≤ 5 mg/l. Ez az érték rendszerint
jelentősen megnövekedhet súlyos gyulladások előfordulásakor,
például égések, vagy műtétek után, esetenként bakteriális

eredetű fertőzéseket, metasztázis kialakulásával együttjáró
daganatos megbetegedéseket követően, továbbá aktív
reumatikus megbetegedéskor és Crohn-betegségkor.

e) Enzimek diagnosztikája
Valamennyi fajta szövet, illetve szerv fel van szerelkezve egy
bizonyos jellemző enzimekkel. Ha egy szerv megsérült, akkor
a sejtekből egyszerűen felszabadulnak az enzimek és
a véráramba jutnak.
Lényeges enzimek és azok normálértékei:
Jellemző Érték férfiaknál: Érték nőknél:
CK ≤ 80 U/l ≤ 70 U/l
GOT (ASAT) ≤ 18 U/l
GPT (ALAT) ≤ 20 U/l
Gama-GT ≤ 28 U/l ≤ 18 U/l
AP ≤ 170 U/l
LDH 80−240 U/l
ChE 3000−8500 U/l
ACP (savas foszfatáz) ≤11 U/l
Alfa-amyláz ≤ 150 U/l
Lipáz 20−180 U/l

CK, vagy CPK
A CK-nak, illetve a CPK-nak (kreatin-kináz, illetve kreatin-
foszfokináz) az alábbi alcsoportjai léteznek:
• CK-BB agyvérzést, illetve epilepsziás rohamot követően

fokozódik,
• CK-MB szívinfarktust követően növekszik,
• CK-MM első sorban mozgásszervi izomzat sérülésekor

(sérülés, vagy fertőzés következtében), vagy
megbetegedésekor mutat magas értéket.

GOT (ASAT) és GPT (ALAT)
↑Ezen enzimek koncentrációja alapján lehet felismerni

a májsérülést. A megnövekedett GOT érték egy
szívinfarktusra is figyelmeztethet.

ALP (alkalikus foszfatáz)
↑máj megbetegedéskor, esetenként csontbetegségekkor.

Gamma-GT (GGT, -GT)
↑számos olyan májbetegségnél, amibe belekeveredik az epe

is.

LDH
A laktát-dehidrogenázt öt olyan alcsoportra lehet bontani
(LDH 1-5 izoenzimekre), amelyek az egyes szervekhez vannak
konkrétan besorolva. Az LDH 1 és 2 növekedésének első
sorban a szívizom, a vesék, vagy az eritrociták
megváltozásának szempontjából van jelentősége. Az LDH 3
fokozódása utalhat a nyirokszervekben, vagy
a trombocitákban bekövetkezett változásokra, vagy esetleg
daganatos megbetegedésre. Az LDH 4 és 5 a májban, vagy
a csontmozgató izomzatban bekövetkezett változásokra
figyelmeztethet, vagy esetenként daganatos megbetegedésre.

Cholinesteráz
↑májban zajló fokozott protein szintézis esetén,

cukorbetegségkor, szívkoszorúér megbetegedésekor, vagy
a máj alkohol általi sérülésekor

↓a krónikus máj megbetegedés valamennyi előfordulási
formájában.

ACP
↑prosztatarák, különféle csontbetegségek esetén.

Alfa-amiláz
↑nyálmirigyek kiválasztási problémái esetén, vagy ezek

gyulladásakor, hasnyálmirigy, vagy más egyéb emésztőszervi
megbetegedéskor.

Lipáz
↑a hasnyálmirigy gyulladásakor, vagy daganatos

megbetegedésekor.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2009/11.-12. és 2010/01.-02.,
Dietlinde Burkhardt: 

„Laboratorní hodnoty I.-II.“ NOXI, Bratislava 2007.
Magyar szöveg: Gauland Attila

A fehér tea képes
megállítani a zsírsejtek
növekedését és
szaporodását
A mai időkben, amikor is a kövérség és a vele
összefüggő betegségek szinte járványszerűen
terjednek előfordulási gyakoriságuk
tekintetében, így bármiféle fogyasztóhatású
készítmény, különösen, ha az természetes alapú
termék, azonnal felkelti a szakmai és a laikus
közönség figyelmét. A fehér tea esete is az ilyen
készítmények közé sorolandó. Német
gyógyszerészek szerint ugyanis ez az ital olyan
egyedülálló anyagokat tartalmaz, amelyek
meggátolják a zsírsejtek növekedését és
szaporodását. Az említett tea hatékonyságát
eddig klinikai tesztekkel bizonyították,
mégpedig ún. adepocitákon, amelyek emberi
zsírsejtek. A Beiersdorf AG. kötelékében dolgozó
Marc Winnefeld szerint a kísérletek azt bizonyították, hogy a fehér tea kivonata meggátolta az újabb zsírsejtek kifejlődését
és egyben korlátozta a létező adepocitákat abban, hogy zsírt raktározzanak el a szervezetben. A fehér tea tehát egy ideális
és természetes alapú, fogyasztóhatású készítménnyé válhat a jövőben.



A félelem érzelmének legyőzé-
sére szolgáló vizualizációs techni-
ka olyan képek összekapcsolásán
alapul, mint például:

Az anya is egy olyan kép,
amely legyőzi a
szorongást

Egy ember számára az anya je-
lenti az elsődleges és legnagyobb
biztonságot, ez igaz mind a vi-
lágrajövetelkor ugyanúgy, mint a
későbbi felnőtté válás időszaká-
ban egyaránt. Egy újszülött cse-
csemő számára az édesanya mel-
le a táplálást jelenti, az édesanya ölébe
bújva a gyermek biztonságot és meg-
nyugvást lel. Az édesanyához fűződő
egészséges viszony megszerzése szintén
kulcsot jelent a saját szorongások leküz-
déséhez. Ez egy sor ember számára óriási
gondot jelent, ugyanis megoldatlan az
anyai viszonyuk, ez pedig gátolja őket a
női kép elfogadásában és feldolgozásá-
ban.

Minden egyes kultúrának megvan a ma-
ga jelképe – egy univerzális ősanyáról – ez

lehet a Föld Anyácska, vagy a Föld, mint
bolygó.

Az érzelem művészete egy olyan utat je-
lent, mely mentén újabb kapuk tárulnak
ki az egyén előtt, lehetőséget biztosítva
így a saját gyarapodásnak és feltöltődés-
nek.

Sok szerencsét kívánok Önöknek a saját
félelmeik és bizonytalanságaik legyőzésé-
hez, valamint kellő határozottsággal való
helyettesítésükhöz!

A félelemmel és a bizonytalansággal 
kapcsolatos érzelmekkel összefüggésben
folytatott méregtelenítéshez alkalmas ké-
szítmények:
• Joalis-csepp UrinoDren
• Joalis-csepp OsteoDren
• Joalis-csepp InfoDren
• Joalis-csepp NeuroDren
• Joalis-csepp MindDren
• Joalis-csepp Cranium
• Joalis-csepp Mezeg
• Joalis-csepp Emoce
• Joalis-csepp NoDegen
• Joalis-csepp Streson
• Joalis-csepp Vegeton
• Joalis-csepp Hypotal

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/03.-04., Vladinír Jelínek: 

„Rozum (starost) překonává strach “
Magyar szöveg: Gauland Attila

III. évf., 2010. 2. negyedév 17

S
okféle formában és változatban ér-
nek minket különféle félelmek. A fé-
lelem egy pozitív érzelemnek számít,

mégpedig abban az értelemben véve,
hogy meggátolja az embert olyan csele-
kedetek elkövetésében, amelyekkel kárt
okozhatna egyéni fizikai, érzelmi, anyagi
és szükségleti értékeiben, illetve a magá-
ban a saját életében. Így például ha valaki
egy meredély széléhez ér, akkor ebben az
esetben felmerülő félelem érzete igen is a
helyén van – egy normális ember esetében
ez arra serkenti az egyént, hogy megáll-
jon a perem előtt, amihez aztán a szaka-
dék mélységének egészséges respektálása
kapcsolódik hozzá. Ha viszont az ember-
ben felmerül a kínzó gondolata annak,
hogy leugorjon a szirtről, akkor ebben is
felismerhető a félelem, csak éppen más
változatban, - önbizalom hiánya, saját vi-
selkedésbeli bizonytalanság. Egy rövid át-
tekintés erejéig nézzük meg, hogy melyek
azok a leggyakoribb életképek és helyze-
tek, amikor is a félelem kerül átélésre:

• Félelem a munkahely elvesztésétől.
• Félelem a partner elvesztésétől.
• Félelem a haláltól.
• Félelem a társak elvesztésétől.
• Félelem a repüléstől.
• Félelem a beosztás elvesztésétől.
• Félelem a magánytól.
• Félelem attól, hogy a gyerekeimmel va-

lami történik az utazásuk során.
• Mindennek a helyén kell lennie és ra-

gyognia kell, valójában imádom, ha min-
dent az ellenőrzésem alatt tarthatok.

• Szeretek betartani minden szabályt, uta-
sítást és korlátozást, ugyanakkor nem
kedvelem, ha mások nem ezek alapján
járnak el.

• Babonás vagyok, ha átszalad előttem az
úton egy fekete macska, akkor bizony
egésznap nyugtalan vagyok.

• Ha síelve siklok lefelé egy lejtőn, akkor in-
kább oldalra dőlök és elfekszem a hóban,
mint hogy véletlenül egy baleset érjen.

• Szokásom mindenkinek bejelenteni,
hogy hova megyek és ott mit fogok csi-

nálni, még az erre nem reagálóktól is
nyugtázást várok.

• Nagyon odafigyelek a személyes higié-
niára, minden egyes étkezést megelőző-
en megmosakszom és szorongva figye-
lek arra, amit eszem.

• Helyes neveltetésben részesültem – ha vala-
ki beszél hozzám, akkor azt végighallgatom,
még ha nem is érdekel, amit mond az illető.

• Egyebek.

A félelem érzelmével, tehát a vesék ér-
zelmével főként az alábbi archeotípusok
kapcsolatosak:
• Víz (folyó, tenger, ér, patak, mocsár, fe-

kete tenger, kút).
• Hó, jég, hópehely, jégpalota.
• Hal, béka.

A félelem érzelmét a lép érzelme (múlja
felül) győzi le – azaz az értelem és az ész-
szerűség emóciója. Ennek az érzelemnek
az alábbi archeotípusok, vagyis álomké-
pek felelnek meg:
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Az értelem felülmúlja

Megjegyzés: A saját érzelmeink
megfigyelésekor gyakran előfordul, hogy
nem vagyunk biztosak benne, miszerint
egy adott esetben akkor szorongásról,
vagy bánatról van szó, netán esetleg egy
teljesen más érzelemről. Aránylag
megbízható eszköznek számít ilyenkor
a kapcsolódó kép (esetünkben
a folyópart) beállítása az éppen átélt saját
érzelemre. Ha ez az érzet elillan, akkor
a félelemről van szó, ha mégsem, akkor
próbáljuk meg párosítani azt egy másik
kettősképpel egészen addig próbálkozva,
amíg meg nem találjuk az öt érzelem
egyikét (a bánat ilyen kettősképének
például a tűzben izzó vas felel meg).

Az érzelmek művészete
A Joalis Info Magyarország utóbbi számaiban szó volt a konkrét embe-
ri érzelmek, természetes képi úton történő leküzdésének lehetőségéről.
Vegyünk kölcsön mondjuk egy képet a mesék világából, ilyenkor a sa-
ját kezelhetetlen érzelmeink egy ötfejű sárkányhoz hasonlíthatók,
melynek le kell vágni valamennyi fejét, ez belsőleg azt fejezi ki, hogy az
egyénnek meg kell birkóznia a saját érzelmeivel, mégpedig egy arche-
otípus szerinti hős módjára – meseképben a hercegnő megmentője-
ként, aki hősiesen harcol a mesebeli gonosz szimbólumokkal. Az ötfe-
jű sárkányt az előbb nem véletlenül említettem a jól ismert hétfejű
helyett, ugyanis ezek az öt fő érzelmet jelképezik a kínai pentagramon
belül.

A címben szereplő érzelmek művészetének nélkülözhetetlen előfel-
tétele, a saját kezelhetetlen érzelmeknek a felismerése, illetve jó szán-
dékkal való törekvés ezek kedvező megváltoztatására és így egy belső
harmonikus állapotba jutás. Megjegyzem, hogy valamennyi művészeti
ág művelése (gondolok itt akár képzőművészeti változatra, vagy vala-
milyen hangszeren való játszásra) nagyon sok egyéni gyakorlást és szá-
mos technikai ismereti elsajátítást igényel annak érdekében, hogy az
eredmény, vagyis a végleges műből, előadásból eredő benyomás iga-
zán hibátlan és mély belső élményt nyújtson. Egy kiállítás látogatója,
vagy éppen egy koncert hallgatója nem érzékeli, hogy az alkotó, vagy
az előadó a végső előadott művébe mennyi erőfeszítést fektetett bele.
Ugyanígy van ez esetünkben az érzelmek művészeténél is. Az érzelmek
művészete megszámlálhatatlanul sok gyakorlás és attitűd elvégzését, elsajátítását igényli a várt eredmény elérésének érdekében,
ami a tiszta tudatot és egy tartós örömöt jelenti egy finoman égő, meleg lánghoz hasonlatosan – vagyis egy olyan izzó bokor ké-
pében, amely soha nem hamvad el. A sok-sok gyakorlás később aztán a feledésbe merül és csak az elért eredménytől való öröm-
teli érzés marad hátra.

Említést kell tennem az emberi szervezet méregtelenítésének kifejezéséről is, ugyanis a méregtelenítési módszerünkkel szerzett
immáron tízéves tapasztalat birtokában egyértelműen látszik, hogy az emberi szervezet konkrét pontjaiban található konkrét to-
xinok egészen komolyan és negatív hatással járulnak hozzá az érzelmi állapot befolyásolásához és gyakran irányítják az emberi tu-
datot is.

Alap- és haladó méregtelenítés Sárkányölő Szent
György

a félelmet 

Mgr. Yvetta Hánlová – RYBÁŘ, kombinovaná technika, 21 x 29,7 cm

• Folyópart
• Tengerpart
• Mező, agyag
• Föld
• Has, gyomor
• Ajkak, csók
• Föld Anyácska, anya

• Folyópartok, melyek között a
folyó csendesen áramlik medré-
ben.

• Tengerpart.
• Földdarab, melyben egy kút

van lemélyítve.
• Békává változott királyfi, akit

megcsókolnak.



fonatokban fixálódnak, forrásai lehetnek
ezen fonatok által vezérelt szervek
tartósan hibás működésének.

A következő gond abban rejlik, hogy
a vegetatív idegrendszer teljes
fonatrendszere nem egy szerv
fennhatósága alá tartozik. Ez a szerep
ugyanis valamennyi fonat tekintetében
a pentagram öt ismert anyaszerve között
oszlik meg, így például a májat a saját
fonatai vezérlik, úgy mint például
a plexus coeliacus, vagy a plexus
hepaticus, vagy a tüdőt a plexus
pulmonalis stb.. Éppen ezért a Vegeton
készítményt nem adhatjuk
a méregtelenítés legelején, miközben azt
várjuk tőle, hogy ezzel megoldjuk azt
a problematikát, amely ezzel
a idegrendszerrel összefügg. Éppen
ellenkezőleg, alapkészítményekkel kell
kezdenünk, azaz olyan Dren típusú
készítményekkel, amelyek érintik az öt
alap, vagy másnéven anyaszervet, illetve
további olyan készítményekkel melyek
például a belekkel (ColiDren), vagy az
érrendszerrel (VasoDren) kapcsolatosak.
Majd csak az alapszervek

méregtelenítését követően és az érzelmi
sérülések alapszervekből történő
eltüntetése után gondolhatunk arra,
hogy eltávolítjuk az emocionális
terheltségeket az érintett fonatokból.
Ilyenkor jön csak el a Vegeton
készítmény ideje. Általában a második
kúra folyamán, a méregtelenítési
készítmények második hullámában
alkalmazzuk, sőt időnként később is. Az
eredményt tekintve meglepetés érhet,
még olyan esetekben is, amelyeknél
mondjuk nem is várnánk. Például az
izületi fájdalmakat nem hoznánk
összefüggésbe ezzel a rendszerrel, mégis
előfordulhat, hogy a plexus renalisból
történt érzelmi terheltség eltávolítását
követően a fájdalmak csökkennek.
A plexus suprarenalis is kedvezőtlen
hatást gyakorolhat a vérnyomásra,
méregtelenítésével a vérnyomás
ingadozásos gondok 
megoldódhatnak.

Egy egész sor olyan meglepő eredményt
említhetnék még, amelyek indokolttá
tehetik a Vegeton készítmény ún.
legszűkebb VIP készítmények közé

sorolását és amelyeket a leggyakrabban
alkalmazunk maximális elvárások
mellett. Ugyanúgy, mint az
orvostudomány is keresi a vegetatív
idegrendszer, emberi szervezetre
gyakorolt hatásának gyakorlati példáit,
valamint bizonyítékait, a méregtelenítési
medicina is gyűjti a nevezett
készítménnyel és ezzel a kissé titokzatos
idegrendszerrel kapcsolatosan szerzett
méregtelenítési tapasztalatokat. Az
autonóm idegrendszer az emberi
idegrendszerben úgy helyezkedik el
annak mezsgyéjén, hogy tényleg
autonómként viselkedik, mégpedig
abban az értelemben véve, hogy igaz
nem viselkedik feltűnően, mi viszont
nem engedhetjük meg magunknak
a méregtelenítésbe történő bevonásának
mellőzését.

Alkalmazásának lehetőségét soha ne
hagyjuk figyelmen kívül
a méregtelenítési folyamatok során.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/03.-04., Dr. Josef Jonáš: „Vegeton“

Magyar szöveg: Gauland Attila

A
hipotalamusz (egyébként mint az
agy minden egyes része) egy
nagyon is jól kitalált „berendezés”,

amelynek az emberi szervezetben
nélkülözhetetlen szerepe van. Egyfajta
szintetizátor szerepét tölti be az

idegrendszer és a hormonális rendszer
között. A hipotalamusz az agy ún.
magasabb szintjére van bekötve, ez
egyébként csak akkor érdekes, ha az
agyat régi agykéreg struktúrákra és új
agykéreg (neocortex) struktúrákra

osztjuk. Az agykéreg filogenetikailag
a neocortexhez tartozik és így a központi
idegrendszer felsőbb szintjéhez is
sorolandó. A hipotalamusz az
agykéreghez kapcsolódik, de kötődik az
agy olyan struktúráihoz is, melyek
bonyolult kiértékeléseket és
visszacsatolásokat végeznek, azaz olyan
információkat szolgáltatnak, amelyek az
egész szervezetből származnak és
a központi idegrendszerbe irányulnak.
A hipotalamusz két részre osztja
figyelmét, egyrészt tehát az autonóm
(vagy más néven vegetatív) idegrendszer,
másrészt pedig a hormonális rendszer
vezérlésére.

Az autonóm idegrendszernek több
vezérlési szintje is van. Az egyes irányító
mechanizmusok közvetlenül ennek az
idegrendszernek a szervi fonataiban
bonyolódnak, másokat viszont
a gerincoszlop mentén húzódó szálakból
biztosítottak, számos gangliát (ún.
truncus sympathicus) hordozva
önmagukban. Több autonóm
vezérlőmechanizmus rendelkezik agyi
kapcsolattal és pontosan ezek az
utasítások futnak aztán össze
a hipotalamuszban annak érdekében,
hogy később innen kerüljenek
kivezérlésre.

Az autonóm idegrendszer impulzusai
közvetlenül az idegrendszer mentén
kerülnek kisugárzásra. Ez az igen

A Hypotal elnevezésű
méregtelenítési készítmény

a készítmények azon
csoportjába tartozik,

amelyekkel igyekszünk az
emberi szervezetet

a legapróbb részletekig
„szétszedni”. Elsőnek

a legalapvetőbb emberi
szerveket (azaz a szív, a máj, a vesék, a tüdő, az izületek

stb.) érintő szervi készítmények alakultak ki. Igen ám, de
az emberi szervezet egy olyan bonyolult és összetett

óraműhöz hasonlatos, melynek minden egyes kis apró
alkatrészére oda kell figyelni. Főleg egy annyira fontos

kis fogaskerékre, mint amilyen a hipotalamusz is, ami az
agynak egy nagyobb részéhez, a köztiagyhoz tartozik.

Hypotal
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készítménygaléria

A
Vegeton egy olyan készítmény,
melynek még csak most
következnek a legjobb évei, annak

ellenére, hogy a szervezet vegetatív
idegrendszerének feladata tökéletesen
feltártnak számít. Régóta ismert tény,
hogy a vegetatív idegrendszer egy sor
szintből áll. Valahol az agykéregben és
az agy további részeiben veszi kezdetét,
majd a hipotalamuszon át, ahol is
a vegetatív idegrendszer működését
irányító vezérlőközpontok helyezkednek
el, az egész test mentén terjedően
szerteágazik. A hipofízis
közreműködésével a hipotalamusz
befolyásolja a mellékvesekéreg általi
azon hormonok termelését, melyek
aztán a véráramon keresztül a vegetatív
idegekhez jutnak és irányítják azok
működését. Ez az útvonal azonban nem
egyedülálló. A vezérlés következő
fokozata a szimpatikus törzsön (truncus
sympathicus) keresztül zajlik, mely

utóbbiak nem mások, mint olyan
idegkötegek, amelyek a szervezeten
belül a gerinc bal és jobb oldalán
haladnak.

Mindezzel csupán azt szeretném
kifejezni, hogy mind a vegetatív
idegrendszer anatómiája, úgy annak
fiziológiai funkciója is igen jól leírtnak
számít, így úgy tűnik, hogy ezt a típusú
idegrendszert igen jól ismerjük. Ennek
azonban az ellenkezője az igaz és
szüntelenül találkozhatunk olyan
kutatási munkákkal, melyek igyekeznek
tisztázni a vegetatív idegrendszer
szerepét számos betegség és sok-sok
egészségi panasz esetében. Ezen
idegrendszer tényleges és részletes
működésének megismeréséig még sok
ismeretlen dolog áll előttünk. Ez
a rendszer két ellentétes részre oszlik
meg, mégpedig a szimpatikusra és
a paraszimpatikusra, ami mindebben egy
kicsit titokzatos, hogy a jin és a jang,
melyet a hagyományos kínai medicina
immáron több ezer éve alkalmaz,
nagyon is ötletesen pont a szimpatikus és
a paraszimpatikus működésére hasonlít.
Bár az akupunktúrával foglalkozó
szakemberek erősen tiltakoznak a jin és
jang kifejezések, szimpatikus és
paraszimpatikus megnevezésekkel
történő egyszerűsítése ellen, ennek
ellenére számos funkció, melyet a kínai
orvosok réges-régen leírtak,
kétségtelenül összefüggnek a vegetatív
idegrendszerrel. Már a jóga is figyelembe
vette annak idején a vegetatív
idegrendszer funkcióját, mindazonáltal
az indiai orvosok még nem ismerhették
részletekbe menő módon. A szusumná és
a pingalá energiacsatornákkal (a Hold és
a Nap energiacsatornái), melyekre
a jóga, a jóga – és a légző gyakorlatok
során részletes figyelmet szentel,
lényegében azonosíthatjuk a truncus
sympathicust. A csakrák és azok leírt
funkciói jelentős mértékben

emlékeztetnek azon vegetatív fonatok
működésére, melyek az egész
testünkben regionális módon vannak
széttelepítve. Röviden, ezzel
a rendszerrel a medicinának már a réges-
régi időktől fogva foglalkoznia kellett és
még ma is elvárható, hogy a vegetatív
idegrendszer funkciójának aprólékosabb
megismerése nagy felfedezéseket
hozhat.

A Vegeton készítmény kizárólag
a vegetatív idegrendszer fonataira,
a vegetatív plexekre irányul. Ha a teljes
vegetatív idegrendszer méregtelenítését
szeretnénk leírni, akkor ehhez
társítanunk kellene a Supraren nevű
készítményt, de legalábbis még
a Hypotalt és legfőképpen még
a Craniumot is. Maguk a vegetatív plexek
azonban nagyon lényeges szerepet
töltenek be, ugyanis az érzelmi alapú
stresszek közvetlen hordozóinak
számítanak. A saját élettapasztalataink
alapján biztosan ismerősek számunkra az
olyan helyzetek, amikor is a szívünk
hevesebben kezd verni, gyomrunk
összeszűkül, beindul a belek
perisztaltikája, elernyednek a húgyúti,
vagy a végbél záróizmok, feláll
a hátunkon a szőr, libabőrösek leszünk,
az egész testünk stressztől reszket,
kitágulnak a pupilláink és szaporává
válik a légzésünk. Röviden tehát számos
olyan élethelyzet lereagálási forma
létezik, melyekkel az ember
számtalanszor szemben találhatja magát
élete során anélkül, hogy tudatosulna
benne, miszerint ilyenkor mindig
a vegetatív plexek ingerlésének
megjelenési formáiról van szó. Az
ismételten visszatérő érzelmi
terheltségek előfordulásakor az
emocionális stressz egyszerűen rögzül az
említett plexekben, ez viszont a tartós
funkcionális hibájukhoz vezethet
anélkül, hogy a probléma elérné
a mellékvesevelőket, vagy
a hipotalamuszt. Tudomásul kell venni,
hogy a mellékveséket is a vegetatív plex
irányítja (plexus suprarenalis),
a szervezetünkben nem létezik egyetlen
olyan funkció sem, amelynek ne lenne
valami köze a vegetatív plexhez.
A tartósan rögzült érzelmi alapú
terheltség később azt idézi elő, hogy az
érintett plex funkciója sérül. Így részt
vehet a szívaritmia, a szívritmuszavar,
a bélpanaszok, a gyomorégés és más
gyomorpanaszok kialakulásában, sőt
hatással lehet a májon belüli
koleszterintermelésre, a hasnyálmirigy
működésére, vagy a nemi funkciókra
egyaránt. Röviden, az olyan érzelmi
érintettségek, melyek az egyes

A Vegeton elnevezésű
méregtelenítési készítmény

a vegetatív, vagyis az
autonóm idegrendszer

méregtelenítésére szolgál.
A vegetatív és az autonóm

kifejezések szinonimák,
egyéne válogatja, hogy ki

melyiket használja inkább
előszeretettel. A vegetatív
kifejezés azt jelenti, hogy

egy, a növényekhez
hasonló rendszerről van
szó, vagyis egy olyanról,

amely általános
értelemben véve közös
mind a növényi, úgy az

állati birodalomban
egyaránt. Az autonóm

kifejezés a tudattól,
bármiféle akarattól

független, szervezetünkben
önállóan működő irányítást

jelent.

Vegeton
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meglett idegrendszer azonban
a hormonális rendszeren keresztül is
irányításra kerül, mégpedig
a mellékvesekéreg közreműködésével,
ami az autonóm idegrendszer
mediátoraként működő katekolamint
termel. Ezeknek a mediátoroknak
a termelésére is hatással van
a hipotalamusz.

A hipotalamuszon keresztül sok-sok
belső kiválasztású mirigyekhez
(pajzsmirigyhez, petefészkekbe, herékbe,
mellékvesekéregbe stb.) jutnak el vezérlő
utasítások és információk. Még azokon
a helyeken, is, amelyeknél a tudomány
eddig nem talált közvetlen kapcsolatot
(például az inzulint termelő sejtekkel),
bizonyítható a hipotalamusz nagyon is
fontos hatása az endokrin sejtekre.

Az endokrin rendszer az irányításához
olyan hormonokat használ, amelyekkel
fokozza, vagy éppen tompítja a hipofízis
által termelt további irányító hormonok
hatását. A hipofízis az, amely végül
azokat a hormonokat szolgáltatja,
melyek közvetlenül fizikailag is részt
vesznek az említett endokrin mirigyek
vezérlésében. Ha ezt az egész bonyolult
mechanizmust egy gyakorlati példával
szeretnénk szemléltetni, akkor
megemlíthető, amikor a petefészkek
csak akkor termelnek nemi hormonokat,
ha erre megfelelő utasítás kapnak
előzetesen attól a hipofízistől, amelyet
ezen a téren a hipotalamusz irányít.
A nemi hormonok termelésének zavarát
kiváltó okok tehát a hipotalamuszból,
a hipofízisből, vagy a petefészkekből,
esetleg a herékből eredhetnek.

A hipotalamusznak azonban nem csak
ezekre korlátozódnak a feladatai.

Irányítása alá tartozik még a teltség és az
éhség érzetének vezérlése, amivel nem
csak a táplálékbevitel fiziológiai alapú
szabályozásában vesz részt, hanem ezzel
a bevitellel összefüggő hibákban is
(bulimia, anorexia). Ezt a funkciót
sokszor összefüggésbe lehet hozni
a túlsúlyossággal.

A hipotalamusszal függnek össze
bizonyos szexuális funkciók is és itt
szándékosan írtam a „bizonyos” jelzőt,
ugyanis az emberi szexualitás sokkal
bonyolultabb annál, mint hogy azt
egyetlen szervhez lehetne kötni, vagy
leszűkíteni.

A hipotalamusz szabályozza még részben
a testhőmérsékletet és az alvást. Ha
testhőmérséklet szabályozási zavarokkal
találkozunk, mégpedig általánosan ún.
subfebrilis, azaz alacsony láz formájában,
akkor a kiváltó okot pontosan
a hipotalamuszban kereshetjük ilyenkor.
A hipotalamusz egy, egyfajta szürke
eminenciás, amely a háttérben áll.
A Hypotal készítményt így a klienseink
javarészénél alkalmazzuk, hiszen ezután
folytathatjuk a további szervek
méregtelenítését. A személyes gyakorlati
tapasztalataim azt mutatják, hogy
a rendelőmbe érkező kliensek döntő
többségénél diagnosztizálható
a hipotalamusz terheltsége, ami rendre
összefügg még valamilyen más egészségi
problémával, vagy a szervezet fiziológiai
működési panaszával. Vannak olyan
esetek, amikor is a hipotalamusz
méregtelenítése elengedhetetlen, ilyen
például, amikor a hormonális zavarokat
kell megszüntetni, főleg a pajzsmirigy és
a nemi hormonokat termelő mirigyek
rendbetételével. A mellékvesekéreg is
jobban fog működni, ha

a hipotalamuszból megfelelő
utasításokat kap.

Ne gondoljuk azonban, hogy
a hipotalamusz áll mindenek felett
a szervezetünkben, egy hormonális
zavart olyan alárendelt szerv is
okozhatja, mint amilyen a hipofízis.
A hipofízissel a hipotalamusz egy
speciális érrendszerrel áll kapcsolatban,
ezen keresztül küldi a különféle
hormonjait is.
A Hypotal tehát mindezek után az
univerzális komplex készítmények
körébe sorolható. Megjegyzendő, hogy
az ezen csoportba sorolt készítményektől
nem várható el azonnali látványos
javulás annak a problémának
a tekintetében, amellyel a kliensünk
rendelőnkbe érkezik. Segítségükkel
azonban egy ugródeszkát alakítunk ki
mind a hormonális, úgy az autonóm
idegrendszer, méregtelenítés általi
szabályozásához, mi több még számos
további fiziológiai funkciók
szabályozásához is, mint amilyen pl.
a testhőmérséklet, a szexualitás,
a táplálékbevitel stb.. Elmondhatom
Önöknek, hogy a rendelőmből ritkán lép
ki kliens a Hypotal készítmény nélkül,
mellyel a legjobb tapasztalataim vannak.
Úgy gondolom, hogy aki már hosszabb
ideje dolgozik együtt velünk, az
párhuzamosan, gondolatilag kialakította
és alakítja továbbra is magában az
emberi szervezet működésének
modelljét. Ebbe a modellbe pedig
a hipotalamusz úgy illik bele, mint
Gólem fejébe a sém. Azaz életre kelt és
szabályoz.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2009/07.-08., Dr. Josef Jonáš: „Hypotal“

Magyar szöveg: Gauland Attila

Ha úgy döntök, hogy beoltatom magamat, akkor a Deimun Aktiv el-
nevezésű készítményt az oltás előtt, vagy után kell szednem?

A Deimun Aktiv készítményt az oltást követően kell alkalmazni, még-
pedig tetszőleges idő elteltével, ami azt jelenti, hogy azonos hatás kö-
vetkezik be függetlenül attól, hogy a készítményt az oltást követő egy
óra elteltével, három nap után, egy hónapot, mi több egy évet követően
alkalmazzuk. A Deimun Aktiv készítmény hatását azonban sokszor túl-
értékelik. Ez a nevezett készítmény csupán egy impulzust ad az oltási szé-
rumokból hátramaradt maradványok eltávolításához. Az ilyen említett
oltási maradványok lehetnek mikroba, vagy éppen informális eredetűek,
de lehetnek oltóanyag tartósítószerek, vagy egyéb hozzáadott adalék-
anyagok. Egy oltóanyag negatív hatása javarészt függ a benne lévő hoz-
záadott tartósítószertől, ez utóbbi ugyanis higanybázisú anyag. Ezért a
Deimun Aktiv csupán egy kiegészítő készítmény. A lényeg abban rejlik,
hogy az idegrendszer, melyben a legtöbb nyomot képes hagyni egy oltás,
a lehető legkiválóbb állapotban legyen, hiszen így tud megszabadulni az
oltás nem kívánatos következményeitől. Az egyes betegségekkel szem-
ben történt oltások autoimmun megbetegedéseket válthatnak ki, ilyen-
kor a problematika bizony szélesebb formát ölt és a következmények,
hatások felszámolása teljesen eltérő. Számos ember azon a véleményen
van, hogy az oltások az autizmus, az epilepszia és más egyéb agyi erede-
tű betegségek tüneteit válthatják ki. A lépéseknek ezt követően az adott
betegség jellegének megfelelően kell alakulniuk, ezekhez azonban a De-
imun Aktiv önmagában nem elegendő. A legegyszerűbb esetben meg-
felelő megoldásnak bizonyulhat, ha a Deimun Aktiv készítményt a Mind-
Dren, vagy esetleg a LiverDren készítménnyel kombináljuk. Ezzel a lehető
legbiztosabb módon fokozzuk annak a biztonságát, hogy az oltásból
nem maradnak hátra az agyban olyan toxinok, amelyek később esetleg
utólagos oltási komplikációkat idéznének elő az adott személynél, sok-
szor hónapokkal, mi több évekkel az oltást követően. Ha rendelkezünk a
szükséges ismeretekkel, akkor a Salvia mérőműszerrel az oltást követő
néhány nap, vagy hét elteltével egyszerűen ellenőrizhető, hogy marad-
tak-e vissza valamilyen toxinok az oltásból eredően, vagy sem.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/03.-04., „MUDr. Josef Jonáš radí“; Magyar szöveg: Gauland Attila

Jonáš doktor gyakorlati tanácsai 

Az oltások és a
a Deimun Aktiv 

Hét trükk, amivel
lassíthatjuk az 
evést:

• az evőeszközzel ne nyúljon újabb adag ételért, amíg az előző fa-
lattal tele van a szája,

• amíg az előző falatot nem nyelte le, ne vegyen újabbat a szájába,
• pár másodpercre szakítsa meg az étkezését, tegye le az evőeszközt

a kezéből és váltson néhány szót asztaltársával,
• étkezés közben ne olvasson újságot és ne nézzen televíziót sem,
• próbáljon meg az asztalnál utolsónak végezni az evéssel,
• kerülje az éttermeket és a gyors étkezdéket,
• ne egyen meg mindent, ami a tányérján van.

Így lassítható az anyagcsere: 
• étkezések kihagyása (főleg a reggeli kihagyása),
• a villámgyors, vagy az értelmetlen fogyási diéták,
• egy igen rossz szakácskönyv,

• alváshiány, és a felületes alvás,
• izomtömeg és tesztoszteron hiánya,

• rossz viszony fenntartása a kinti ter-
mészettel és az igen hűséges kapcso-
lat ápolása a heverővel,

• a túlevés,
• a túlsúly és a kövérség,

• elégtelen folyadékbevitel,
• nátrium-glutamát, valamint a por-

levesek, ízfokozók, szószok és az
ezeket tartalmazó élelmiszerek,

• virágillatok,
• egyes antidepresszánsok,

• egyes hormonkészítmények.

Így gyorsítható az anyagcsere: 
• nem maradnak ki a napi főétkezések (főként a reggeli),
• egy használható, épkézláb receptekkel bíró szakácskönyvvel,
• több, természetben eltöltött mozgással és kevesebb heverőn

töltött hentergéssel,

• edzés, vagy mozgást, illetve más egyéb fizikai erőkifejtést kö-
vetően legalább egy órán át nem fogyasztunk (nem eszünk és
nem iszunk) semmi olyat, ami cukrot, vagy zsírt tartalmaz,

• az életkorral arányos erőnléti edzéssel, amivel fenntartható a
kellő izomtömeg és a tesztoszteron természetes szintje,

• a viscerális zsír fokozatos és kitartó ledolgozása,
• kellő mennyiségű és minőségű alvással,
• megfelelő mennyiségű izomtömeg kialakításával és megőr-

zésével,
• reggelizés előtt fél darab grapefruit elfogyasztásával,
• naponta egy fél teáskanálnyi mennyiségű őrölt fahéj, ételhez

keverésével,
• minden nap 1-2 leveses kanálnyi szűz olívaolaj elfogyasztása

(nem önállóan, mint egy szirup, vagy a csukamájolaj eseté-
ben, hanem az ételhez keverten),

• hetente pár alkalommal kismennyiségű csípős paprika étel-
hez adásával,

• megfelelő folyadékbevitellel (azonban a víz esetében sem
igaz, hogy minél több, annál jobb),

• az otthonunk, vagy más egyéb környezetünk citrus eredetű il-
latokkal való illatosításával.

Gólemről röviden
A prágai Régiúj zsinagóga padlásán
rejtették el a legenda szerint a Gólemet –
az agyagból gyúrt hatalmas
teremtményt, amelyet állítólag Löw
rabbi hívott életre. A Gólem története
teljes mértékben összeforrt Prága és
a régi prágai Zsidóváros titokzatos
hangulatával. A legenda szerint
a Gólemet egy különleges, a kabbalából
vett varázsszavakkal ellátott pergamen
(az ún. sém) segítségével lehetett életre
kelteni, amelyet a nyelve alá kellett
helyezni. A rabbi minden sabbát
alkalmával kivette a sémet, mivel
ilyenkor tilos a munka. Egyszer azonban
megfeledkezett róla, és mire visszaért
a zsinagógából, a Gólem ámokfutása
során mindent elpusztított, ami az útjába
került. A rabbi ezért kivette a sémet,
a Gólem testét pedig elrejtette. 



előfordulhat, hogy egy kliens testhőmérséklete 37 – 38 ˚C
körül mozog, tehát állandó hőemelkedése van. Persze ilyenkor
az orvosi vizsgálatok nem utalnak semmire, hiszen mindez
a labor eredményekben nem igazán mutatkozik. Ilyenkor egy
kimérés folyamán arra juthatunk, hogy a hipotalamusz által
vezérelt belső vegetatív idegrendszer van, úgymond rosszul
beállítva, ami kihatással van a testhőmérséklet szabályozására.

• Ha a hipotalamusz helytelenül működik, akkor a következő
tüneteket tapasztalhatjuk:

• Teltség, vagy éppen éhség érzete (anorexia mentalis, vagy
a bulimia ). A táplálékbevitel ellenőrzése a hipotalamusz
körébe tartozik. Ebben az esetben a hipotalamusz funkciója az
információáramlás és visszacsatolás a gyomor irányába,
miszerint szükséges-e újabb táplálék bevitele a szervezetbe
vagy sem. Hipotalamusz képes olyan hormonokat is termelni,
mint például az éhség, vagy a teltség érzete, amelyek szintén
befolyásolják a kedvünket. Ezen túl a hipotalamusznak egyéb
funkciója is van. További fontos feladata a hormonális
rendszeren belül, a hormonmirigyek irányítása.
A hipotalamusz, mint egyfajta számítógépként, jelentős
hatással bír a szervezetünk működésére. Minden egyes zavar,
komoly hibákat válthat ki.

Ha a méregtelenítési medicina szempontjából nézzük, akkor
a hipotalamusz nem egy különálló irányítórendszer. Minden
egyes funkciója valamilyen anyaszerv által irányított a kínai
pentagram alapján.
A hipotalamusznak van még egy összetett funkciója is.
Mégpedig, hogy közvetlenül kapcsolódik számos fő agyi és idegi
csoportokhoz. Érzelmi hatások útján a belső testi folyamatok
megváltozhatnak. Stressz által például a menstruációs ciklus
eltolódhat, vagy előfordulhat akár álterhesség. Ez utóbbi olyan
hölgyek körében fordulhat elő, akik bár nagyon szeretnének
gyermeket szülni, de erre belsőleg valamiért nem képesek. Az
ilyen állapotnak kihatása van a hipotalamuszra, és így olyan
tüneteket produkálhat az egyén, amelyek a terhességhez
hasonlatosak. Pocak növekedése stb.. Ebben az esetben
a hipotalamusz zavartsága igen komoly szintűnek számít.

HYPOTAL készítmény: egy úgynevezett lokális készítmény,
amely kifejezetten a hipotalamusz és annak környezetében
ajánlott használni.
A hipofízis méregtelenítése:
A hipofízis az agyban található. A hipotalamusszal érhálózaton
keresztül van összekapcsolva. Egyben innen érkeznek
a felszabadító, illetve a gátló hormonok. A hipofízis két
összetevőből áll.

A hipofízis elülső lebenye az ADENOHIPOFÍZIS
Ha az adenohipofízis terhelt, akkor: 
• gyermek megáll a növekedésben,
• leáll a nemi fejlődés,

• nőknél megáll a tejkiválasztás, állandóan fáradékonyak,
fáznak, védtelenek a fertőzésekkel szemben.

A hipofízis méregtelenítése

Összefoglalva az előző és a mostani cikkemben leírtakat, bízom
benne, hogy a bennük szereplő információk hasznossá válnak
majd a mindennapi munkájukban. Megragadva az alkalmat,
szeretném felhívni szíves figyelmüket az idén ősszel is
megrendezésre kerül Jonáš doktor magyarországi kétnapos,
a módszer legújabb eredményeiről beszámoló kongresszusa,
amelynek tervezet időpontjáról és helyszínéről a Rövid
híreinkben olvashatnak.

A cikket írta és összeállította: Mikle Miriam
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Kedves Olvasóink, Tisztelt Munkatársaink!
Ígéretemhez híven, összeállítottam

Önöknek a múlt novemberi kétnapos
méregtelenítési kongresszusról szóló

cikkem folytatását. A második, egyben
befejez_ részben szeretném folytatni

a Dr. Josef Joná_ által elhangzott
legérdekesebb tudnivalókat. Bevezet_nek
a hormonokról szeretnék általánosan egy

pár információt közölni, majd
folytatásképpen a hipotalamusz és

a hipofízis termelte hormonok
következnek jelen cikkemben.

Hormonok és a méregtelenítésük
Méregtelenítési medicina a holisztikus medicina körébe tartozik.
A hormonális rendszer a méregtelenítési módszeren belül kiváló
mintaalanynak számít, hiszen segítségével kiválóan
bemutatható, hogy a holisztikus gyógyítási mód hogyan is
működik.

Hormonális rendszer működése:
A hormonális rendszer gyakorlatilag belső kiválasztású, azaz
endokrin mirigyek rendszeréből áll. Bár ezek a mirigyek
a szervezetünkön belül különböző helyeken találhatóak és
önálló egységeket alkotnak, de mégis összefüggnek egymással
és egy komplex rendszerbe tartoznak.
• Az emberi szervezet több belső szervi rendszert is irányít,

többek között két igen lényegeset. Mégpedig az
idegrendszert és a hormonális rendszert. Mind a két rendszer
vezérlés alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a vezérlés
visszacsatolás folyamatával működik. Az információk
a szervezetből irányítási szintekre jutnak, ahol az információ
kiértékelésre kerül, majd a visszacsatolás formájában jut vissza
az úgy nevezett „irányító központba” Ez a folyamatot feed
back-nek is nevezik angol kifejezéssel. Ez a folyamat
rámutathat a toxinok elhelyezkedésére is. A káros hatását
a toxin kifejtheti mind az irányító szinten, úgy a nevezett
„munkaterületen” is egyaránt.

Hormonokat két alapvető csoportra oszthatjuk:
1. SZTEROID HORMONOK
• koleszterinből képződnek,
• a koleszterin felgyülemlik a mellékvesékben, a herékben,

a petefészkekben – azaz mirigyekben, melyek szteroid
hormonokat produkálnak,

• a koleszterin a genetikai előírások szerint kerül feldolgozásra
enzimatikusan.

2. POLIPEPTID HORMONOK
• ezek lényegében aminosavakból (pl. inzulin) álló fehérjék.

A méregtelenítésnek hasonló hatása van, mint az
akupunktúrának, felújítja az információk áramlását. Viszont
amit még pluszban nyújt, hogy elhárítja a hibákat is, amelyek
gátolják az információk áramlását.

Hogyan is fest mindez a gyakorlatban az EAMset adatbázis
szoftveren keresztül bemutatva?
• Betegségek általános okaiban: meridiánok – itt meglehet

tekinteni mely meridiánok blokkoltak.
• Ha a tüdő meridiánja blokkolt és ezt a szervet

méregtelenítjük, akkor a sikeres méregtelenítés
következtében az útvonalak felszabadíthatók.

HIPOTALAMUSZ: a hormonális rendszer központi
irányítását látja el. Az agyunk egy részét alkotja.
Az agy a toxinokkal szemben, egy speciális gátrendszeren
keresztül védettnek számít, pld. a gyermek születésekor,
a csecsemő agya ne sérüljön a magzati fejlődés alatt az anya
szervezete hatására. Az ektodermából alakul ki az emberi agy és
az idegrendszer. Az említett gátló rendszer ebben az
időszakban még nem működik hatékonyan, mivel az agy még
fejlődési folyamatban van. Ez a gátló rendszer csak akkor lép
működésbe, ha az agy már kifejlődött. Ez a veszély az első
trimeszter időszakára vonatkozik. Fontos ebben az időszakban
az anya szervezete kiegyensúlyozott legyen. Mivel, ha nincs meg
a belső szervezeti tisztaság, akkor nagy valószínűséggel az
anyában található terhelések bizony negatív hatással lehetnek
a magzatra. Ezért Jonáš doktor az előadásain nem győzi
elégszer kihangsúlyozni a jövőbeni anyukák belső szervi
méregtelenítésének fontosságát.

• A hipotalamusz egy nagyon érdekes szervi egységnek számít,
amelynek két fő feladata van. Az egyik, hogy kezeli
a vegetatív idegrendszert és annak központjait. Ezek
a vegetatív központok irányítják a testhőmérsékletet.
Példaképpen nézzünk egy gyakori esetet: konkrétan

Kétnapos méregtelenítési 
kongresszus Budapesten

II. rész tapasztalatok



B
ár igaz, időben visszamenőlegesen, de az idei év elejétől
kezdődően, negyedéves intervallumokban útnak
indítottuk a „Legeredményesebb hazai terapeuta”

elnevezésű vetélkedőnket. Ebből az első, 2010. január 1. –
március 31. közötti időszak le is telt, a hazai munkatársaink
eladásait összesítettük és értékeltük, tehát nem maradt más,
mint a Joalis Info Magyarország jelen számában kihirdetni
a tárgyi időszak nyertesét, aki nem más, mint Dr. Rideg Sándor,
szentesi terapeutánk, összesen 696 darab Joalis
méregtelenítési készítmény eladással.
Dr. Rideg Sándor úrral a szentesi méregtelenítési rendelőjében
készítettem a következő személyes interjút.

• Rideg doktorúr először is kérem, engedje meg, hogy a Body
Centrum Hungary Kft. nevében örömmel gratuláljak Önnek
a vetélkedőnk eltelt időszakában elért eredményéhez!
Egyben jelen beszélgetésünk bevezetőjeként szeretném
megkérdezni Öntől, hogy hogyan került kapcsolatba Jonáš
doktorúr által képviselt méregtelenítési módszerrel, mi az,
ami megragadta belőle Önt?

Dr. Josef Jonáš-sal egy természetgyógyász konferencián
találkoztam először, ahol előadóként voltam jelen. Ekkor
Jonáš doktorúrnak megtetszett az előadásom anyaga és ezt
követően kapcsolatba léptünk majd röviden megismertette
velem tevékenységét, illetve az általa kidolgozott módszert.
Folytatásképpen meghívott Prágába, ahol részletesen
ismertette, illetve bemutatta számomra a műszeres mérés,
valamint a szoftverkezelés menetét. Bátran kimerem
jelenteni, hogy a módszer nagyszerűsége két lényeges
dologban rejlik. A legfontosabb, hogy a tanfolyamokon
elsajátított mérési technikát be kell tartani. A mérés gyors és
egyszerű. Rideg Tamás a fiam tőlem tanulta meg a mérési
technikát és az ezzel járó tudást is átadtam neki.

• Mik a tapasztalatai a módszeren belül végzett mérésekkel
kapcsolatosan?

Nagyon sok tapasztalattal rendelkezem, minden egyes
generációt mértem már. Kórkép alapján ki lehet mérni és
a tünetek alapján fel lehet tárni a betegség eredetét,
valamint okát. Jó eredményeket értem el például az izületi
bántalmakban szenvedő betegeknél, illetve a szemészeti
betegségek kezelésében. Egy betegnél például olyan súlyos
zöld hályogot kezeltem, ami már veszélyeztette
a látóképességét. A kezelések sikeresek voltak és a beteg
látását sikerült megmenteni, aki így önellátó maradt.
Egyszóval el tudja magát látni, a mindennapi munkáját
szabadon végezheti, ami a legfontosabb egy ilyen
betegségben szenvedő ember számára. A továbbiakban volt
olyan esetem is, amikor egy cukorbetegségben szenvedő
ember keresett meg. A módszer segítségével szintén jó
eredményeket értünk el. A kezelés eredménye az lett, hogy
az inzulin adagot csökkenteni lehetett. Nem utolsó sorban

pedig volt olyan esetem is, amikor egy pacienst már vagy tíz
éve erős, migrénes fájdalmak gyötörték. A kezelés ebben az
esetben is sikeres volt, és a betegnek már nincsenek
fejfájásai.

• Milyennek tartja a Joalis méregtelenítési készítményeket?

A Joalis készítményekkel nagyon jók a tapasztalataim. Kiváló
készítmények! Nagyon fontos, és erre felhívom minden
kedves kolléga figyelmét, a négy készítmény alkalmazása egy
kúrán belül. Fontos betartani, hogy a kezelés folyamán
a beteg egyszerre négy, de legalább három üveg készítményt
használjon. Ha ez a szabály nincs betartva, akkor nem
várhatunk el pozitív eredményt a kezelt paciensnél.

• A módszerrel kapcsolatosan mit tanácsolna a többi
terapeuta számára?

A folyamatos képzés fontosságát szeretném mindenkinek
tanácsolni. Rendszeresen részt kell venni
a továbbképzéseken, Jonáš doktor szemináriumain és
a gyakorlati méréseken. Ne feledjük el, hogy a gyógyítás egy
nagyon széles körű terület, ahol mindig vannak újabb és
újabb eredmények és újdonságok. Ha a „használati
utasítások” maradéktalanul betartásra kerülnek és ha
a tudás a folyamatos képzéseken fejlesztve van, akkor a siker
elkerülhetetlen!

• Rideg doktorúr, köszönöm, hogy a jelen interjúm
elkészítéséhez a rendelkezésemre állt, Tamás fiával közösen
végzett további munkájukhoz pedig sok sikert és jó
egészséget kívánok Önöknek!

Igazán nincs mit és én köszönöm a lehetőséget!

Jelen interjút készítette, és a cikket összeállította: 
Mikle Miriam

helló Magyarország!
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A 2010. január 1. – március 31. 
közötti időszak 

legeredményesebb hazai terapeutája

A zöld tea:
A zöld tea olyan anyagokat tartalmaz, melyek támogatják a szervezet zsírégetését, a zsírszövetek
lebontását és a súlycsökkentést, mégpedig a következőképpen:
• lassítják a zsírok emésztését azzal, hogy „lefoglalják” a pankreatikus lipázokat, vagyis azokat az

enzimeket, melyek segítségével a pankreas (hasnyálmirigy) lebontja a zsírokat,
• lassítják a zsírok felszívódását a beleken keresztül és fokozzák azok kiválasztását a székleten

keresztül,
• lassítják a lipogenezist, ugyanis a májban is képesek „elvonni” az enzimek figyelmét, mely enzimek zsírsavakat,

triacilglicerolokat termelnek, persze ezáltal kevesebbet,
• csökkentik a triacilglicerolok szintjét a vérben és – többek között – védik a májat az elzsírosodástól és csökkentik

a zsírszövetek gyarapodását is,
• valószínűleg fokozzák a zsírsavak elégetését (béta-oxidációját) az izomsejtekben,
• valószínűleg serkentik a bazális anyagcserét és a hőképzést, így azonos erőkifejtésnél egy kissé több energiát veszítünk,
• fokozzák az inzulin és a leptin hatását,
• csökkentik az LDL koleszterin és a glukóz szintjét,
• háttérbe szorítják különböző sejtek és szövetek krónikus-gyulladásos aktivitását és degeneratív folyamatait,
• 1 csésze minőségi zöld tea 100 – 200 mg polifenolt tartalmaz, ahhoz, hogy a zöld tea segítsen eltávolítani a zsírszöveteket,

naponta 2 – 3 csészével kell meginni belőle.
Azonban vigyázat! 1 csésze zöld tea mindemellett 10 – 50 mg koffeint is tartalmaz, ezért ha valaki érzékeny erre az összetevőre
(mert pl. migrénes tüneteket hoz elő), vagy esetleg olyan gyógyszert használ, amely nem szedhető koffein kíséretében, akkor
számára a koffeinmentes zöld tea nyújt kellő biztonságot.

Javaslatok reggelihez:
A reggelizésre legalkalmasabb élelmiszerek:
• főtt gabonafélék és a belőle készült pelyhek (zab, búza,

kukorica, hajdina, hántolatlan rizs),
• teljes kiőrlésű pékáru és kenyér,
• gabonapüré, müzli,
• friss és/vagy szárított gyümölcs,
• méz, juharszirup, barnacukor és más édesítők (mértékkel!),
• szójatej és szójasajt tofu,
• diófélék és olajos magvak (összesen 1-3 kanállal pl.: hántolt

napraforgómag, len - és szezám magvak, kókusz),
• egyes tejtermékek (alacsony zsírtartalmú tej, sovány sajt és

túró, natúr joghurt),
• tetszőleges zöldség,
• avokádo gyümölcs.

Egy ideális reggeli forgatókönyve:
1) folyadékbevitel (úgy kb. 0,3 – 0,5 liter) – a legjobb a langyos

víz, vagy a higított gyógynövénytea,
2) 15 – 30 perces szünet,
3) maga a reggelizés
Ha sikerül olyan reggelit találnia, amelyet összetételében
önmaga részére megfelelőnek ítél meg, akkor többé-kevésbé
ugyanazt reggelizheti ismétlődő jelleggel – ekkor csak
a fogyasztott gyümölcsöket, mogyorókat és diókat, édesítőket,
pékárukat, pelyheket, müzliket célszerű csupán változtatni.
Ilyenkor egyrészt nem kell azon törnie a fejét, hogy mit és
mennyit akar elfogyasztani úgy, hogy a reggelije minden
alkalommal megfelelő összetételű és kiegyensúlyozott legyen,
másrészt pedig az egész emésztőrendszere és az anyagcsere
folyamatai is mindezt megszokják, így a délelőttjei a felesleges
éhségtől, felfúvódástól, fáradtságtól és idegességtől mentesek
lesznek.

Javaslatok vacsorához:
• Az elsőszámú vacsorázási alapszabály: ne üljön le éhesen az

asztalhoz!
• Ha lehet, vacsorázzon családja, vagy barátai társaságában és

ne egyedül önmagában.
• A vacsorát kezdje egy zöldséglevessel, vagy zöldségsalátával

– a rostanyagok segítenek megtölteni a gyomrot és
csökkentik az egész étel kalóriaértékét és glikémiás indexét
egyaránt.

• A vacsorának mindenképpen alacsony zsírtartalmú
fehérjéket kellene tartalmaznia, úgy mint – chillis bab, tofu,

sovány sajt, alacsony zsírtartalmú túró, zsírnélküli csirkehús,
vagy olajmentes paradicsomos hal.

• A fehérjékhez adjon hozzá komplex szacharidokat is – teljes
kiőrlésű extrudált kenyeret, teljes kiőrlésű pékárut,
tésztaféleségeket, hántolatlan rizst stb..

• Függetlenül attól, hogy mennyit evet vacsorára, a vacsorát
követően ne maradjon passzív.

• A vacsora összetételét, mennyiségét és időpontját fokozatosan
állítsa be úgy, hogy egy kissé éhesen menjen lefeküdni.

• A vacsora során mindenképpen javasolt eltekinteni
a következő ételek fogyasztásától: olajban kirántott ételek,
füstölt termékek, belsőségek, húskonzervek, búzaliszt és
a belőle készült termékek, zsíros tejtermékek, magas
zsírtartalmú sajtok, étkezési keményítővel sűrített levesek és
mártások, krumplipüré, tejbegríz, fényezett rizs és persze
a vödörnyi tejszínes fagylalt.

Javaslatok folyadékbevitelre: 
Mi iható?
• Csecsemőknek készült, vagy szűrt víz.
• Természetes - és forrásvizek.
• Gyógynövényteák, zöld tea.
• Alacsony ásványi anyagtartalmú ásványvizek.
Mennyit kell inni?
• Minden megkezdett 15 testsúly kilogrammonként 0,5 – 0,7

litert.
• Verejtékezéssel történő fokozottabb vízveszteség esetén

a fizikai aktivitással elvesztett minden egyes 1 kilogrammnyi
testsúlyvesztésnél 4 csészényi (1 liter) térfogatnak megfelelő
folyadék utánpótlás útján.

• Figyelje meg a vizelet színét, ha minél sötétebb, akkor annál
rosszabb (dehidratáció kockázata áll fent, ilyenkor
körültekintően fokozza a folyadékbevitelt).

Mikor kell inni?:
• Reggel, éhgyomorra 0,5 – 1,0 litert (testsúly függvényében).
• Étkezések között.
• Lefekvést megelőzően – éjjel ugyanis igen sok vizet izzad,

illetve lélegzik ki az ember, a kiszáradt nyálkahártyák
fogékonyabbak a fertőzésekre (ne igyon azonban túlzottan
sokat, mert különben arra fog ébredni álmából, hogy WC-re
kell mennie).

• Étkezés közben minél kevesebbet igyon, szokjon le arról,
hogy az ételre ráiszik, minden egyes falatot kellően rágja
meg, ha az étkezést követően szomjúságot érez, akkor
legfeljebb 2 dl-nyi folyadékkal öblítse le azt.



• Figyelem! Ezúton tájékoztatjuk Kedves Munkatársainkat,
hogy 2010. április 1-től az oklevelek érvényességének meg-
hosszabbítását illetően új követelményi rendszer lép életbe.
Az érvényes oklevél megszerzésének előfeltételei a követke-
zők:

o a korábbi, lejárt érvényességű oklevél bemutatása,
o az elmúlt 12 hónapban legalább két alkalommal történt

részvétel Pavel Jakeš lektor úr által vezetett gyakorlati fog-
lalkozásokon,

o Jonáš doktor úr kétnapos szakmai kongresszusán történt
részvétel (jelenleg a legutolsó ilyen mérvadó rendezvény a
2009. november 7.-8. közötti),

o az utóbbi 3 hónapban méregtelenítési készítmények vá-
sárlása legalább 20 darabos mennyiségben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lejárt érvényességű okle-
véllel rendelkező munkatársak közül, akik nem teljesítik a fent
felsorolt előfeltételeket, azok számára ezután nem áll mó-
dunkban új, érvényes oklevelet kiállítani!
Az oklevelek érvényességének meghosszabbítását a BCH Kft.-
n belül Mikle Miriam irodavezetőnél lehet igényelni, mégpedig
kizárólag írásos formában, elektronikus, vagy postai levél út-
ján.
Az írásos oklevél meghosszabbítási kérelmükhöz melléklet-
ként mindenképpen szíveskedjenek csatolni a következőket:

o a lejárt, v. lejáró érvényességű oklevél beszkennelt, vagy le-
másolt példánya,

o dátumszerűen megadva azon időpontokat, amikor a ké-
relmező részt vett Pavel Jakeš lektor úr által vezetett gya-
korlati foglalkozások valamelyikén (legalább 2 alkalom-
mal), illetve amikor részt vett Jonáš doktor úr kétnapos
méregtelenítési szemináriumán,

o méregtelenítési készítmények vásárlásának dátumai az
utolsó 3 hónapban (dátum és a vásárolt mennyiség).

A tárgyi témában folytatott szíves együttműködésüket előre is
köszönjük!

• 2010. január 1.-től kezdődően, időben visszamenőleg útjára
indítottuk a „Legeredményesebb hazai terapeuta” elnevezé-
sű magyarországi vetélkedőnket, melybe minden kedves re-
gisztrált munkatársunk részt vehet. A vetélkedő negyedéves,
azaz három hónapos intervallumokban zajlik, melyek idén
rendre a következők:

Intervallum: Időszak:
2010. / 1. Január 1. – március 31.
2010. / 2. Április 1. – június 30.
2010. / 3. Július 1. – szeptember 30.

Az adott intervallumra vonatkozó „Legeredményesebb hazai
terapeuta” címet az a terapeuta nyerheti el a vetélkedőben
résztvevők közül, aki az intervallumnak megfelelő időszakban
a legtöbb Joalis márkájú méregtelenítési készítményt sikerül
eladnia. A nyerteseket április, július és október hónapokban
hirdetjük ki. A nyertes terapeuták jutalma egy ingyenes rész-
vételi lehetőség Jonáš doktor idén novemberi kétnapos szak-
mai kongresszusán, illetve egy személyes interjú, Joalis Info
Magyarország hasábjain keresztüli leközlése, amely utóbbi ki-
váló lehetőséget kínál a saját méregtelenítési rendelő bemu-
tatására. A vetélkedőben résztvevő minden kedves terapeutá-
nak sok szerencsét kívánunk!

• A „Legeredményesebb hazai terapeuta” vetélkedőnk, 2010. ja-
nuár 1. – március 31. közötti időszakú, 2010. / 1. intervallumá-

nak nyertese Dr. Rideg Sándor, szentesi munkatársunk, aki a
nevezett időszakban összesen 696 darab készítmény eladási
számmal nyert. Rideg doktorúrnak ezúton is örömmel gratu-
lálunk!

• 2010. november 6.-7. (szombat – vasárnap) között kerül - im-
máron hagyományosan - megrendezésre a kétnapos méreg-
telenítési szakmai kongresszusunk Jonáš doktor előadásában.
Felhívjuk minden kedves érdeklődő szíves figyelmét, hogy te-
kintettel a tervezett előadásokra, erre a rendezvényre csak
mindkét napra együttesen lehet jelentkezni. A rendezvény
helyszínéről, a pontos és részletes programjáról előzetesen tá-
jékoztatni fogjuk Önöket.

• Továbbra is együttműködésünket ajánljuk terapeuták, élet-
mód tanácsadók és orvosok számára, 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 oktatóprogramokon
való részvételt. Ezzel kapcsolatosan időpontokat, helyszíneket
és egyéb feltételeket a www.joalis.hu honlapon találhatnak a
kedves érdeklődők. 

• Ha Ön a méregtelenítéssel kapcsolatosan gyakorlati tapaszta-
latokkal rendelkezik, akkor bátran ossza meg azokat magazi-
nunk oldalain keresztül a többiekkel! A Joalis INFO Magyaror-
szág szerkesztősége örömmel fogadja mind a kliensek, úgy a
terapeuták által magyar nyelven küldött gyakorlati tapaszta-
lati esetleírásokat a bodycentrum@joalis.hu e-mail címen.

• Régóta együttműködő kedves munkatársaink, azaz Dr. Már-
hoffer Ildikó és Szombati Zsolt, 2010. április 17-én nyitották
meg új egészségügyi-tanácsadói központjukat. A megnyitás
napján egy apró figyelmes ven-
déglátással kísérve, több tíz ér-
deklődő vendég számára tették
lehetővé az új és modern rende-
lőjük személyes megtekintését. El-
ső működési napjuk alkalmából a

kínált szolgáltatások ingyenesek
voltak. További munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget kívánunk!

Irányított és ellenőrzött méregte-
lenítésre a következő elérhetősé-
gen lehet jelentkezni:  
H,Sz,P de: 8.00-11.30
K,CS du: 14.00-17.30 
Tel.: 061-418-5340

Összeállította:
Mikle Miriam

26 III. évf., 2010. 2. negyedév

előzetes

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

ALAP- ÉS HALADÓ MÉREGTELENÍTÉS:
Az allergia A vékonybél

EGYEBEK:
A laboratóriumi értékek III. – IV.

Mindezeken túl pedig érdekességek, rövid
hírek, személyes szakmai beszámolók és
különféle aktualitások várják Önöket
a Készítménygaléria, 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

III. évfolyam, 2010. 2. negyedéves szám

Szerkesztőcsapat: Mikle Miriam, Pavel Jakeš, Petr Šmehlík

A szerkesztő csapat vezetője: Gauland Attila

Grafikus: Martina Hovorková

Nyomdai munkák: Remedia s. r. o., Zahřebská 148/50, 120 00 Praha 2, Csehország

Magyarországon kiadja:
BODY CENTRUM HUNGARY KFT., Cím: 1116 BUDAPEST, Pajkos utca 10.

Ügyvezető: Petr Šmehlík

e-mail: bodycentrum@joalis.hu
Honlap: www.joalis.hu

Magyarország

Az emberi szervezet irányított és ellenőrzött
méregtelenítésének Dr. Josef Jonáš szerinti módszerének
kizárólagos magyarországi képviseletének elérhetősége:

BODY CENTRUM HUNGARY Kft.
Cím: 1119 BUDAPEST, Pajkos utca 10.
Irodavezető: Mikle Miriam
Mobil: 06-30-813-8676
Telefon: (06 1) 950-4023
Új e-mail: bodycentrum@joalis.hu
Látogasson meg minket magyarnyelvű honlapunkon is: 

www.joalis.hu

Az emberi szervezet irányított és ellenőrzött
méregtelenítésének Dr. Josef Jonáš szerinti módszerével
dolgozó hazai Referencia Centrumok és Kereskedelmi
Központok listája:

Referencia Centrumok:
EGÉSZSÉGNEVELŐ STÚDIÓ
Az Egészségnevelő Stúdió elérhetősége:
1077 BUDAPEST, Rákóczi út 38. 
(30. kapukód, Blaha Lujza térnél)
Bejelentkezni lehet telefonon: Szodoray Andrea

06-20-458-4413
illetve e-mailben:

egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu
szodoray.kinez@enternet.hu

Honlap: www.egeszsegnevelo.hu

WELLNESS OTTHON ALTERNATÍV GYÓGYCENTRUM
Elérhetősége:
7632 PÉCS, Földes Ferenc u. 1., fsz.1.
Bejelentkezni lehet telefonon: Szeghalminé Mihályi Mónika

06-30-413-9430
illetve e-mailben:

analizis.info@gmail.com
Honlap: www.wopecs.hu

DEBRECENI JOALIS KERESKEDELMI KÖZPONT
Elérhetősége:
4028 DEBRECEN, Kardos u. 8.
Bejelentkezni lehet telefonon:

Jenei Zoltán
06-70-327-6851
jenei923@t-online.hu
Posta Éva
06-70-328-0310
posti.eva101@gmail.com

illetve e-mailben:
Honlap: www.egycseppegeszseg.hu 

Kereskedelmi Központok:

VITAL PONT
A VITAL PONT elérhetősége:
1114 BUDAPEST, Bartók Béla út 51., I.em./4.
Bejelentkezni lehet telefonon:

Németné Czövek Katalin
06-20-988-3608  és  06-20-988-3680

illetve e-mailben:
vitalpont3000@gmail.com

Honlap: www.vitalpont3000.com

MERIDIÁN PONT 3000 Kft
Elérhetősége:
9022 GYŐR, Pálffy u. 5., I.em.
Bejelentkezni lehet telefonon:

Murai Magdolna 06-70-943-5952
Murai Zsolt 06-70-420-0765

illetve e-mailben:
egeszseg@meridiangyor.hu

Honlap: www.meridiangyor.hu

Összeállította:
Mikle Miriam

szolgálati közleményhelló Magyarország!
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Rövid híreink: 



„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.


