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Az idei év vitathatatlanul a változások
éve lesz. Arról sincs kétségem, hogy ezek
a változások pozitívak és kellemesek
lesznek. A „globális” gazdasági
szempontból talán végleg véget érnek
a meglehetősen „szűkös” esztendők.
Ezután a továbbiak már csak kizárólag
saját magunkon fog múlni. Ne feledjük
el, hogy minden esetben igaz az
a mondás, miszerint ha egy problémát
feleslegesen felfújnak, akkor az
a ténylegesnél nagyobbnak tűnik.

Az idei évet újdonságokkal nyitjuk.
Legelőször is támogatni szeretnénk az
Önök természetes versenyszellemét és
játékkedvét, amivel egyben
a munkájukat kellemesebbé és
érdekesebbé kívánjuk tenni. Ezért új
díjazásos akciót hirdetünk terapeutáink
számára! Ezúttal már nem az egyetlen

legeredményesebbet keressük Önök
között. A lehetőséget kap valamennyi
olyan terapeuta, aki az adott időszakon
belül elér egy bizonyos mennyiségű
Joalis készítmény eladást. Úgy
gondoljuk, hogy első sorban a könnyű
mérhetősége végett számít ez
a kritérium a legalkalmasabbnak.
Mindeközben abból a sokszor igazolt
tapasztalatból indulunk ki, miszerint egy
minőségi munkát nyújtó terapeutának
nem jelent problémát, klienst találnia,
meggyőznie azt a méregtelenítési
terápia nélkülözhetetlenségéről és
a Joalis készítmények, egészségre
gyakorolt kedvező hatásairól.
A terapeuta munkájával kapcsolatosan
a kliens által szerzett jó tapasztalatok

kedvező hatása a legjobb reklám
egyrészt magára a terapeutára nézve és
nem utolsó sorban természetesen
magára a méregtelenítési terápiára
nézve is egyaránt. Az új díjazásos
akciónk részleteit a Joalis INFO
Magyarország jelen számában találják
meg.

Komoly jelentőségét látjuk továbbra is
a továbbképzési tevékenységnek. Egy
szakmailag jól felkészített
méregtelenítési terapeuta valóban
széleskörű ismeretekkel és tudással kell
rendelkeznie. Az új ismereti anyagok
Jonáš doktor kutatásaiból, a terapeuta
gyakorlatból és gyakorlatilag szüntelenül
érkeznek. Éppen ezért idén sokkal
többet szeretnénk összpontosítani
a méregtelenítési módszer és maga
a terapeuta közötti lényeges

„összekötőelemre”. Ez az összekötőelem
pedig nem más, mint a méregtelenítési
terápia lektora. Ebből eredően az idei év
további újdonsága lesz a lektori
továbbképzések és tréningek.

Nem csupán kezdő terapeuták számára
jelent az idei évtől új segédletet
a Vademecum (hasznos gyakorlati
ismereteket zseblexikonszerűen
tartalmazó nyomtatott anyag)
méregtelenítés. Ennek keretében ABC
sorrendben lesz csokorba gyűjtve
mintegy 40 – 45 féle egészségi panasz és
rájuk vonatkozóan javasolt
méregtelenítési kúrák áttekintése.
Egyfajta, úgymond kartonos
nyilvántartásról beszélhetünk, amelyben

az egyes egészségi panaszok önálló
lapokon fognak szerepelni, az egyes
lapok pedig egy kisebb iratgyűjtőbe
kerülnek rendszerezésre úgy, hogy az így
összeálló anyag a későbbiekben
kiegészíthető, szükség szerint
aktualizálható legyen. Ez a kiváló
segédanyag legkésőbb két hónapon
belül elérhető lesz, az ára pedig
várhatóan bruttó 2.500,- Ft és 3.000,- Ft
között fog mozogni.

Szilárdan hiszünk benne, hogy az eddigi
Magyarország szerte működő nyolc
együttműködő központ száma újabb
centrumokkal fog gyarapodni, akár
Kereskedelmi Központok szintjén, vagy
akár Referencia Centrumok
szempontjából egyaránt. E tekintetben
sem lehet egy helyben maradni, hiszen
a méregtelenítési terápiával szembeni
kereslet folyamatosan növekszik, ezzel
pedig a kliensek, terapeuták, és
munkatársak száma is gyarapszik.

Nyilván jelen soraimban nem lehet
maradéktalanul felsorolni mindazon
feladatokat, melyeket magunk elé
tűztünk az idei évi terveinkben. Viszont
igaz, hogy sok van belőlük. Annak
érdekében, hogy mindez győzni tudjuk,
a budapesti céges csapatunkat egy új
fővel gazdagítottuk, mégpedig Veres
Katalin-nal. Katalin az ELTE Bölcsészeti
karán végzett, cégünknél pedig
kereskedelmi asszisztensi munkakörben
dolgozik. A jövőben biztosan hamarosan
kapcsolatba fognak kerülni Kedves
Olvasóink, Katalinnal, mégpedig
megrendelések, számlázási és
nyilvántartási ügyek, illetve különféle
rendezvények, események szervezésével,
reklámozásával stb. kapcsolatosan.
Bízom benne, hogy kedves és fiatal
munkatársnőnkkel folytatott
együttműködésük kölcsönös örömünket
fogja szolgálni. Katalin elérhetőségeit
a Joalis INFO Magyarország jelen
számának, Szolgálati közlemények
rovatában találhatják meg.

Mindenkinek jó egészséget és sok sikert
kívánok az idei esztendőben is!

Szívélyes üdvözlettel: Petr Šmehlík –
Body Centrum Hungary Kft.
p.smehlik@bodycentrum.cz
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Jó hír a méregtelenítési 
medicina számára

A Nobel-díjjal kitüntetett Luc Montagnier és
tudóscsapatának kutatási eredményeit

foglalja össze Jonáš doktor. Ez az
egyedülálló kutatási munka igazolást ad

arra a mikroba góc elméletre, mellyel
a méregtelenítési medicina is dolgozik, és

amely közvetett módon magyarázatot
szolgáltat a Joalis készítmények

hatékonyságára is.

A hasnyálmirigy 
A hasnyálmirigy egy olyan szerv,
melyeről az ember gyakran
megfeledkezik. Mindeközben
pont ez a szerv az, amely
a legterheltebb szervek közé
tartozik manapság. Jelínek úr
cikkéből megtudható, hogy
milyen érzelmi programok
károsíthatják ezt a szervet és
hogyan lehet méregtelenítés

segítségével javítani a működésén.

A nyirokrendszer I.
Immuntevékenysége mellett

a nyirokrendszer, a káros anyagok
szervezetből történő elvezetését is

szolgálja. A méregtelenítés
szempontjából tehát a helyes

működése rendkívül fontos. Jelínek
úr cikkéből megismerhető hogyan is

működik az emberi nyirokrendszer
és mely készítmények alkalmasak

a méregtelenítésére.

Jonáš doktor gyakorlati tanácsai
Ezúttal Jonáš doktor több érdekes, Interneten feltett
kérdésre is választ ad.

Készítménygaléria)
Ezúttal a Gyno-Dren készítmény kerül terítékre.

A ginekológiai terület egy olyan sajátos
környezet, melyben a magzat kifejlődik.

A magzat egészséges fejlődésének szempontjából
tehát alapvetőnek számít ezen szervi terület
tisztasága. Jelen cikk választ ad arra is, hogy

miben képes segíteni a Gyno-Dren készítmény, illetve milyen további
készítményekkel lehet kombinálni.

Újdonság
Az idei évben egy új, negyedéves díjazásos versenyt hirdetünk meg
terapeuta munkatársak számára. Ezzel azok munkáját kívánjuk
értékelni, akik a legjobb eladási eredményeket képesek elérni, 
illetve ezzel párhuzamosan a Joalis készítményekkel végzett
irányított és ellenőrzött méregtelenítési módszer kiváló képviselői is
egyben. A részvételi feltételek és a díjazás a versenykiírásban
olvashatók.

Tapasztalatok
Mandulaműtét. Jó megoldás?, illetve Miki esete, édesapja leírása

alapján címmel két érdekes hazai vonatkozású cikk olvasható jelen
rovatban.

Tisztelt Munkatársaink, Kedves Olvasóink! 

Horseshoe Bend, Colorado river, Arizona, USA
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a hullámokat nem kelthették mikroorga-
nizmusok, mivel egy sem volt a folyadék-
ban, ugyanakkor a folyadék más egyéb
struktúrái sem közvetíthettek jellemző

hullámokat. A hullámzás a
rezonanciának köszön-

hetően erősödött és
a vizsgált folyadék-
ban egyértelműen
mérhető volt. Egy-
ben jellemezőek
is voltak a mik-
roorganizmu-
sok egyes faj-
táira nézve.

Vizsgáltak külön-
féle HIV vírusokat, de

mykoplazmákat, vagy
olyan általános baktéri-

umokat is, mint amilyen a Escherichia coli.
Ezzel azonban az egész meghökkentő kí-
sérletnek még korán sem volt vége.

Amint a tudósok összekeverték a szűrt
folyadékot, aktivált, emberi eredetű T-lim-
focitákkal, tehát immunrendszeri sejtek-
kel, az eredeti mikroorganizmus, mely
azonban a szűrletben már nem volt jelen,
ezúttal ismét megjelent, azaz megújho-
dott. Amikor ezen jelen forrásait kezdték
el kutatni, akkor egyszer csak nanostruk-
túrákat vettek észre, vagyis az említett
mikroorganizmusok DNS-ének egészen

apró szekvenciáit, melyek a szűrőn átju-
tottak. A vizsgált mikroorganizmusok
ezen nanostruktúrái képesek voltak jel-
lemző elektromágneses hullámokat sugá-
rozni, majd egy jelfelerősítést követően
ezeket az alacsony frekvenciájú hullámo-
kat rögzíteni is tudták. Ha most minderről
fizikusokat kérdeznénk meg, akkor azt
fogják válaszolni, hogy a magas frekven-
ciájú elektromágneses hullámokat izolál-
ni lehet, mi több ki is szűrhetők, ugyanak-
kor az alacsony frekvenciájú hullámok
akadálytalanul képesek áthaladni a szöve-
teken anélkül, hogy valamilyen módon
meg lehetne állítani őket.

A jelen felfedezéstől felvillanyozott tu-
dósok ezután egész sor kísérletet végez-
tek különféle mikroorganizmusokkal,
mint például streptococcusokkal, stafylo-

coccusokkal, proteusszal, szalmonellával,
klostridisszel stb.. Mindezen fajtáknál
megfigyelhető volt a kisugárzás olyan ol-
datokban, melyek előzetesen tökéletesen
meg voltak szűrve az említett mikroorga-
nizmusoktól.

Amennyiben egy ilyen oldatot több kém-
csőben osztottak el, akkor még az is mér-
hető volt, hogy ezek a kémcsövek, illetve
az oldat, mellyel fel lettek töltve egymás-
sal kölcsönösen kommunikálnak. Lényeges
momentum volt, hogy a kémcsövek kö-
zötti átviteli jelenség csak abban az eset-

ben volt megfigyelhető, ha mindkét kém-
cső azonos típusú mikroorganizmusok ol-
datát tartalmazták. A stafylococcus olda-
tával bíró kémcső csak egy szintén
stafylococcus tartalmú kémcsővel tudta
megérteni magát, más mikroorganizmu-
sokkal már nem. Ezek az eredmények arra
mutattak rá, hogy az átvitel, fajtájukat te-
kintve teljesen specifikus jelzésekkel és
frekvenciákkal valósul meg.

A tudósok ezektől, a műszeres techniká-
val mért objektív adatoktól annyira meg-
lepődtek, hogy a labormunkákat végző
munkatárs általi vétlen befolyásoltságra
kezdtek gyanakodni. Éppen ezért arra
kérték a különböző laboratóriumok kuta-
tóit, hogy végezzenek hasonló kísérlete-
ket. Az eredmény minden esetben pozitív
volt. Nem voltak tehát abban sem bizto-
sak, hogy véletlenül nem játszik-e mind-
ebben szerepet a kísérleti helyszín, ezért
úgy döntöttek, hogy a Föld különféle
pontján is elvégeztetik a kísérleteket, így
rendre – Párizsban, Kanadában, Kamerun-
ban, de az eredmény mindenhol azonos
volt.

A kísérlet során, mikor is a mikroorga-
nizmusokat formaldehiddel semmisítették
meg annak érdekében, hogy az oldat ste-
rilizált, mikroorganizmusoktól mentes le-
gyen, a jeleket ismét tapasztalták. Ebből
az következett, hogy az alkalmazott for-
maldehid ugyan megöli a baktériumokat,
megváltoztatja a baktérium sejtek prote-
infelületét, azonban nem bántja a geneti-
kai állomány anyagukat. Ebből arra lehe-
tett következtetni, hogy a jelek forrása
önmagában a DNS.

A jelen munka összefoglalásában arról
esik szó, hogy a DNS-nek egy új tulajdon-
ságát sikerült felfedezni: a mikroorganiz-
musok DNS-e, mi több ennek a DNS-nek
csak töredékei, szekvenciája képes elekt-
romágneses hullámokat sugározni, me-
lyek folyékony közegben rezonálásra ké-
pesek és erejük közben fokozódik. A
kérdés az, amint azt a kísérletező csapat is
jelzi, hogy a DNS ezen szekvenciái képe-
sek-e valamilyen információt átvinni, mely
kulcsszerepet játszhatna a krónikus be-
tegségek kifejlődésében. Hasonló össze-
foglalást említhetnék még további, jelen
kutatást a HIV vírussal összefüggésben
érintő munkákkal kapcsolatosan is.

Úgy gondolom, hogy mindenki megérti,
miért vagyok felvillanyozva ezen tanul-
mányok eredményeitől. Először is a Nobel-
díj kitüntetettjének személye jelenti a ga-
ranciáját annak, hogy kitalációkról van
szó, másrészt a legmagasabb nemzetközi
színvonalat képviselő, elismert szaklapban
történt nyilvánosságra hozatal ad bizo-
nyosságot arra nézve, hogy az elért ered-
ményeket nem kérdőjelezhetik meg más
tudósok. Ez számunkra annyit jelent, hogy
a mikroba gócok elméletének tárgyalása-
kor manapság támaszkodhatunk ezen
munkákra. Pontosan úgy van, ahogyan azt
feltételeztem, a mikroba gócokból eredő

Ú
gy tizenöt évvel ezelőtt hívtam élet-
re a mikroba gócok elméletét,
amely teóriára állítottam fel a mé-

regtelenítési medicinát. Ezen elképzelés
alapján a mikroba góc hatásában külön-
féle olyan megbetegedéseket válthatott
ki, melyek között látszólag nem is volt
semmiféle kapcsolat. A sclerosis multiplex,
vagy az izületek reumás megbetegedése,
illetve a légutak krónikus problémái, ek-
cémák, de akár allergiák, depresszió, rövi-
den számos olyan betegség, melyet mik-
roba gócok idézhetnek elő. A mikroba
gócok toxinokat bocsáthatnak ki maguk-
ból, ezek a toxinok pedig testünk külön-
féle szerveit és szöveteit károsíthatják.

Korábban már említettük, hogy az egyik
leglényegesebb toxin a borellia tartalmú
mikroba gócban keletkezik, megemlíten-
dők még a gombák, a vírusok, az élőskö-
dők, röviden a mikroba világ széles köre.
Közben gyakran abba ütköztünk, hogy az
orvosok, tudósok megmosolyogtak min-
ket és a kliensek előtt nem igazán hízelgő
szavakkal illettek. Hiszen, ha a szervezet-
ben mondjuk borellia van jelen, akkor ez
ellen ellenanyagnak kellene termelődnie.
Az így képződött ellenanyagokat az im-
munológusok ki tudják mutatni és máris
megalapozott indoka volna az antibioti-
kumok alkalmazásának. Ugyanez játszód-
hatna le a chlamidia, az EBV, a szalmonel-
la stb. esetében is. Az ellenanyagokat
azonban az esetek többségében nem si-
került konkrétan kimutatni, így az EAV

műszeres mérésen kívül nem volt egyetlen
bizonyítékunk sem az állításunkra.

Számomra a legjobb bizonyítékot min-
dig is a végeredmény jelentette, tehát az,
amikor a páciensnél megszűntek a toxin
okozta nehézségek. Az ilyen problémák a
méregtelenítési készítmények adagolása
alapján tűntek el, a készítmények lényege
a beléjük plántált információkon alapult.
A készítmények tehát nem rendelkeztek
megfogható anyagi szempontból aktív
összetevőt, az információként megjelölt
úgymond aktív összetevő viszont egy nem
anyagi eredetű alkotó. Ezzel egy igen bo-
nyolult helyzetbe találhattuk magunkat,
hacsak 2009-ben Nobel-díjjal kitüntetett
Luc Montagnier és csapata meg nem je-
lentette volna egy szakmai újságban több
olyan munkáját is, melyek vadonatúj és a
tudomány számára ezidáig elképzelhetet-
len információkat hoztak. Az említett tu-
dós az AIDS betegséget érintő, valamint a
HIV vírussal kapcsolatos felfedezéseiért
kapott Nobel-díjat.

Mit is tatalmaznak ezek a munkák, ha át-
törőnek tekintem őket a méregtelenítési
medicina szempontjából? Az egyik cikk
összefoglalásában az szerepel, hogy: „A
DNS egy új tulajdonsága került leírásra: a
DNS egyes bakteriális szekvenciái, vizes ol-
datokban képesek elektromágneses hullá-
mokat kiváltani. Úgy tűnik, hogy ez egy
olyan rezonáns jelenség, mely a környező
elektromágneses környezet nagyon ala-
csony frekvenciájú hullámai hatására ke-

letkezik. A genomi
DNS tartalmazza a
legtöbb patogén ha-
tású baktérium szek-
venciákat, melyek ké-
pesek ilyen jellegű
információkat képezni.
Ez egy nagyon érzé-
keny detektáló rendszer
kialakítása előtt nyitja
meg az utat, a krónikus
bakteriális eredetű embe-
ri és állati betegségek szem-
pontjából.”X A továbbiakban ezt az emlí-
tett cikket fogom szabadon tárgyalni.

A patogén hatású mikroorganizmusok
az utóbbi években az immunvédekezés je-
lentős nyomásának vannak kitéve, ugyan-
akkor a gyógyító vírusokkal és baktériu-
mokkal szembeni kúrákat is túl kell élniük.
Így egyáltalán nem különös, hogy a mik-
roorganizmusok olyan utakat alakítanak
ki maguknak, melyekkel át tudnak hatol-
ni ezen említett ellenséges feltételeken.

Az említett tudós csapat egy egész sor
olyan kísérletet hajtott végre, melyeket a
következő lépések alapján végeztek: vet-
tek egy biológiai oldatot, azt tökéletesen
megszűrték és megszabadították attól a
fertőző mikroorganizmustól, melyet ko-
rábban ebben a tárgyi folyadékban kimu-
tattak. A szűrlet azonban annak ellenére,
hogy a mai szempontok szerint tökélete-
sen steril volt, alacsony frekvenciájú elekt-
romágneses hullámokat mutatott. Ezeket

A tudomány útjai kifürkészhetetlenek. Bevallom, ezt mondom
én, aki több kitüntető díjat is kaptam már attól a cseh Sziszifusz
nevű címzetes társaságtól, ami egy, a tudományos szkeptikusokat

tömörítő társaság. Egyes dolgok, melyek bizonyos helyzetekben
fantazmagóriáknak tűnnek egy szempillantás alatt szerves részévé

válhatnak az emberiség ismereteinek. Vannak azonban olyan
emberek, akik úgy gondolják, hogy ismereteink végesek, ha pedig

mégis továbbfejlődnének, akkor ez a fejlődés csakis az ő elképzelésük
szerint történhet. Na de miről is beszélek?

Jó hír
a méregtelenítési medicina

számára 

Az EMS felfedezése Mycoplasma pirom oldatban. Balra: háttérzaj
(szűretlen oldatokból, vagy alacsony hígítású negatív oldatokból eredően);
jobbra: pozitív jelzés (magas hígítású D-7, ill. 10-7 oldatokból).X
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Hasnyálmirigy

Méregtelenítési szaklapunk
jelen számában
a hasnyálmiriggyel
fogunk foglalkozni.
A hasnyálmirigy (latinul:
pancreas) a hasüreg,
jellemzően baloldali
részében helyezkedik
el, szorosan a bordák
alatt. A kínai pentagram
szervi ábrája szerint
a hasnyálmirigy, a lép,
mint anyaszerv körébe
tartozik. Mint a lép

körébe tartozó szervként,
a gyomorral együtt

a táplálék fogadására,
illetve annak
a szervezet általi
optimális
hasznosításának
vezérlésére hivatott.
Tehát az anyaggal
kapcsolatosak,
vagyis azzal, ami
a Földhöz köt
bennünket.
Egyébiránt a föld,

illetve a termőtalaj,
melyből az élelmezést

szolgáló
haszonnövények
nőnek ki – a törődést,

mint egy, a lép körébe
tartozó érzelmi
archetípust fejezi ki.

A törődés itt azt fejezi
ki, hogy lesz-e mit
ennünk?

A
funkcióját tekintve a hasnyálmirigy
jellemében egy ezermester-
gyűjtőhöz hasonlítható, vagyis

képletesen egy olyan valakihez, aki
a műhelyében egy egész sor öreg kacatot
halmoz fel, majd azon töri szüntelenül
a fejét, hogy hogyan lehetne azokat
felhasználni. Persze, ahhoz, hogy ezek az
öreg szerkezetek felhasználhatók
legyenek egy új szerkentyű
összeállításához, nos, először is a régieket
alkatrészeikre kell szétbontani. Ehhez
ezermesterünk a legkülönfélébb
csavarlazító kulcsokat, fogókat, ollókat és
csavarhúzókat alkalmazza. Az emberi
szervezet nyelvére lefordítva – az öreg
szerkezetek a bevitt táplálékot jelentik,
a szerszámokat a hasnyálmirigy emésztő

(lebontó) enzimei alkotják, melyek
a táplálék egyes összetevőit egyszerűbb
elemekké bontják. Ezeket a lebontott
elemeket aztán a szervezet „újabb
szerkezetek” létrehozására fordítja,
vagyis példaként bőr-, vagy izomképzésre,
a szervezet elhasználódott szervi
részeinek megújítására és nem utolsó
sorban pedig energia utánpótlásra cukrok
és zsírok formájában, melyek nélkül
egyébként a szervezetben semmiféle
anyagcsere folyamat sem mehetne végbe.
A hasnyálmirigy enzimjeit (a mi
hasonlatunkban csavarhúzó, fűrész és
fogó szerepében szerepelnek)
amilázoknak (az összetett cukrokat,
egyszerű cukrokká bontják),
proteázoknak (a proteineket egyszerűbb

elemekké - aminosavakká bontják) és
lipázoknak (az epesav által emulgált
zsírokat egyszerűbb elemekké –
zsírsavakká bontják) nevezik.

A hasnyálmirigy rózsaszín-szürke
árnyalattal bír. Mintegy tizenöt centiméter
nagyságú és úgy 60 – 90 grammot nyom
súlyban. Alakját tekintve a nagy
nyálmirigyre hasonlít. A fő tevékenysége
a protein enzimek és hormonok termelése.
Ezeket az anyagokat vagy közvetlenül 
a véráramba juttatják a kapilláris erecskék
(például az inzulin a Béta-sejtekben –
endokrin funkció), vagy pedig
a pankreatikus kivezetések vezetik el
a vékonybélbe (lipázok, amilázok,
proteázok).
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Alap- és haladó méregtelenítéstoxikus információ a testnedveken át ter-
jed, és a rezonanciával erősödik. A T-lim-
fociták aktiválódásakor bizonyos körül-
mények esetén a mikroorganizmusok
ismét újraképződhetnek és pszeudoakut
fertőzéseket képesek kiváltani. Ezzel
gyakran találkozhatunk olyankor, amikor
a méregtelenítéskor mondjuk megjelen-
nek a borreliózis aktív tünetei, beleértve
a bőrfoltokat is, vagy éppen aktiválód-
nak egy másik betegség jegyei és a mé-
regtelenített páciens náthában, influen-
zában betegedik meg, aktiválódnak nála
még a bél- és húgyúti problémák, esetleg
egy ekcéma. Ezt méregtelenítési kompli-
kációknak nevezzük, de lényegében egy
olyan helyzetről van szó, mely során a ké-
szítményeinkkel aktiváltuk a T-limfocitá-
kat és az említett nanostruktúrákból a
mikroorganizmusok újraképződése kö-
vetkezett be.

Folytathatnám még végestelen végig a
tények ismertetését, de úgy gondolom,
hogy kezdetnek ennyi is elegendő. A lé-
nyeg az, hogy ha valakinek alátámasztó
tényekre lesz szüksége állításai igazolá-
sára, úgy támaszkodhat ezen cikkekre.
Végül pedig ezek a felfedezések közve-
tetten magyarázatot adnak az általunk
alkalmazott készítmények hatékonysá-
gára is. Az információkat, melyeket a ké-
szítménybe helyezünk, rezonátoroknak
nevezzük, ugyanis maga a készítmény
egy folyadék, melyben molekulák kerül-
nek rezgés útján szétbontásra olyan bi-
zonyos frekvenciákon, amelyek megfe-
lelnek mind az emberi, vagy állati
szervezet szöveteinek, úgy azon mikro-
organizmusoknak egyaránt, melyek elő-
fordulhatnak ezen szövetekben. A rezo-
náns jelenség útján tud terjedni azon
néhány csepp hatása, melyet a készít-
ményből alkalmazunk. Máskülönben
megmagyarázhatatlan volna, hogyan ké-
pes tíz csepp a készítményből, úgy öt-hét
liternyi vérben olyan hatást elérni, mint
amilyet tapasztalhatunk. Mindkét rezo-
nancia, tehát mind a mikroorganizmusok
DNS szekvenciájának rezonanciája, úgy a
készítményeink ellenrezonanciája, együt-
tesen adja azt az eredményt, amit vég-
eredményben elvárunk. Ha bekövetkezik
a patológiai hatású információ kedve-
zőtlen hatásának megzavarása, a króni-
kus megbetegedés problémái eltűnnek.

Igazán örülök annak, hogy az említett
kiváló tudóscsapat végkövetkeztetéseit
közölhettem Önökkel, természetesen to-
vább fogom követni a hasonló munká-
kat. Bízom benne, hogy a tudóscsapat to-
vábbi kutatási lendülete nem fog
lanyhulni, tudományos vívmányaikat
nem fogják szkeptikus tudós kutatók gá-
tolni, megkérdőjelezni.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/11.-12., Dr. Josef Jonáš – 

Dobrá zpráva pro detoxikační medicinu
Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

A
hasnyálmirigy 

Ductus pancreaticus
accessorius Santorini
Hasnyálmirigy
mellékvezetéke,
Santorini-vezeték



A
véráram erei minden egyes szö-
vethez, tápanyagokban és fehér-
jékben gazdag, vérplazmát is tar-

talmazó vért szállítanak. Ezzel minden
egyes szövet sejtközi hézagaiba úgy 
24 óra leforgása alatt mintegy 20 liter-
nyi folyadék jut el. Ebből mintegy 18 li-
ternyi folyadék az érrendszer kapilláris
erecskéin keresztül visszakerül a kör-
forgásba. A különbség (ez úgy kb. 2 li-
ternyi folyadék) a nyirokrendszeri út-
vonalakon ismét visszakerül a vérbe.

A sejtek közötti hézagok tehát így
szöveti folyadékkal vannak „kitöltve”.
Egy felnőtt embernél ennek a folya-
déknak az összes térfogata úgy kb. 
10,5 liter. A szöveti folyadék egy részé-
ből alakul ki a limfa, vagyis az a nyirok-
folyadék (röviden nyirok), mely a nyi-
rokerekben áramlik. Ez a folyadék
először is a sejtközi hézagokból indul

Amennyiben az ember
nyirokrendszerét
valamilyen közismert
dologhoz szeretnék
hasonlítani, akkor
a csatornarendszer szó jut
az eszünkbe. Minden
egyes háznak, községnek
és városnak is megvan az
olyan saját elvezető
rendszere, amelyen
keresztül megszabadulhat
a hulladékoktól és
a szennyeződésektől. Az
egyes csatlakozások,
csővezetékek és
csatornarendszerek
szerepét szervezetünkben
a nyirokerek, mígnem
a szennyvíztisztítókat
(akár a kisméretű
háziakat, vagy
a nagyméretű városiakat)
a nyirokcsomók látják 
el …

A nyirokrendszer I. 
Alap- és haladó méregtelenítés
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Anatómiailag a hasnyálmirigy három fő
részre osztható, tehát fej (caput
pancreatis), amely a pancreas legnagyobb
része és enyhén a test jobb oldalán
helyezkedik el, a hasnyálmirigy, test
(corpus pancreatis) része a fej részt köti
össze a farok résszel és a fejtől folytatódik
vízszintesen a bal oldal irányába,
a harmadik rész a farok (cauda pancreatis),
amely a test bal oldalán helyezkedik el.

A hasnyálmirigy fejrészéből két kivezetés
(nagy és kicsi) ágazik ki, amely
a hasnyálmirigy nedvét a patkóbélbe
vezeti. Ezek a kivezetések csak akkor
aktiválódnak (ernyednek el), ha
a patkóbélben előemésztett táplálék van
jelen, ez a folyamat kör alakú záróizmok
segítségével zajlik, melyek aktiválása
a szekretin és a chylocystokinin hormonok
kiválasztása útján történik.

A hasnyálmirigy szöveteinek túlnyomó
többsége a hasnyálmirigy nedv
előállítását szolgálja, mely
tartalmazza a korábban említett
lebontó (katabolikus) enzimeket. Ezt
a funkciót külső exokrinnek nevezik.
A hasnyálmirigy nedvek a hasnyálmirigy
érdekes részeiben termelődnek – az
acinokban, amik nem mások, mint
a „bontószerszámok” gyártóüzeme. Az
egyes „műhelyeket”, azaz acinok kisebb
egységeit – acináris sejteknek nevezik,
ezek pedig olyan pontokat képeznek,
amelyekben közvetlen módon az enzimek
fizikai szintézise zajlik.

Az acináris sejtek által termelt enzimek
félkész (hasonlattal élve „csiszolatlan”)
állapotú proenzimek (egyelőre inaktív
enzimek) formájában továbbítódnak,
ugyanis ellenkező esetben
a hasnyálmirigyből történő továbbításkor
vegyi tulajdonságaikkal károsíthatnák
magát a hasnyálmirigyet.
A proenzimekből a vékonybélben válnak
végleges formájú lebontó enzimek.
A hasnyálmirigynek csupán egy nagyon
csekély része (a teljes térfogatának
valamivel több, mint egy százaléka)

képezi a belső endokrin részt. Ezeket
Langerhans-szigeteknek hívják. Egy
egészséges ember hasnyálmirigye
mintegy egymilliót tartalmaz belőlük.
A Langerhans-szigetek esetében a sejtek

négy csoportját különböztetjük meg,
melyek mindegyike más és más típusú
hormonok termelésére specializálódott.
Amíg az alfa-sejtek a cukorszint, vérben
történő fokozását szolgáló glukagon
hormont állítja elő, addig a béta-sejtek
inzulint termelnek, mely az előbbivel
ellenkezőleg, csökkenti a vér
cukorszintjét. A lép körének szerveivel
(melynek része a hasnyálmirigy is)
összefüggő édes íz jelen esetben több,
mint magáért beszél. A gamma- és delta-
sejtek, szomatosztatin hormont
termelnek, mely egy további olyan
vezérlő hormon, ami az inzulin és
a glukagon kiválasztásért felelős.
Valamennyi fent említett, a Langerhans-
szigetek által termelt hormon a kapilláris

erecskék sűrű hálózatának
közreműködésével közvetlenül
a véráramba választódnak ki.
A Langerhans-szigetek hormontermelése
első sorban a vegetatív idegrendszer által
stimulálódik.

Tekintettel arra, hogy a hasnyálmirigy
olyan enzimeket és hormonokat termel,
melyek a test anyagcsere folyamatai
szempontjából abszolút
elengedhetetlenek, így a pancreas
bárminemű károsodása (akár mechanikus
eredetű, vagy akár betegség általi) bizony
fatális hatású a szervezet egészére nézve.

A hasnyálmirigy, rákos megbetegedése
a daganatos megbetegedések egyik
legsúlyosabbika és ennél a diagnózisnál

sajnos az elhalálozási arány is igen magas.
A Joalis készítmények segítségével
végzett méregtelenítés számára is igen
bonyolult téma és feladat ez az említett
diagnózis.

A hasnyálmirigy további jellemző
megbetegedése az elsőfokú diabetes
mellitus, ami lényegében egy krónikus
autoimmun betegség, melynek során
a szervezet saját immunrendszere
megtámadja a Langerhans-szigetekben
lévő béta-sejteket, ez utóbbiak az
inzulintermelésért felelősek. Ha ezek
a sejtek már visszafordíthatatlan 
módon sérültek, akkor az elsőfokú
diabetes mellitus-t már sajnos nem 
lehet méregtelenítés útján befolyásolni,
csupán a betegséggel összefüggő
másodlagos tüneteket (például szem és
erek állapota) lehet vele enyhíteni.

Hogyan is folytassuk a hasnyálmirigy
méregtelenítését? Önmagában,
közvetlenül a hasnyálmirigyre hivatott
a Joalis PankreaDren készítmény. Mivel
a hasnyálmirigy a lép körébe tartozik, így
a felettes szervet, tehát a lépet is
méregtelenítenünk kell, mégpedig

a Joalis VelienDren készítmény
segítségével. Méregtelenítendő az
idegrendszer is, ugyanis
a hasnyálmirigy működését a vegetatív

idegrendszer közreműködésével, vagy
pedig hormonok segítségével történik, ez
utóbbiak termelését az agy idegszövetei
és a gasztrointesztinális terület vezérli.
A központi idegrendszer méregtelenítését
szolgálja a Joalis MindDren, Cranium,
NeuroDren, a vegetatív idegrendszer
méregtelenítésére pedig a Joalis Vegeton,
esetleg a Joalis Enternal ajánlott, mely
utóbbi a hasnyálmirigy idegrendszerének
méregtelenítésére való.

A további készítmények az érzelmeket
érintik: hiszen ha egy érzelem tudatosan
átéltnek számít, akkor azt az érzelmi agy
(limbikus rendszerben) területén
elektrokémiai aktivitás kíséri. Így ha
mondjuk egy embernek, például egy
egészségtelen ezermester - gyűjtögető
jelleme van, aki semmit sem dob ki,
mindent eltesz annak reményében, hogy
egyszer majd minden jól jöhet
a későbbiekben, az ilyen jellemű
embernek a hasüregi szervei, ideértve
a hasnyálmirigyet is, hasonló modell
szerint fognak működni. Az érzelmi
programok feltárására és a szervezet általi
újraértékelésére szolgálnak az alábbi
készítmények: Joalis Emoce, NoDegen,
Streson.

Sok sikert és jó egészséget kívánok
Önöknek a hasnyálmirigy
méregtelenítéséhez: 

Vladimír Jelínek

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/07.-08., 

Vladimír Jelínek – Slinivka bříšní

Magyar szöveg: 
Gauland Attila
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A lép és a gyomor meridiánjaival összefüggő egyértelmű érdekesség
a szemhéjbőr állapotának összefüggése a hasnyálmiriggyel és a léppel. 
Ha egy kliens, a szemhéján előforduló ekcémával jelentkezik rendelőnkben,
akkor az egyébként ekcémára alkalmazott készítményen (Joalis Lymfatex)
kívül ne feledkezzünk meg a jelen cikkben leírt, a hasnyálmirigyet és a lépet
érintő készítményekről sem. Előfordulhat az is, hogy a lép / hasnyálmirigy
méregtelenítése közben, a szervezet átmeneti méregtelenítési
mellékhatásaként, tüneti szempontból átmenetileg megjelennek valamilyen
elváltozások.

A láncolat

B láncolat

Összekötő C peptid
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lasztja el őt a külső környezettől. Legbelül
a csomót lehatárolások osztják fel egy sor
részre. Ezekben a részekbe összpontosul-
nak a limfociták és pontosan ezeken a
„harcmezőkön” következik be a limfoci-
ták összecsapása az antigénekkel.

A nyirokcsomó saját vérellátással rendel-
kezik, így biztosítottak a saját anyagcsere
funkciói. Legfontosabb funkciója azonban
mégis csak a nyirok szűrése, mely a cso-
mókba az afferens nyirokereken keresztül
jut el, majd megszűrten rendszerint egy
efferens nyirokéren keresztül vezetődik el.

A nyirokcsomók alakjukat tekintve bab-
szemhez hasonlítanak, méretük pedig a
néhány millimétertől akár kettő centimé-
teres nagyságig terjedhet, normális (gyul-
ladásmentes) állapotban. Az immunrend-
szer egy folyamatban lévő fertőzéssel,
vagy daganattal vívott harcában termé-
szetesen a nyirokcsomók megnagyobbod-
hatnak. A gyulladás leküzdését követően
méretük ismét visszaáll, bár az is előfor-
dulhat, hogy a leküzdött fertőzéses meg-
betegedés után még néhány hétig meg-
nagyobbodott állapotukban maradnak. A
tartósan megnagyobbodott nyirokcsomók
rendszerint a szervezet komolyabb meg-
betegedésére utalhatnak, és időnként ösz-
szefüggésben állhatnak daganatos meg-
betegedésekkel.

A nyirokcsomók elhelyezkedésének, va-
lamint a nyirokcsomók illetékes szervhez
való viszonyulásának ismerete lényeges le-
het a fertőzés forrásának meghatározása
szempontjából, illetve rosszabb esetben a
daganatos sejtburjánzás forrásának bea-
zonosítása végett. Ez főként az olyan szer-
veket érinti, amelyek nehezebben elérhe-
tők közvetlen kivizsgálásnál, de jól
elérhető (felületükről) nyirokcsomókkal
rendelkeznek.

A nyirokcsomók megduzzadásának leg-
gyakoribb okai lehetnek:
• Éppen zajló fertőzés,
• Fertőzési mononukleózis
• Rákbetegség, például Hodgkin-szindró-

ma, ill. Non-Hodgkin-limfóma,
• Nyiroksejtek, nyirokrendszeren keresz-

tüli metasztázisa.
Ha a nyirok a szervezeten belül felgyü-

lemlik és azt a nyirokrendszer nem vezeti
el kellőképpen, akkor ödémák – vizes püf-
fedések alakulnak ki. Leggyakoribb ilyen
püffedések a lábakon, vagy a kezeken
szoktak kialakulni. Mindkettő esetében
legtöbbször megbízhatóan elegendő a 
Joalis Lymfatex készítmény.

A nyirokrendszer a véráramba torkollik,
mégpedig a kulcscsont alatti vena subcla-
via-ba, mind a jobb, úgy a baloldalon
egyaránt. A felső végtagokból, a mellkas-

ból, a mellekből és az arc-
ból a limfa szimmetrikusan
vezetődik el, ez azt jelenti,
hogy ami a jobb oldalon
van, az az erekbe a jobb ol-
dali nyirokér mentén tor-
kollik be, és ami a balolda-
lon van, az pedig a bal
oldali mentén. Ettől eltérő-
en alakul a hasüregi szer-
vek, az alsó végtagok, va-
lamint ezen területek bőr-
felszínhez közeli csomók
esetében. Ez a teljes terület
a bal nyirokcsatorna men-
tén vezetődik el. Másik fur-
csaság, hogy a tüdő mind
baloldali, úgy jobb oldali
mély nyirokerei is a jobb ol-
dalon vezetődnek el. Ezek
az ismeretek gyakran hasz-
nosak lehetnek számunkra
a diagnosztizálások során,
hiszen, mint arról már szó
esett, a megnagyobbodott
helyi csomók esetén követ-

keztetni lehet a mélyebben elhelyezkedő
szerv problémájára.

Bármilyen méregtelenítéskor a nyirok-
rendszer kitisztítása egyszerűen nélkülöz-
hetetlen, jogos tehát, hogy a Joalis Lymfatex
készítmény a leggyakrabban alkalmazott
készítménynek számít. Főként olyan ese-
tekben nem szabad megfeledkeznünk ró-
la, mint az ekcémák, ugyanis az irharéteg
nyirokrendszerének támogatásával meg-
újíthatjuk az irharéteg öntisztuló folya-
matait, ezzel pedig mind a bőr, úgy az
alatta lévő irharéteg is egyaránt tisztul. Az
ekcémák egyébként a nagyon jól megold-
ható méregtelenítési témákhoz tartoznak.
Az említett Joalis Lymfatex készítmény
egy megbízható méregtelenítési alapot
képez az ekcéma megszüntetésében.

A nyirokcsomó-hálózat térképének is-
merete nagyon fontos, az egyes regionális
nyirokcsomók tárgyalásával a Joalis Info
Magyarország következő számában fo-
gunk foglalkozni.

Sok sikert kívánok Önöknek a nyirok-
rendszer méregtelenítésében!

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/11.-12., Vladimír Jelínek –

Lymfatický systém I.

Magyar szöveg: Gauland Attila

ki, majd később a nyirokfolyamon keresz-
tül csatlakozik be a nyirokerekbe.

A nyirokerek nagyon kevés izomsejtet
tartalmaznak az érfalaikban. Az egész nyi-
rokrendszert tehát valami teljesen más
mechanizmus hajtja. A mozgását elsődle-
gesen a csontmozgató izomzat biztosítja.
Egyszerűen kifejezve – ha az ember kellő-
képpen mozog, akkor a nyirokrendszere is
mozgásban van. A fekvőbetegeknél sok-
szor nincs mód testi mozgásra, így az ő
esetükben a nyirokrendszerük működése
érdekében célszerű különféle alternatív
megoldásokat alkalmazni (például nyirok-
masszázst).

A limfa összetétele más, mint a vérplaz-
máé. Összehasonlításukat tekintve, kette-
jük közül a limfa sokkal kevesebb fehérjét
(proteint) tartalmaz, ugyanis azt már a
szövetek korábban felélték. Viszont sok-
kal több zsírcseppet tartalmaz, főként az
emésztőrendszerből (első sorban a vé-
konybélből) áramló limfa. A táplálék fel-
dolgozása után és a zsírok felszívódását
követően ez a limfa szinte tejszerűen za-
varos állagú – a nyirokrendszer tehát egy
igen lényeges rendszert képez a zsírok fel-
szívódásának szempontjából. A nyirok
sokkal több salakanyagot is tartalmaz,
mely a szövetek anyagcsere folyamataiból
ered. Ezt a salakanyagot később más szer-
vek lebontják és újrahasznosítják (reciklál-
ják) további anyagcsere folyamatok során,
vagy pedig egyszerűen átszűrésre kerül-
nek például a veséken keresztül és végül
szükségtelen salakanyagokként kiválasz-
tódnak a szervezetből.

A limfa lényeges részét képezik az 
immunrendszer sejtjei, első sorban a lim-
fociták. Ezek az ember immunitása és
egyáltalán a túlélése szempontjából nél-
külözhetetlenek. A limfociták a csontve-
lőn belül a vérképző őssejtekből képződ-
nek éretlenül (naivan, tapasztalatlanul),
majd csak létrejövetelüket követően kép-
ződnek ki és specializálódnak az egyes el-
lenséges képződményekre – részecskékre,
vagy baktérium felületekre. A limfociták
kiképzése, vagy a thymus-ban (innen ered
a T-limfociták elnevezés), vagy pedig a

csontvelőben (ezek alkotják a B-limfocitá-
kat) történik. A kiképzés úgy zajlik, hogy a
limfocita „megtanulja” megkülönböztet-
ni az idegen eredetű képződmény – anti-
gén felületi struktúráját. A limfocita ezek

után az antigénhez tapadva képes azt ki-
jelölni további megsemmisítésekhez, vagy
pedig akár önmaga is képes egy mikroor-
ganizmust hatástalanítani azzal, hogy
megbontja annak létfontosságú felületi
struktúráját.

Egy liternyi vérben úgy hozzávetőlege-
sen 1,5 – 3 milliárd limfocita található. A
létrehozásuk és az új antigénre történő ki-
oktatásuk mintegy öt napot vesz igénybe,
ami nagyon pontosan összhangban van a
Joalis méregtelenítési készítmények hatá-
sával: a cseppek szedésével kezdődő kb.
ötödik napon következhet be az a reak-
ció, amit méregtelenítési tünetnek szok-
tunk nevezni.

A limfociták szüntelenül keringenek a
szervezeten belüli vér és limfa, illetve a ve-
le összefüggő nyirokszervek között. A nyi-
rokszervek közé soroljuk egyrészt az olyan
pontosan meghatározott egységeket –
szerveket, mint amilyen a lép és a nyirok-
csomók, továbbá pedig az olyan, nyálka-
hártyákhoz kötődő nyirokszövet kötegeket,
mint amilyen kifejezetten az emésztőrend-

szer (vakbél, Peyer-plakkok), a légúti rend-
szer (nyaki-, orrmandulák), vagy az uro-ge-
nitális területen is található. A kiképzett
limfociták szüntelenül „látogatják“ mind-
ezeket a szerveket, apró nyirokerekben
gyülemlenek fel, majd onnan nagyobbak-
ba jutva a ductus thoracicus-on keresztül a
kulcscsont alatt ismét visszakerülnek a 
véráramba. Azt néhány óra leforgását kö-
vetően ismét elhagyják, hogy a nyirokrend-
szeren át ismét kijussanak „őrjáratozni“ a
szervezeten belül. Ez a mechanizmus bizto-
sítja a limfociták szétáramlását az egész test
mentén, így pedig az immun „felügyelet“
biztosított.

Megállapítást nyert, hogy a nyirokútvo-
nalakon keresztül a limfociták mozgása
nem véletlenszerűen zajlik, ugyanis
ugyanazon limfociták szüntelenül ugyan-
abba a nyirokszövetekbe térnek vissza. Ezt
a jelenséget szakmai körökben „homing”
(azaz hazatérés) kifejezéssel látták el. A je-
lenség létezését speciális receptor mole-
kulák teszik lehetővé, ezeket a molekulá-

kat egyébként nyirokszöveten belüli
adresszineknek is szokták nevezni. Ezek az
adresszinek képesek, magukat a limfoci-
tákat megkülönböztetni, ehhez persze a
limfociták receptorokkal – azaz felületi ér-
zékelőkkel vannak ellátva.

Amint a limfocita egy ellenséges elem-
mel találkozik, immunreakció következik
be, a limfociták száma növekszik az adott
nyirokszöveten belül (például egy csomó-
ban), ami a nyirokcsomó megnagyobbo-
dásával, vagy esetleg gyulladásával járhat
együtt.

Nyirokcsomók
A nyirokerek mentén a nyirokrendszerbe
nyirokcsomók „nyúlnak be”. A nyirok szű-
rőjeként szolgálnak és az idegen testektől
hivatottak megszabadítani a limfát, úgy
mint például a porrészecskéktől. Ez utób-
bit érdemes megjegyezni főként a légúti
rendszer nyirokcsomócskái esetében.

A szervezet valamennyi pontjában a nyi-
rokcsomók felépítése azonos. Egy csomó
felületét kötőszövet veszi körül, ez vá-
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iból és az immunzavarokból eredően; kö-
vetkezésképpen kialakulhat májcirrhózis,
agyér elmeszesedés, epilepszia, tüdőfibró-
zis. A legkomolyabb viszont a rosszindula-
tú daganatok kialakulásának fokozott
kockázata, különösen a Non-Hodgkin tí-
pusú béllimfóma esetében. Bizonyításra
került, hogy a rosszindulatú daganatok
előfordulásának kockázata jelentősen fo-
kozódik olyan betegeknél, akik nem tart-
ják be a gluténmentes diétájukat.

Diétás intézkedések
A napi gluténbevitel csökkentése (napi 
2 gramm alá) a nehézségek visszaszorítá-
sában és a laboratóriumi jellemző értékek
terén aránylag gyors eredményhez vezet.
Az emberek gyakran úgy gondolják, hogy
elegendő csupán a kenyeret és pékárut ki-
iktató diéta tartása; ez a tévedés azonban
menten kiderülhet. Ma már talán nem is
találunk olyan konyhakész termékeket, a
készételekről már nem is beszélve, melyek
ne tartalmaznának állományjavítókat,
emulgálószereket, sűrítőket és tartósító-
szereket. A gond csak az, hogy ezeknek
mintegy felét sikértartalmú gabonából ál-
lítják elő. A tiltott élelmiszerek listája így
geometriai nagyságrendekkel gyarapszik:
füstült áruk, pástétomok, mártások, jog-
hurtok, pudingok, cukorkák, aszalt gyü-
mölcsök, ezek mind tartalmazhatnak 
glutént. A gluténmentesként jelölt élelmi-
szeripar-kereskedelmi termékek szintén

tartalmazhatnak bizonyos mennyiségű
glutént, vagy annak származékait. A be-
tegek nem biztos, hogy tudatában vannak
eme valóságnak.

Esetleírások
A hölgypáciens gyermekkorában gyenge
és szüntelenül beteg volt. Iskolában sok el-
mulasztott órája volt, így gondok voltak a
tanulmányi előmenetelével is. Az orvos
úgy tízéves korában cöliákiát diagnoszti-
zált nála. Ezt azonban a szülők nem vet-
ték túl komolyan, így a kislány hol tartot-
ta, hol nem a diétáját. Meg kell jegyezni,
hogy abban az időben még nem állt ren-
delkezésre oly széles kínálat a gluténmen-
tes élelmiszerek terén, mint manapság és
persze sok volt a kísérletezgetés is. Hölgy-
páciens úgy tizenkilenc éves korában kez-
dett el hozzám járni. Amikor húszéves lett,
egy fontos elbeszélgetésünkre került sor:
attól félt, hogy ha ilyen gyenge, akkor va-
jon képes lesz a gyermekvállalásra. Közö-
sen elemeztük a pszichikát, az étrendet, a
hölgypáciensem megtanult helyesen léle-
gezni, rendszeresen „Nap üdvözlet” 
tornázni kezdett, szervezetét egy régi jó-
gagyakorlattal tisztította, melyet „sankp-
raksalána”-nak hívnak. Elkezdte kemé-
nyen betartani a gluténmentes étrendet.
Rendszeresen járt a konzultációkra, mi-
közben időnként azért besegítettünk egy-
néhány akupunktúrás tűvel is. Fokozato-
san növelte kondícióját, közben főiskolai

végzettséget szerzett és manapság két
gyönyörű és egészséges kislánynak az
édesanyja. A diétáját azonban továbbra is
betartja. Felelősséggel viseltetik mind ön-
maga úgy gyermekei iránt is. Ennek tényét
a pácienseknek muszáj az emlékezetük-
ben tartaniuk. A szükséges információk
meglelhetők a Lisztérzékenyek Szövetsé-
génél. Ez az említett szövetség Csehor-
szágban, más európai országokhoz ha-
sonlóan jött létre azzal a céllal, hogy
segítséget és kellő mennyiségű helyes in-
formációt szolgáltasson a cöliákiában
szenvedő betegeknek, családtagjaiknak és
mindazok számára, akik a jelen proble-
matika iránt érdeklődnek.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/07.-08., Dr. Leopold Brychta –

Celiakie
Magyar szöveg: Móré Margó

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

FIGYELEM! A lisztérzékenységgel
kapcsolatosan szerkesztőségünk az
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A témában ajánlott magyar nyelvű
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A lisztérzékenység tünetei
A gyomorban és a vékonybélben történik
az elfogyasztott élelmiszer megemészté-
se, azonban a glutén az emésztő enzimek
hatásával szemben abszolút közömbös és
így nem engedi magát lebontani. Egy test
immunrendszerének, gluténnel szemben
folytatott harca nem csak hatástalan, ha-
nem egyben önkárosító is. A genetikailag
prediszponált személyeknél, a vékonybél,
éhbél (jejunum) részén olyan krónikus
roncsoló hatású gyulladás következhet be,
amely fokozatosan likvidálja a bélbolyho-
kat, minek következtében az összetett
cukrok, zsírok, fehérjék, egyes vitaminok,
valamint a vas terén elégtelen emésztés és
felszívódás (malaabszorpció) alakulhat ki.
A fel nem szívódott tápanyagok a széklet-
tel távoznak a test szűkölködni kezd és a
cöliákia felüti a fejét. A székletürítésre na-
ponta három-négyszeri alkalommal kerül
sor, miközben maga a széklet kellemetlen
szagú, jelentős mennyiségű és nagyszám-
ban tartalmaz megemésztetlen táplálék-
maradványokat. A beteg ilyenkor hasfá-
jástól, felfúvódástól, hasmenéstől, vagy
éppen székrekedéstől szenved. Egyéb en-
zimeken túlmenően a bélbolyhokban
megtalálható a tejcukrot (laktózt) lebontó
enzim is. Ezt az enzimet laktáznak neve-
zik, hiánya pedig a betegek többségénél
tejérzékenységet okoz.

Lisztérzékenység a gyerekeknél
Amennyiben a cöliákia nincs idejében fel-
ismerve és kezelve (különösen a gyere-
keknél), akkor súlycsökkenés, vérszegény-
ség, csontritkulás és elégtelen kalcium

felszívódás alakul ki a betegnél. A gyere-
kek szomorúak, nem szívesen játszanak,
éjjel rosszul alszanak, étvágytalanok és
hánynak, továbbá aftaszerű fogínygyulla-
dásuk alakul ki, izomgörcs, paresztézia 
(bizsergés, fásultság) és növekedési rend-
ellenesség fordulhat még náluk elő. Szél-
sőséges esetben a betegség során előfor-
dulhat, hogy a beteg nem képes az önálló
folyadékbevitelre, teljesen kimerült, alul-
táplált és kiszáradt, a végtagjai vékonyak
és nagy a hasa. Ezekre a tünetekre külö-
nösen oda kell figyelnünk a 8 – 20 hóna-
pos korú gyermekek esetében. Orszá-
gunkban azonban az ilyen szélsőséges
esetek csupán igen ritkán fordulnak elő. A
betegség gyakrabban manifesztálódik
szubklinikai, vagy éppen oligoszimptoma-
tikus, illetve atipikus megnyilvánulási for-
mában, így a diagnosztizálása is sokszor
igen nehézkes. Az első tünetek megjele-
nése, és a diagnózis felállítása között akár
évek is eltelhetnek.

Lisztérzékenység a felnőtteknél
A felnőtteknél a cöliákia bármely életkor-
ban diagnosztizálható, leggyakrabban

azonban a negyvenes és ötvenes éveikben
lévő férfiaknál és nőknél.

Felnőtt egyéneknél az előbb felsorolt cö-
liákia tüneteken túlmenően figyelembe
kell venni az izületi fájdalmakat, az izom-
gyengeséget, a meddőségi zavarokat, a
csökkent szexuális aktivitást, a depresszi-
ót és más egyéb pszichikai eredetű zava-
rokat. Szintén gyakoriak lehetnék még a
bőrelváltozások: száraz és sápadt bőr, pig-
mentációs hibák, dermatitis herpetiformis
Duhring, ekcémák, hajnövekedési és fog-
zománc problémák, neurológiai zavarok.

A lisztérzékenység és más
betegségek
A legújabb kutatások arra mutattak rá
hogy a lisztérzékenység társulhat más be-
tegségekkel, mint amilyen az elsőfokú 
cukorbetegség, továbbá nem specifikus
bélgyulladások, reumás eredetű izületi
gyulladások, pajzsmirigy betegségek (Has-
himoto thyreoiditis) valamint az epeveze-
ték, a máj, a vesék stb. megbetegedései. A
diétarezsim be nem tartásakor súlyos cöli-
ákia komplikációk merülhetnek fel a vé-
konybél krónikus gyulladásos elváltozása-
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Dr. Leopold Brychta –
interjú

Mi volt az, ami Önt, mint orvost, az ún. al-
ternatív terápiákkal való foglalkozáshoz
vezette?
Még fiatal fiúkoromban olvastam indián és
más erdei történetekkel foglalkozó regé-

nyekben, amint hőseik gyógyították magukat sérüléseik, beteg-
ségeik során, ez pedig igencsak megfogott engem. A tanulmá-
nyaim során nem sok időm állt rendelkezésre minderre, de
amikor egy vasműben üzemorvosként kezdtem el dolgozni,
meghívást kaptam Antonín Klíma jógatanfolyamára. A másik
nagy tanárom, az azóta már elhunyt Dr. Jaroslav Šedivý volt.
Nem csupán magáról a jógáról volt szó, hanem népi gyógyítás-
ról is egyaránt, így a nem véletlen útján végül is eljutottam az
akupunktúrához, a homeopátiához, a manuál terápiához és vé-
gül Jonáš doktor méregtelenítési terápiájához is.

Az emberek, mint gyakorló orvoshoz járnak Önhöz. Az idő el-
teltével változott valamelyest pácienseinek hozzáállása a ter-
mészetes medicinához?
Abban az előnyben vagyok, hogy a páciensre bízhatom a vá-
lasztás jogát, mely módszerrel kívánja gyógyíttatni magát,
amelyben hisz is. Az olyan pácienseknek, akik csupán z antibio-
tikumokban hisznek, nem igazán volna helyes megoldás az
egésztestes medicina egyéb módszereit felkínálni, hiszen úgy
sem hinnének bennük. Az orvosba, valamint a gyógymódba ve-
tett bizalom az én szempontomból a sikeres terápia alapját ké-
pezi. Sajnos előfordulnak olyan esetek, amelyekkel a társada-
lombiztosításból fedezett medicina időnként nem képes teljes
mértékben elbánni. E tekintetben úgy gondolom, hogy a páci-

ensek tájékozottsága gyanánt egyre jobban gyarapszik az egész-
testes megközelítés, - melybe a természetes medicina is beletar-
tozik -, iránt érdeklődők száma. Hiszen csak az olyan orvoslás a
megfelelő, mely meggyógyítja mind a testet, úgy lelket egya-
ránt.

Miben látja Jonáš doktor méregtelenítési módszerének legfőbb
előnyeit?
Az emberiség egész történelmét átszövik a szervezet méregte-
lenítésére tett próbálkozások. Elég csak a vallási ünnepekkel
kapcsolatban lévő böjtökre gondolnunk. Valamennyi gyógyítás
ezzel a méregtelenítéssel veszi kezdetét. Egy egészséges ember-
nél az immunrendszere oly mértékben rugalmas, hogy az képes
a felmerülő problémákkal elbánni. Abban az esetben, ha ez a
rendszer összeomlik, akkor az orvoson, vagy a gyógyítón múlik,
hogy egy megfelelő beavatkozással az immunrendszert arra a
helyre összpontosítsa, amely esetében beavatkozás szükséges.
Ehhez Jonáš doktor méregtelenítési medicinája kiváló eszköznek
számít.

A méregtelenítés segítségével mely területeken sikerült elérnie
a legjobb eredményeket?
Gyakorló orvos vagyok, így eltérő problémáikkal fordulnak hoz-
zám a páciensek. Nem egyféle betegségre specializálódtam, ha-
nem magát, az embert igyekszem gyógyítani. Sok múlik minden
egyes páciensen is, ugyanis a méregtelenítési módszerek nem
csupán a cseppek szedésében merülnek ki, hanem a páciens ak-
tív hozzáállását is igénylik. Jonáš doktor méregtelenítési mód-
szere nagy reményt jelent a cöliákiában szenvedő páciensek szá-
mára is. Szüntelenül van mit tanulni, éppen ezért ezúton
szeretnék köszönetet mondani valamennyi, itt meg nem neve-
zett nagy oktatómnak, beleértve Jonáš doktornak is természe-
tesen.

A lisztérzékenység egy vele született, és egész életen át tartó glutén
érzékenység. A betegség gyógyíthatatlan és örökletességi kötődéssel bír. Ez

egy autoimmun betegség, ami nem összetévesztendő a glutén allergiával.
A glutént tartalmazó gabonafélék fogyasztása krónikus gyulladásos
elváltozásokat vált ki a vékonybélben. A sikér (vagyis a glutén) egy
összefoglaló elnevezés, amit a gabonafélékben előforduló protein

származékokra használunk. A búzasikért gliadinnak nevezik. Az emberek
többsége úgy gondolja, hogy a többi gabonafélékben nem fordul elő sikér. Ez

viszont egy nagy tévedés. A rozsban lévő sikért secalin-nak nevezik, az
árpában lévőt hordein-nek hívják, a zabét pedig avenin-nek. Valamennyi ilyen

anyagot gyűjtőnéven prolaminoknak is nevezik. Sikért ugyanakkor nem
tartalmaz a rizs, a szója, a hajdina, a kukorica és a köles.

A lisztérzékenység 



A
legelső probléma abban a pillanat-
ban merülhet fel, amikor is tárgyal-
ni kezdem a terhes hölgyek táplál-

kozásának témakörét. Ha egy hölgy, már 
a terhességi időszakát megelőzően, az
egészségére való tekintettel helyesen táp-
lálkozik, akkor állapotos időszakában sem
nagyon valószínű, hogy lényegi módon
megváltoztatja étkezésének összetételét.
Ha ezzel ellenkezőleg, az egészsége szem-
pontjából nem megfelelően táplálkozik,
akkor a terhesség ideje alatt megváltozott
táplálkozás ugyan betölt majd valamilyen
szerepet, de gondoljunk csak bele, mégis
csak hosszútávon kellene felkészítenünk
az anyaszervezetet egy ilyen kilenchónap-
nyi csodára. Talán kimondható, hogy akár
egy ember, aki sok-sok éven át képzi ma-
gát annak érdekében, hogy egész élet-
ében valami olyat tehessen, ami érdekli, és
ami egy szociális stabilitást biztosít számá-
ra, ugyanígy egy hölgynek is a terhességét
megelőző teljes életében arra kellene

összpontosítania, hogyan alakítsa, hogyan
törődjön egészségi állapotával annak ér-
dekében, hogy majd egy napon egy
egészséges gyermeknek adhasson életet.
Röviden az életvitel megváltoztatása azon
a bizonyos napon ugyan figyelemre mél-
tónak számít, de a csodálatomat még
azért nem fogja kiváltani.

Tegyük fel, hogy az Ön gyermeke szüle-
tésénél fogva betegeskedik, asztmás, ek-
cémás, túlsúlyos és valamilyen allergiában
szenved, akkor szinte biztos, hogy Ön a sa-
ját szervezete érdekében biztosan nem
megfelelően táplálkozott. Valami olyasmit
kellett fogyasztania, ami a szervezetét al-
lergizálta, vagy valami olyat, ami a szerve-
zetén belül fokozott mennyiségű nyákot
termelt, ez utóbbi következtében pedig
számos mikrobagóc alakulhatott ki, sőt az
is előfordulhatott, hogy a táplálkozás 
hatására a szervezetében egy olyan bél-
diszbiózis alakult ki, ami egy állandó to-
xinutánpótlást jelent mind Önre, úgy a

magzatra és az anyatejre nézve egyaránt.
Röviden biztos, hogy hibát vétett, akár az-
zal, hogy rövid ideig tetszett szoptatni,
vagy az anyateje nem volt megfelelő mi-
nőségű, túl korán kezdte el alkalmazni 
a mesterséges tejtápszereket, túl korán
kezdte el alkalmazni a búzát tartalmazó
termékeket, vagy túl későn hagyott fel a
fogamzásgátlással, esetleg túl sok gyógy-
szert, azon belül is főleg antibiotikumot
szedett. Az is biztos, hogy az előbbiekben
nem soroltam fel valamennyi problémát,
de mindezzel azt szerettem volna csupán
elmondani, hogy a gyermek egészsége je-
lentős mértékben függ az anya egészsé-
gétől, és ugyanakkor szorosan összefügg
annak helyes táplálkozásával is.

Egy családalapításon gondolkodó hölgy-
nek bizony tudomásul kell vennie, hogy az
étkezési szokásai alapot képeznek egy-
részt a saját egészsége tekintetében, de
javarészt a gyermeke egészsége vonatko-
zásában. A terhesség ideje alatti táplálko-
zással nem csak saját, hanem gyermeke
tápanyagellátását is fedezi. A terhesség
ideje alatt elfogyasztott élelmiszerek az
összetételük tekintetében közvetlenül be-
folyásolják a magzat fejlődését, nem utol-
só sorban pedig a születést követően ha-
tást gyakorolnak a gyermek és az anya
egészségére, valamint kihatással lehetnek
a gyermek későbbi étkezési szokásaira is.
Kutatási munkák eredményei világosan ki-

és a terhesség 
A táplálkozás 

Előrebocsátom, hogy a jelen cikkem főként
a születendő kisbabák egészségére való tekintettel

látott napvilágot, nem pedig a szép női alak
érdekében. Jelenleg nagyon sok ember a diéta

kifejezés alatt egy olyan étkezésformát ért, ami
súlycsökkentéshez, illetve a tetszetős alakformáláshoz

vezet. Jelen esetben azonban a gyermek egészsége
iránt érzett elhivatottság volt egyetlen olyan

motivációs tényező számomra, amiért 
a következőkben a terhes hölgyek 
táplálkozásával fogok foglalkozni.
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mutatták, hogy az anyaszervezeten belül
a magzat képes hozzászokni bizonyos
nem tipikus élelmiszerek ízéhez, és amikor
önmaga is találkozik ezekkel az élelmisze-
rekkel, akkor azok íze már ismerős lesz
számára. Így az olyan hölgyeknél, akik a
terhességük időszakában ún. egészséges
élelmiszereket fogyasztanak, úgy mint kö-
lest, hajdinát, mindenféle zöldségfélét
stb., nos azoknak nem igazán lesz gond-
juk később azzal, hogy gyermekük is elfo-
gadja ezeket az élelmiszereket. Ellenben
azok a hölgyek, akik még soha nem fo-
gyasztottak ilyen élelmiszereket ne igazán
számoljanak azzal, hogy sikerül rávenniük
gyermeküket az említett élelmiszerek fo-
gyasztására, mindannak ellenére, hogy a
gyermek számára ezek önmagukban ide-
álisak volnának.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy
az anya tápanyagbevitele nem befolyásol-
ja jelentősebb mértékben a gyermek
egészségét, ugyanis a gyermek, illetve a
magzat az anyaszervezetből kinyeri ön-
magának mindazt, amire szüksége lehet.
Azonban ahogyan azt doktor Fort és szá-
mos más ember immáron több száz éve is
mondja, - „Ahol szűkösség honol, ott bi-
zony az ördög sem él meg!” Ha az anya-
szervezet létfontosságú tápanyagok hiá-
nyától szenved, akkor erre a gyermek
szervezete fizet rá. Egyszerűen meg lehet
erről győződni például a fejlődő orszá-
gokban, ahol számos ember él nyomorú-
ságos körülmények között, így az ember-
eknek sem maguk, sem pedig gyermekeik
számára nem biztosított a minőségi táplá-
lék. Összehasonlításban, ha a terhesség
ideje alatt a kismamák megkapták a fon-
tos tápanyagokat, akkor a megszületett
gyermekeik testsúlya, valamint egészségi
állapota lényegesen kedvezőbb volt az
olyan anyák gyermekével szemben, akik-
nek a tápanyag utánpótlása nem volt ele-
gendő.

Egy nálunk élő anyuka valószínűleg nem
fog fehérje- és cukorhiányban szenvedni,
sokkal inkább ezek túlzott bevitelével fog-
ja terhelni veséit és csontjait. Sokkal gyak-
rabban fordulhat elő viszont, hogy vita-
min-, ásványi anyag -, nyomelem- és olyan
specifikus vegyületek hiányban fog szen-
vedni, mint amilyenek például az omega-
3 zsírsavak és egyebek. Az is előfordulhat,
hogy minőségi zsírok hiánya merül fel,
ugyanis a hidrogénezett zsírok, vagy ép-
pen a telített zsírsavak nem igazán azok a
legoptimálisabb élelmiszerek, melyekre
egy anyaszervezetnek a terhesség idősza-
kában feltétlenül szüksége volna (egyébi-
ránt az élet más ciklusaiban sem számíta-
nak a legjobb tápanyag összetevőnek).
Szintén lényeges dolog, hogy a terhesség
ideje alatti kismama ne szenvedjen sem-
milyen fertőző bélbetegségben sem,
ugyanis az ilyen betegség alatt keletkező
toxinok, melyek egyben a véráramba is
bejutnak, igen komoly mértékben képe-
sek károsítani a magzatot.

Biztosan nem helyes az általánosan el-
terjedt nézet, mely szerint a terhesség ide-
je alatt a kismamának ízlés szerint kellene
táplálkoznia, miközben nem kell semmi
másra tekintettel lennie. Már az a túlsúly
is, melyet egy hölgy a terhességi ideje
alatt felszed, is arra mutat rá, hogy az 
étkezése nem volt megfelelő. E tekintet-
ben arányosan elfogadottnak tekintendő
a 15 kilogrammig terjedő súlygyarapodás.
A terhesség ideje alatt tehát nem lenne
szabad fokozni a kalória bevitelt, legfel-
jebb csupán a terhesség utolsó időszaká-
ban lehet enyhén növelni a bevitt táplálék
mennyiségét, de tényleg csak enyhén és
nem túlzott mértékben. Az ilyenkor a ter-
hes nőknél keletkező hájtól később csak
nehézkesen lehet megszabadulni, a ter-
hességet követően visszamaradó kövérség
pedig egy hölgy számára kockázatos szo-
kott lenni.

Úgy gondolom, hogy nem kell különö-
sebben taglalnom, miszerint a terhesség
ideje alatt a kismamának nem volna sza-
bad dohányoznia, hiszen vitathatatlan
tény, hogy egy dohányzó kismama, ala-
csonyabb születési súllyal hozza világra
gyermekét. Közben egy arányos zsírréteg
megléte egy újszülött gyermek esetében
nagyon is lényeges, ugyanis ez az ún. bar-
na zsírréteg, mely az újszülöttek irharéte-
gében húzódik meg, fontos testhőmér-
séklet szabályzóként működik.

Bizonyos fokú probléma jelentkezhet
olyan hölgyek esetében, akik valamilyen
extrémebb alternatív táplálkozási forma
szerint étkeznek terhességüket megelő-
zően, mint amilyen a vegán, vagy a fruta-
riánus, szélsőséges esetben helytelenül al-
kalmazott vegetáriánus étrend szerint. Az
ilyen étrendekben rendszerint hiányoznak
bizonyos elemek, mint például főként a
B12 vitamin, azaz a cianokobalamin, a fol-
sav és más B csoportú vitaminok, de nem
utolsó sorban olyan nyomelemek is, mint a
króm, a szelén, a cink és a jód. A helytele-
nül folytatott alternatív étkezési módok-
ból hiányozhatnak a minőségi fehérjék,
tehát olyan specifikus aminosavak, mint
amilyen például a taurin, vagy a karnitin.
Ha egy hölgy úgy gondolja, hogy egy ilyen
alternatív formájú táplálkozási mód szá-
mára megfelelő, akkor azt javasolnám szá-
mára, ne zárkózzon el az étrend-kiegészí-
tőktől, azaz olyan vitaminoktól és egyes
meghatározott elemektől, ásványi anya-
goktól, mint amilyen például a kalcium, a
vas, a cink stb.!

Mint az ma általánosan elterjedt tény,
igen fontos vitaminnak számít a folsav, kü-
lönösen a fejlődési rendellenességek meg-
előzése terén, főként a nyitott gerinc ese-
tében. A folsav nélkülözhetetlen a DNS
képzése, vagyis a gén építőköve szem-
pontjából. Hatással van a vérképzésre és
az egyes idegi megbetegedések megelő-
zésére. A legnagyobb folsav forrásnak a
kovász számít, ám nem javallott a nyersen
történő fogyasztása, mivel rongálhatja a

beleket, és táptalajként szolgálhat a gom-
bák számára. Így jobbnak számít, ha a fol-
savat májjal, teljes kiőrlésű gabonákkal,
brokkolival, spenóttal, diófélékkel és
egyes hüvelyesekkel pótoljuk. A folsav a
főzéssel megsemmisül, így szükséges,
hogy a szervezetbe sokkal inkább friss, ne
megfőzött zöldségek, mint például brok-
koli stb. segítségével jusson be.

A vasat szintén a máj tartalmazza a legna-
gyobb mennyiségben, de megtalálható még
a vajban, a csirkehúsban, vagy a halakban
(például a pisztrángban), kisebb mennyi-
ségben, a spenótban, a lencsében, az olíva-
olajban, a diófélékben, vagy a burgonyá-
ban. A vas, táplálék-kiegészítők formájában
történő pótlása kockázatos, ugyanis túlada-
golása esetén egészségi problémákat vált-
hat ki. Kellemes dolog viszont, hogy a sör 
bizony vasforrásnak számít, így a sörfo-
gyasztásnak köszönhetően a férfiak vas-
utánpótlása rendszerint jó szokott lenni.
Természetes, hogy a terhesség ideje alatt
nem javallott egy pohárka sörnél nagyobb
mennyiség elfogyasztása naponta.

A következő elem, melyet a terhesség
ideje alatt figyelemmel kell kísérni, az a
cink, mely a megfelelő immunitás műkö-
dése végett fontos. A fogamzásgátlót
használó hölgyek esetében a szervezeten
belüli cinkszint elégtelen szokott lenni, de
sok esetben az általános étkezés mellett
sem sikerül pótolni a szervezet cinkszük-
ségletét. Ennek pedig kihatása lehet az
immunitás nem kielégítő működésére. A
cinkhiány tökéletlen agyfejlődést is ered-
ményezhet. A cink, mint a hasonló típusú
elemek mindegyike, jelentős mennyiség-
ben található meg a májban és a teljes ki-
őrlésű gabonákban, a kemény sajtokban,
vagy éppen a csirkében. Nagyobb meny-
nyiségben tartalmaz cinket a tökmag is. A
cink szintén megtalálható még a szójában,
mindezen mellett a szója (vagy ugyanúgy
a mák és más magvak is) egyben egy olyan
anyagot is tartalmaz, mely gátolja a cink
felszívódását, így az ilyen kiegészítő után-
pótlások fogyasztását is mértékkel kellene
alkalmazni.

Lényegesek az omega-3 zsírsavak is, me-
lyekről manapság vitathatatlanul ismert
tény, hogy nagyon kedvező hatással bír-
nak az agyi fejlődésre, mind a lelki minő-
ségi szempontból, úgy mozgás minőségi
szempontjából egyaránt. A hölgyek, akik
a terhességük ideje alatt omega-3 zsírsa-
vakat fogyasztanak, az említett funkciók-
ban jobb képességű gyermekeket szülnek.
A szülést követően, a szoptatás, majd a
kisgyermek immáron önálló táplálkozása
során is célszerű folytatni az omega-3 zsír-
sav bevitelét, vagy éppen a tengeri halak,
esetleg lenolaj fogyasztását. A jód, a cink
és az omega sav szempontjából nagyon jó
forrásának számít a szardella, így én biz-
tosan nem ellenezném a hetente egyszeri,
sőt inkább kétszeri, dobozka szardínia fo-
gyasztását, akár olajos, vagy akár más el-
készítési formában egyaránt.
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A
z ideális felkészülés egy egészséges,
elégedett csecsemő fogantatására
és világrajövetelére, az a célirányos

méregtelenítés, amelyet „fogantatást
megelőző méregtelenítésnek“ nevezünk.
Egyre gyakrabban érkeznek a leendő szü-
lők ilyen életmegalapozó és valóban lé-
nyegi méregtelenítésre, hiszen az élet, az
egészség és a szeretet a legnagyobb aján-
dék, amit a gyerekeinknek adhatunk!

A családtervezésnél elsősorban a női
szervezetet méregtelenítjük. Az utóbbi
időben viszont gyakran együtt érkeznek a
partnerek a tanácsadásra. Ez hatékony
előrelépés. Feltehetően ez nagyban össze-
függ az emberek egyre nagyobb tájéko-
zottságával a gyógyászati lehetőségekkel
kapcsolatban. A igazság az, hogy ha mind-
két potenciális szülő odafigyel a saját
egészségére - ezzel biztosítva jövendő
gyermekének egészséges fejlődését, aktí-
van részt vállal egészsége javításában - azt
bizonyítja, hogy ez a legjobb módja an-
nak, hogy a gyermek egészséges környe-
zetben, optimálisan működő, harmonikus

családban nőjön fel. Ez az együttműködés
mindig nagy öröm és felemelő érzés!

A fogamzás előtti felkészülésnél a mé-
regtelenítés során, egyaránt odafigyelünk
a testre és az érzelmi harmóniára. Nem le-
het megmondani, melyik méregtelenítés a
fontosabb. Empatikus, érzékeny, szakmai
rálátással és az EAV készülék segítségével
megtalálunk minden fontos tényezőt. 

Nagyon fontos szerepe van az immun-
rendszernek. Megvizsgáljuk, rendben van-

e mindkét szülő immunrendszere, és
egyúttal odafigyelünk arra is, hogy a nő
immunrendszere nem túlzottan érzékeny-
e, mert az ilyen autoimmun reakció okoz-
hatja a jövendő anya testében a spermium
idő előtti elhalását, vagy a spermium el-
utasítását.

A nőknél a fogantatás előtti méregtele-
nítés során, külön odafigyelünk a testük-
ben található kandida gombákra. Ezek a
gombafélék az emberi szervezetben a vi-
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További kérdőjelként marad a tejfo-
gyasztás. Általános módon javallott a ter-
hesség ideje alatt, legalább félliternyi tej
fogyasztása naponta, de ezt a javaslatot
egyáltalán nem lehet ilyen egyértelműen
elfogadni. A tej és az ömlesztett sajtok ál-
talában nem nyújtanak a szervezet szá-
mára oly mértékű kalcium utánpótlást,
mint azt rendszerint feltételezik. Kedve-
zőbb kalcium utánpótlásnak számítanak a
savanyított tejtermékek, de még jobb, ha
a kalciumot a szardíniában, vagy az olíva-
olajban, illetve a teljes kiőrlésű gabonafé-
lékben fogjuk keresni. Vigyázat azonban
a búzával kapcsolatosan, ugyanis tudjuk,
hogy a búza tartalmazta fehérje (a glia-
din) nagyon negatív hatású lehet az em-
beri szervezetre nézve, sőt az olyan em-
bereknek is okozhat gondot a túlzott
búzafehérje fogyasztása, akiknek egyéb-
ként nincs kifejezett gondjuk a gliadinnal,
mégpedig olyan formában, hogy lelassítja
az anyagcseréjüket. A teljes kiőrlésű 
gabonafélék mértékletes mennyiségben
fogyasztva, jó C-vitamin, béta-karotén, D
vitamin, cink, valamint vasforrásnak szá-
mítanak. De semmit sem szabad túlzásba
vinni.

Sok hölgy attól tart, hogy a szoptatás so-
rán kalciumot veszítenek, ami igaz is. A
szoptatós anyák a nem szoptatós anyák-
kal összehasonlítva az ásványi anyagok
mintegy négy százalékát veszítik el csont-
jaikból, ami ugyan nem túl sok, viszont ez
egy olyan folyamat, amit jól át lehet „vé-
szelni” és a szoptatást követően hamar
helyre is áll az eredeti állapot. Sokan, akik
a tejtermékek fogyasztása mellett vannak,
nem igazán lehetnek megelégedve azzal
az állítással, miszerint ha egy
hölgy a szoptatási idő-
szakban literszámra
fog tejet fogyasztani,
bizony nem hogy se-
gít magán, hanem in-
kább árt magának. Én
személy szerint igen jó, mi
több a legjobb ásványi
anyagforrásnak tartom a
tengeri algákat, vagyis a
tengeri zöldségeket, mint
ahogyan a tengerparti or-
szágokban hívják őket.
Nem véletlenül képezik a
tengeri algák annak a ja-
pán táplálkozásnak a szi-
lárd alkotóelemét, amely
átlagban a legegészsége-
sebben táplálkozó nem-
zetnek számít. Japánt
egyébként hihetetlenül
kemény, pszichikailag el-
lenállóképes és fizikailag
is jó adottságú emberek
alkotják. Számos ilyen tu-
lajdonság a tengeri alga
hatásának tudható be. A
családomban ezt a gondo-
latot oly mértékben sike-

rült elterjesztenem, hogy a tengeri alga-
fogyasztás nem csak a terhességi táplál-
kozás szilárd részét képezi, hanem a 
későbbi évek étkezését is mind az anya,
úgy a gyermek szempontjából egyaránt. 
Tapasztalataim alapján szilárd meggyőző-
désem, hogy ez az egyik legértékesebb
ajándékom volt a gyermekem számára.
Legalábbis a fejlődése erre utal.

A gyakorlati következtetéseket több
pontba lehet összefoglalni: egy hölgynek,
aki tervei szerint szeretne teherbe esni,
tudnia kellene, mely élelmiszerek ártanak
neki, és melyeket nem tolerálja a szerve-
zete, akár úgy, hogy allergiás reakciók je-
lennek meg, vagy éppen nem képes őket
anyagcsere útján megfelelően feldogozni
(mint például a glutént, ami immunzava-
rok része lehet). Sajnos a hölgyek többsé-
ge ezzel nincsen tisztában és nincs is valós
esélye ennek pontos megismerésére sem.
Az ilyen élelmiszerek következésképpen
nagyon káros hatásúak a gyermek számá-
ra.

A terhesség ideje alatt megfelelőbb a na-
ponta többszöri, kisebb adagokban törté-
nő étkezés. Az allergiát kiváltó, egyébként
káros élelmiszereken kívül érdemes kerül-
ni az olyanokat is, melyek felpuffasztanak,
vagy amelyek béldiszbiózist okozhatnak.
A terhesség ideje alatt célszerű kerülni az
olyan különleges módon elkészített étele-
ket, mint amilyenek a rántott, vagy grille-
zett ételek, ezek ugyanis a szervezetet ter-
helő karcinogén anyagokat tartalmaznak.
Szintén kerülni kell az olyan élelmiszere-
ket is, melyek gyomorégést okoznak, ilye-
nek a különféle cukrok kombi-
nációja, a gyümölcsök

és a lisztfélék, melyekre a terhes nők igen
érzékenyek szoktak lenni.

Azt helyből alapvetőnek tekintem, hogy
a terhes hölgyeknek oda kellene figyelni-
ük a nem édesített folyadékok bevitelére.
A terhesség ideje alatt nem lenne szabad
nagyobb mennyiségű kávét (pld.: több,
mint két csészével), vagy teát fogyasztani.
Kedvezőbb a víz fogyasztása, de nem a
csapvizet, mely hormonokat és más egyéb,
emberi alkalmazású vegyi anyagokat tar-
talmazhat. Legmegfelelőbb a zöldtea,
vagy a rooibos tea, illetve a dzsúszok, kü-
lönösen a nem citrus eredetűek fogyasz-
tása. A terhesség ideje alatt a gyógynö-
vényteákkal nagyon óvatosan kell bánni.

Világos, hogy sem a terhesség ideje alatt,
sem azon kívül nem számítanak megfele-
lőnek a húskonzervek, a tartósított zöldsé-
gek, vagy a füstölt áruk. Ezzel ellenkezőleg
nagyon jó dolog a bio élelmiszerekre össz-
pontosítani, ugyanis a tartósítószerek, a 
színezékek, a stabilizátorok stb. a terhes 
hölgyek számára többszörösen veszélye-
sebbek lehetnek, mint a többi emberre
nézve. A terhes hölgyeknek kerülniük kell a
nyers halat és egyáltalán a nyers hústermé-
keket, beleértve például a marinált halat is,
amely egyáltalán nincs hőkezelve. Kocká-
zatos az ismeretlen eredetű, pasztörizálat-
lan, nyers tehéntej, vagy éppen kecsketej
fogyasztása. Az ilyen tej különféle fertőzé-
si, mint például borrelia megbetegedési
kockázatot hordozhat magában.

Egy hölgy, aki elgondolkodik a terhessége
ideje alatti táplálkozásáról, tudnia kellene,
hogy az étkezése több síkon is döntő lehet
születendő gyermeke egészsége szempont-
jából, mégpedig mind testi fizikai, úgy lelki

téren egyaránt. Ez sok-
szor a gyermek életmi-
nősége vonatkozásá-
ban is döntő lehet.
Számtalanszor sikerült
már diétával javítanom
gyermekek iskolai ta-
nulmányi eredményes-
ségén, valamint viselke-
désén oly mértékben,
hogy a szülők csak ámul-
tak. Röviden szólva, a táp-
lálkozással ugyan nem le-

het mindent megmenteni,
mint azt sokan tévesen gon-

dolják, azonban sokat megle-
het menteni. Gyakran idézzük

fel magunkban azt az orvosi ki-
jelentést, amely úgy hangzik:

„Primum non nocere.”, tehát az
első és legfontosabb, hogy ne

rontsunk. Majd csak ezután jön az
a második alapszabály: ha segíthe-

tek valamiben, akkor azt kötelessé-
gem ténylegesen is megtenni.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/11.-12., Dr. Josef Jonáš – 

Strava & těhotenství
Magyar szöveg: Gauland Attila
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Az embereknek különféle álmaik, terveik és céljaik
lehetnek. Életünk elsődleges értelme azonban, mint az
mindig is volt és lesz, az emberi faj fennmaradásának
folytatólagos biztosítása, azaz aktív részvétellel
a fogantatás majd a világrajövetel csodás pillanataiban,
a gondoskodásban és a tapasztalatok utód számára való
átadásában úgy, hogy az képes legyen az önálló életre,
valamint teljesíthesse a földi küldetését.

Méregtelenítés –
mint az egészséges 

gyermekhez vezető út



nel látja el az izmokat és az agyat. Végül is
rávezet bennünket, hogy befelé figyel-
jünk, önmagunkba. Az összpontosított,
helyes légzés képesség arra, hogy kon-
centráljunk a szervezetünkre és figyeljük
annak szükségleteit. Ezt minden anyuka
használja az egyik legfárasztóbb teljesít-
ménynél, a szülésnél, amiről mindenki
tudja, hogy kemény fizikai munka. Meg-
tanulni helyesen lélegezni – „meghallani
a saját test hangját, üzeneteit“ – különö-
sen egészséges, és erősítően hat mindnyá-
junkra.

Az étkezési szokások, az étrend, és a di-
éta külön fejezetet képez a terhesség
előtt és alatt. Konkrétan gondolok itt a
gluténmentes gabonafélékre, amelyek
nem termelnek nyálkát. A tönköly, a tön-
kölylisztből készült termékek megfelelő
módon táplálják a szervezetet, eltávolítják
a káros anyagokat, lerakódásokat és mé-
reganyagokat, javítják a bélflóra ellenálló
képességét és a szervezet általános álla-
potát.  A barack, az alma, a cseresznye, a
jó minőségű bor erősíti a lépet és a föld

elemet.  Jó hatású még a datolya, a lícsi és
az algák. A megtermékenyülés előtt nagy
szükség van a lép megerősítésére, ezért
összpontosítunk rá. Párolt, főzött ételeket
ajánlunk, mert a nagy mennyiségű nyers
ételek túlságosan lehűtik a lépet és ez
rontja annak vérellátását. Ezt a módszert
viszont nem alkalmazhatjuk általánosan
mindenkinél. Minden klienst a saját meta-
bolizmusa alapján közelítünk meg. 

A holisztikus szemléletben helye van a
pszichotronikumoknak. Az érzelmi meg-
élések hatással vannak az ember fizikai ál-
lapotára. Ez a hatás függ az adott ember
érzékenységétől. A jövendő szülőkkel 
különféle relaxációs technikákat, meditá-
ciókat gyakorolunk, dolgozunk az energi-
ákkal (stimulálunk vagy ellazítunk), hasz-
nálunk invokációkat, vagy célirányosan
alkalmazunk aromaterápiát és más hason-
lókat. Újfent hangsúlyozom, hogy ha több
lehetőség van, mindenki válassza azt,
amelyik számára a legkedvezőbb.

Méregtelenítésre és harmonizálásra
eredményesen használjuk ezen a terüle-

ten Dr. Jonáš információs medicinájából:
Joalis Streson, NoDegen. Az alapmérés és
a kliens egyéni szükséglete alapján más
termékeket is alkalmazhatunk.

Végezetül engedjék meg, hogy felsoroljak
néhány hasznos tanácsot a szervezet mé-
regtelenítéséhez:
• Tartsuk tiszteletben, hogy mindnyájan

különbözünk, még akkor is ha egyek va-
gyunk...

• Jöhetnek negatív érzések és gondolatok,
de a lényeg az, hogy minél gyorsabban
el tudjuk őket engedni...

• A jó egészség és a lelki egyensúly a szer-
vezetünk természetes állapota...

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/09.-10., Iva Dlabačová – Detoxikace

jako cesta ke zdravému dítěti.

Magyar szöveg: Móré Margó
Szerkesztőségi módosítás: Veres Katalin

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz
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zeletkiválasztó és a nemi szervekben is
szaporodnak, amit nagyban fokoz maga a
terhesség, a hormonális fogamzásgátlás, a
sok cukrot tartalmazó étkezés valamint az
antibiotikumok használata.  A gombák el-
pusztítására és az egyensúly helyreállítá-
sára méregtelenítés előtt és alatt ajánlott
az étkezési szokások megváltoztatása.
Ajánlatos az összetett cukrok, továbbá a
keményítők, a fehér liszt, a burgonya és a
fehér rizsfogyasztásnak mellőzése, vagy
legalább a mennyiség csökkentése. A
megfelelő eredmény érdekében a méreg-
telenítés alatt megváltoztatjuk az étrend
összetételét, megerősítjük a szervezet
gombákkal szembeni immunitását, és el-
lenőrizzük az anyagcsere – konkrétan a
cukor és a glutén – anyagcsere-folyama-
tát. Csak ezt követően erősítjük a szerve-
zet vizeletkiválasztó rendszerét is.

További komplikációt jelentenek még pl.
a borrelia, sztreptokokusz fertőzések, a
chlamidia fertőzés a nemi szervekben, ill.
a vizelet kiválasztásánál, a paraziták, a zo-
ofertőzések, elsősorban Toxoplasmosa
gondi (ezek a paraziták gyakran okai le-
hetnek a meddőségnek) stb. Külön ki sze-
retném emelni a szövetközi állomány álla-
potát. A szövetközi állomány mérgekkel
való terheltsége akadályozhatja a szerve-
zet és egyes szövetek kifejlődését. Éppen
ezért vagyok hálás a Mezeg méregtelení-
tő készítményért!

A nők termékenységét befolyásoló egyik
szerv a lép, ezért méregtelenítenünk kell a
fogamzás előtt. A lép az emberi test 
legnagyobb nyirokszerve, ezért annak
tisztasága és megfelelő működése a leg-
fontosabb bármilyen méregtelenítő folya-
matban, és természetesen alapvető felté-
tele annak, hogy a szervezet öntisztító
folyamata beinduljon. Fogamzás előtt
alapvető feladat a hormonrendszer har-
monizálása, konkrétan a hormonok ter-
melődése, és a hormonszint beállítása a
szervezetben. Gondolok itt a hipofízisre és
a hipotalamuszra. A lép általában hatással

van a nyálkahártya minőségére és ellenál-
ló képességére, tehát a női nemi szervek-
re is, elsősorban az anyaméhre. Ebben az
esetben a következő méregtelenítő alap-
termékek vannak: Joalis Lymfatex, Velien-
Dren, Hypotal, Emoce és még azok a 
méregtelenítő készítmények, amelyek
tisztítják az idegrendszert, beleértve a
központi idegrendszert is, amelyek támo-
gatják az érzelmi kiegyensúlyozottságot.

Megvizsgáljuk mindkét partner veséjét
és a teljes vizeletkiválasztó rendszerét, és
nemcsak a fent említett összefüggésben a
gombákkal és az elszaporodott kandidá-
val kapcsolatban. A méregtelenítés utolsó
fázisában nagy jelentősége van a vizelet-
kiválasztó rendszernek, mert minden, ami-
re a szervezetnek nincs szüksége, ezen 
keresztül távozik a szervezetből. Ezt meg-
előzi az immunrendszer aktív munkája. A
tisztulási folyamat elején ez úgy működik,
mint egy gyűjtő, szűrő berendezés. A nők-
nél ebbe a körbe tartoznak a női nemi
szervek (főleg a petevezeték, petefészek
és így az anyaméh is), a férfiaknál a vese
tisztasága és működőképessége befolyá-
solja a prosztata, a herék és a mellékherék
munkáját.

Ezen területek méregtelenítő alapkészít-
ményei: Joalis Deuron, Candid, Gyno-Dren,
Urino-Dren és azok a cseppek, amelyek
konkrét problémákat kezelnek, méregtele-
nítik az idegrendszert, beleértve a közpon-
ti idegrendszert is, valamint az érzelmi
egyensúlyt támogató készítmények.

Az eljövendő apukánál mérjük a herék
lehetséges terhelését. Ezeknek állapotát,
működőképességét negatívan befolyásol-
ják a radioaktív anyagok, nehézfémek, a
különféle kémiai anyagok és a toxinok. A
méregtelenítés során foglalkozunk a máj-
jal, mivel itt folyik a toxinok kitisztítása a
szervezetből. Külön figyelmet fordítunk a
dohányosokra, mivel a dohányfüst a nemi
szervekben is elváltozásokat okoz. Gyak-
ran hatnak a spermiumok mennyiségére
és azok minőségére, bizonyos életfontos-

ságú anyagok minimális meglétére vagy
teljes hiányára.  Ezeket kiválthatja még a
helytelen, egyoldalú táplálkozás vagy fel-
szívódási rendellenesség a vékonybélben.
Amennyiben a jövendő apuka érdeklődést
mutat és együttműködik, személyre sza-
bott napirendet dolgozunk ki, hogy meg-
változtassuk a rossz, nem megfelelő  szo-
kásokat.

Ahhoz, hogy az emberhez, mint egész-
hez közeledjünk tudnunk kell:
1. ami tiszta, az egészséges és ellenálló,
2. amit használunk, az erős és életképes

Ezért legjobb információs medicinával
tisztítani, és ezt a tisztító, egészségjavító
folyamatot kiegészíteni a megfelelő moz-
gásokkal és erősítő gyakorlatokkal. 

Ugyanúgy, ahogyan az izmos karok és lá-
bak érdekében egyesek erősítenek, úgy a
leendő kismamáknak is ajánlatos a 
medenceizmok célzott erősítése. Ez tulaj-
donképpen a megfelelő izmok összehúzá-
sából és ellazításából álló ismétlődő 
gyakorlatsor. Néhány kliensem, akik mé-
regtelenítenek – akár a terhesség tervezé-
se miatt, akár egy sikertelen teherbeesés
után – az összes Mózes-gyakorlatot alkal-
mazzák.

Konfucius: „Aki levegővel él, az
fénylik, mint Isten, és sokáig él.“
További javaslat a megtermékenyüléshez
a légzőgyakorlatok elsajátítása. Ezért azo-
kat a leendő anyukákat, akiket érdekel a
fejlődésük, megtanítjuk helyesen, hatáso-
san és tudatosan lélegezni. 

Az emberek általában megértik, hogy a
szöveteknek, sejteknek megfelelő meny-
nyiségű oxigénre van szükségük ahhoz,
hogy megfelelően tudják ellátni feladatu-
kat. Az igazság viszont az, hogy az 
emberek nagy része helytelenül és felüle-
tesen lélegzik. Amikor a tüdő ki- és belé-
legez, a rekeszizom pozitívan hat a kör-
nyező belső szervekre, mert mozgásával
masszírozza azokat. A légzőgyakorlatok
rendszeres végzése folyamatosan oxigén-

Iva Dlabačová – 
rövid szakmai bemutatkozás
Szakmai karrierem legelején, még mint speci-
ális pedagógusként, főként gyermekekkel
foglalkoztam. Manapság pszichológiai és spe-
ciális reedukációs feladataim mellett Jonáš
doktor méregtelenítési módszerével is dolgo-
zom akkreditált terapeutaként prágai rende-
lőkben. Magához a természethez és a termé-

szetes gyógymódokhoz mindig is nagyon közel álltam. Jonáš
doktor vezetésével megszerzett végzettség mellett korábban és
továbbra is tanulmányozom egyéb gyógyító módszerek isme-
retanyagait. Ezzel az egészség komplex kezelésével és az ember
optimális fejlődésével kapcsolatos elképzeléseimet, ismereteimet
igyekszem gazdagítani.

Teljes családok járnak hozzám gyerekekkel együtt, de elláto-
gatnak hozzám felnőtt egyének is és családalapítást tervező 
párok is. Valamennyi kliensemet egyénileg, érzékenyen és em-
patikusan kezelem. Főként a gyermekek esetében tartom elen-

gedhetetlennek az ilyen érzékeny hozzáállást és a fejlődésük-
ben tapasztalható bárminemű testi, vagy pszichikai eredetű ki-
egyensúlyozatlanság időben történő megoldásának a fontossá-
gát. Ez a kiegyensúlyozatlanság ugyanis oka lehet különféle
specifikus nehézségeknek az iskolai tanulmányi képességekben,
a viselkedési zavaroknak, vagy leggyakrabban a gyermekbeteg-
ségekre való hajlamának, vagy éppen legyengülésének, melyet
nem ritkán allergiák, ekcémák stb. kísérnek.

Örömömre szolgál, hogy a méregtelenítési rendelőkbe egyre
jobban olyan tájékozottabb személyek érkeznek, akik többet
foglalkoznak saját és gyermekeik egészségével és annak pre-
ventív ápolásával. Örülök az őszinte érdeklődésüknek, kérdése-
iknek, előrehaladásuknak, de akár megelégedettségüknek is. Az
egészséghez és a pszichikai egyensúlyhoz vezető természetes 
útvonalat aktívan választó embereknek egyénileg igyekszem 
közelebb hozni mindazt, ami a speciális pedagógia, pszicholó-
gia, aromaterápia, táplálkozás, relaxáció és főként az irányított
és ellenőrzött méregtelenítés terén ami a lehető legjobb meg-
oldás.

Egyéb

??? Mik a tapasztalatok skizofrén személyek méregteleníté-
sével kapcsolatosan? Hogyan kezelhetők a méregtelenítési tü-
netek?

Igazán nagy merészségnek számítana, ha egy terapeuta a szük-
séges pszichiátriai szakképzettség hiányában belevágna egy ski-
zofréniában szenvedő beteg meggyógyításába. A skizofrénia
problematikája oly komoly és bonyolult, hogy melegen ajánlom,
bele ne vágjanak bármi ilyenbe! Ne feledjük el, hogy egy lelki-
leg beteg egyénről van ilyenkor szó, akinek a reakciói előre ki-
számíthatatlanok és igen patológiai jellegűek lehetnek. Nem
utolsó sorban nem egy pszichiáter hunyt már el skizofrén páci-
ense kezei által. A gyógyítás folyamán előfordulhat, hogy a pszi-
chotikus állapotban lévő páciens kizökkenthetetlen állapotba
(tébolyultságba) kerül, azt képzelve, miszerint őt meg akarják
mérgezni, életére akarnak törni. Egy ilyen helyzetet kezelni, na-
gyon nehéz dolog. A betegség rohamai nagyon vad lefolyásúak
is lehetnek, hatékony kezelésükön pedig nem csak orvosok
egész csapatának, hanem beteggondozók, szociális munkások
hadának is részt kell vállalnia. Egy pszichotikus skizofrén páci-
ens méregtelenítése nem alkalmas méregtelenítési terapeuták
rendelőjében történő kezelésre.

??? Hol találhatók még további olyan univerzális mérési pon-
tok, melyek összemérhetők a tenyérben lévő mérési ponttal?

Bevallom, hogy soha nem foglalkoztam
még további univerzális pont keresésével,
ugyanis több tízéves praxisom
során több ezer pácienst mér-
tem már ki, de még egyáltalán
nem találkoztam olyan esettel,
amikor ne lehetett volna kimérni
az érintett személy tenyerében a
szükséges információkat. Ne feledjük,
hogy a méregtelenítés a Salvia nélkül is vé-
gezhető és manapság már olyan jól kidol-
gozott lépéssoraink vannak, melyekhez a
Salvia mérőműszer általi kimérés nem fel-
tétlenül szükséges. Aki további univerzá-
lis mérési pontok kikeresésébe szeretne fogni, annak először is
át kellene részletesen tanulmányoznia az ún. klasszikus Voll-fé-
le módszert, ugyanis Dr. Reinhold Voll a méréseihez több száz
mérési pontot használt fel. Ezen pontok közül egy sort meg le-
hetne jelölni mint univerzálisként, azonban a pontos megtalá-
lásuk és kimérésük aránylag hosszú előtanulmányozást igényel-
ne, erre pedig ezidáig még nem merült fel szükség.

Jonáš doktor gyakorlati
tanácsai Mivel az utóbbi időszakban, sajnos

időhiány miatt elmaradtak
a videokonferenciák, így most a Joalis Info
Magyarország jelen számán keresztül
megpróbálom a terapeuták egyes
kérdéseit megválaszolni.
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??? Hogyan kezelhető egy olyan akut allergiás reakció, ame-
ly egy négyéves kisgyermeknél jelentkezett?

A méregtelenítési medicina, mely a Joalis készítmények felett
diszponál, nem az akut esetek kezelésére hivatott. Az akut ese-
tek megoldására a sürgősségi medicina hivatott, melynek meg-
vannak azok az eszközei, amelyek az ilyen helyzetek kezelésére
szolgálnak. A méregtelenítési terapeutáknak nem volna szabad
lépéseket tenniük az olyan akut allergiás állapotok kezelése ér-
dekében, mint amilyen egy rovarcsípést követően, vagy egy élel-
miszerallergia, illetve valamilyen gyógyszer utáni anaflatikus
sokk formájában állhat elő. A méregtelenítési medicina tere az
akut problémák speciális orvosi beavatkozásokkal történt meg-
oldását követően adott. Ezután a méregtelenítéssel az immun-
rendszer reakcióit úgy kezelhetjük, hogy ne következzen be ha-
sonló szituáció. Ezt pedig a méregtelenítéssel nagyon jól lehet
kezelni.

??? Hogyan kezeli a méregtelenítés az orsóférgességet és
más makroparazitákat? Milyen készítményeket kell ilyenkor ad-
nunk?

Ha az embernél ilyen jellegű paraziták fordulnak elő, azaz or-
sógiliszták, galandférgek stb., akkor ezeket az eseteket ne töre-
kedjünk megoldani egy méregtelenítési rendelőben, hanem 
engedjük át a megoldás lehetőségét olyan specializálódott szak-
embereknek, akik megfelelő készítményekkel rendelkeznek
ezen paraziták kipusztításához. A méregtelenítési terapeutára
nézve óriási veszélyt jelent az ún. omnipotencia érzete, vagyis
az emberi egészséggel összefüggő mindenféle esetek megoldá-
sának beképzelt érzete. Jusson eszünkbe, hogy a méregtelení-
tési medicinának meg vannak a maga elsőbbségei, előnyei, de
vannak természetesen korlátai is, persze ugyanakkor az egész-
ségi problémák egészen konkrét megoldására szolgál. De bizto-
san nem számít omnipotensnek, hiszen akkor felérne a sarlatá-
nizmussal, és a dilettantizmussal, ebbe a kategória besorolásba
pedig nyilván nem szívesen szeretnénk bekerülni.

??? Az életkor előrehaladásával miért alakulnak ki az embe-
ri testen különféle szeplők?

A különféle képződmények a bőr mentén, a bőr öregedésével
összefüggésben jelennek meg. Nyilván nincs szándékunkban az
öregedés folyamatának megállítása. Az öregedés folyamatával
valamennyi szerv és szövet sejtjeinek funkciója változik, ez a vál-
tozás pedig különféle hibák kialakulását jelentik. Amennyiben
szeretnénk megtudni, hogy mi a konkrét lényege ezen a hibák-
nak, akkor az elváltozásokat az irharétegben (tela subcutanea)
kellene keresnünk, ahonnan is a bőr gyakran kerül toxikus be-
folyásoltság alá. Egy fiatal bőrnek és egy idősebb páciens 
bőrének a reakciója persze eltérő, és az ilyen képződmények 
kialakulása pontosan a bőr öregedésével, tulajdonságainak és
regenerációs képességének megváltozásával függ össze. Ezért
az olyan kliensnek, aki ilyen problémával fordul hozzánk, 
ne ígérjünk meggyógyulást, ellenben tisztelettel mondjuk 
meg, hogy nem vagyunk képesek ezt a folyamatot megváltoz-
tatni.

??? Az epekövek problémája megoldható a máj mechanikus
megtisztulásával? Feloldhatók?

Nem! Az ún. igazi epekövek, melyek az epesav sóinak a kira-
kódásával keletkeznek, nem lehet májtisztítással csak úgy eltá-
volítani, de semmilyen más tisztítókúrával sem, melyektől hem-
zsegnek a különféle publikációk. A különféle gyógynövények,
kivonatok, olajok stb. sem vezetnek és nem is vezethetnek ezek-
nek a hihetetlenül kemény köveknek a feloldásához, vagy 
eltávolításához. Pontosan az epekövek azok a képződmények,
amelyek kizárólag csak műtéti úton távolíthatók el a szervezet-
ből.

??? Mely készítményekben található meg a hipofízis méreg-
telenítése?

Az alapkészítmény, mellyel a hipofízis méregtelenítését kezel-
jük, az a Joalis Cranium. A Joalis Cranium a mikroba gócokat tá-
volítja el a hipofízisből. A hipofízisben azonban nem csak mik-
roba gócok fordulhatnak elő, hanem olyan idegen eredetű
anyagok is, mint amilyen a glutén stb.. A hipofízist méregtele-
níthetjük bizonyos komplexekkel, azonban a méregtelenítésére
szolgáló mono-készítménynek tényleg csak is a Cranium számít.

??? Hogyan kezelendő a jin-jang harmo-
nizációja?

Be kell vallanom, hogy ez a kérdés meg-
mosolyogtat. Számomra azért megmoso-
lyogtató, mert egész eddigi életem során a
jin-jang harmonizációjának tanulmányozá-
sával foglalkoztam, így egy ilyen kérdés
megválaszolása azt jelentené, hogy nagyon sok
olyan írást kellene egyszerre idéznem, melyek a taoista filozófia
történetének kezdetétől keletkeztek. A jin-jang harmonizációja
egy egész életen át tartó vívódást jelent a saját pszichikával, ét-
kezéssel, életkörnyezettel, évszakokkal, napszakokkal, röviden
számos olyan dolgokkal és helyzetekkel, melyek körbevesznek
minket. A jin-jang harmonizációja nagyon fontos, azonban en-
nek a két ellentétes energiának a harmonizációja rettentően bo-
nyolult és nagy tudás igényel.

??? Előfordulnak Önnél is olyan páciensek, akiknek úgy tűnik,
hogy az egészségük nem olyan gyorsan tér vissza, mint azt re-
mélik? Különösen olyan esetekben, amikor azt említik, hogy a
pénzükért bizony gyorsabb hatást várnának el … Milyen gya-
kran javasolja Ön a gyógynövényeket, a homeopátiát, a me-
chanikus tisztításokat stb.?

Ha ezt a kérdést a végénél ragadom meg, akkor meg kell mon-
danom, hogy manapság, illetve az utóbbi években a praxisom-

ban csak és kizárólag méregtelenítési 
készítményeket, dietológiai intézkedé-
seket és pszichoterápiát alkalmazom.
Más eszközöket, mint amilyen a home-
opátia, a gyógynövények stb., ma már
nem alkalmazok, azt pedig, amiről tu-
dom, hogy képes vagyok megoldani,
méregtelenítési készítményekkel ol-

dom meg. Természetesen találko-
zom olyan páciensekkel, akik
elégedetlenek. Nem szabad,
hogy túl sokan legyenek ilye-
nek, hiszen elriaszthatják a

többieket, de azért előfordul-
nak. Az ilyen esetekben azon

igyekszem törni a fejemet, hogy
esetleg az ismereteim korláto-

zottak, ezért nem sikerül segíteni,
vagy pedig a nehézségek a méregtelení-

tési medicina lehetőségein túlnyúlnak, vagy esetleg a páciens-
nek nincs lehetősége meggyógyulnia bizonyos problémák fenn-
állása mellett, melyeket nem képes önállóan felszámolni – ilyen
lehet a stressz, vagy hibás diéta, a drogfogyasztás, vagy akár a
személyes tulajdonságok. Az ilyen pácienssel való találkozás min-
dig kellemetlen és stresszes, egy ilyen találkozásból mindannyi-
an bizonyos léleksérüléssel jöhetünk csak ki. Ez azonban már
szakmai ártalomnak számít.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/11.-12., Dr. Josef Jonáš
– Dr. Jonáš radí

Magyar szöveg: Gauland Attila
Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

Készítménygaléria

A
ginekológiai terület petefészekből,
petevezetékekből, anyaméhből és
hüvelyből áll össze. Ez egy olyan

szervi terület, amely bizonyos módon
a nőt szimbolizálja. Civilizációnkban
azonban különös terhelésnek van kitéve:
nem csak szaporodási feladatot lát,
amelynek révén a születés pillanatáig
fejlődési környezetet képes biztosítani
a magzat számára, hanem szexuális
szervi egység is és az embereknél
a szexet, valamint a szaporodást sok
esetben külön kell kezelnünk.

Valamilyen férfivel egy közös gyerek,
dönteni egy egész életen keresztül tartó
anyaságról, mindez óriási
kötelezettséget jelent egy nőnek, ami
pedig bizonyos személyiségeknek
jelentős stresszt okozhat. A szexuális élet
sem komplikációktól mentes. A szexuális
életét az ember számos tabuval
korlátozza, de az álatokkal szemben
hihetetlen szexuális praktikákat képes
kieszelni.

A GynoDren bizonyos kockázatokat is
rejt, melyeket csak az emberi fiziológiai
ismeretek birtokában lehet eliminálni.
A nőgyógyászati terület, így mind
a petefészek, úgy az anyaméh is olyan
hormonok által befolyásoltak, melyeket

maga a petefészek produkál.
A petefészek azonban egy olyan szerv,
amely lényegében úgy ugrál, ahogyan
a hipotalamusz és a hipofízis fütyül neki,
tehát önmaguk nem döntenek
a működésükről. Éppen ezért meg kell
különböztetnünk, mit tudunk megoldani
GynoDren-nel és melyek azok
a készítmények, amelyek az agyban
található, említett szervekkel dolgoznak.
A GynoDren nem képes beavatkozni
a hormonális rendszer irányításába,
illetve ugyanígy a hormonális rendszert
vezérlő szervek méregtelenítését
szolgáló készítmények semmilyen módon
sem képesek közvetlenül befolyásolni
a ginekológiai területet. Sok ember ezt
így nem is sejti, így a hölgy kliensek
többségénél azzal találkozunk, hogy
meg kell nekik magyaráznunk
a ginekológiai szervi terület működését,
valamint a hormonális rendszer
funkcióját. Hitetlenül szokták csóválni
a fejüket.

A nőgyógyászati szervi terület
méregtelenítése lényeges és nem csak az
olyan lehetséges nehézségek
elkerülésének szempontjából, mint
amilyeneket például a hüvelyi
nyálkahártya gyulladása, vagy az
anyaméh epitel elváltozásai, petefészek
gyulladások, ciszták, miómák,
méhgyulladások stb. okozhatnak. Ez
a szervi terület, mint azt korábban is
említettük, a magzat fejlődését szolgálja,
tehát egy olyan környezet, melyben
világrajövetelét megelőzően a magzat
kifejlődik. Ha egyes gócok, például
a méhfalban beágyazódtak, a magzatra
veszélyes toxinokat termelhetnek, ekkor

viszont a ginekológiai
terület terhességet
megelőző méregtelenítése
elsőszámú alapvető feladat.

Ugyanúgy, mint az összes
többi szervet sem,
a nőgyógyászati szervi
területet sem kezelhetjük
elszigetelt szervi
egységként – konkrétan
a vesék fennhatósága alá
tartozik eme szervi terület.
A kialakult problémák így
gyakran összefüggnek
egymással, például
a húgyúti szervek
gyulladása és
a hüvelygyulladás.
A ginekológiai szervi
területet a vegetatív
idegszálak sűrű hálózata
veszi körül, mindenekelőtt
a plexus ovaricus és

a plexus uterovaginalis számítanak
lényeges fonatnak, melyek adott esetben
különféle nehézségeket képesek okozni.
A méh környezetében található még
a nyirokrendszer része, a medence
számos izma, tehát eme szervi terület sok
esetben közvetett, vagyis másodlagos
módon is befolyásolható. Éppen ezért
igen gyakran kell kombinálnunk
a GynoDren készítményt a Cranium és
a Hypotal készítményekkel, mely
utóbbiak a hormonális szabályozást
befolyásolják. Meg kell említenünk még
a Lymfatex, a Vegeton és az UrinoDren
készítményeket is, vagy ugyanígy az
Emoce és a Streson készítményeket,
ugyanis tekintettel kell lennünk egy
egész sor egyéb szervekkel való
összefüggésre.

A ginekológiai szervek
méregtelenítéséhez tehát komplex
módon kell közelítenünk. Bizonyos
esetekben nem szabad megfeledkeznünk
a pszichoterápiáról sem, hiszen ezzel az
adott hölgy számára világosabbá
tehetjük a ginekológiai terület
kapcsolatát a pszichéjéhez, fejlődéséhez
és neveltetéséhez. Tisztázandó ilyenkor
az is, hogy az idegrendszer
emlékezőképességgel bír, az átélt
párkapcsolati hazugságok, vagy éppen
párkapcsolati katasztrófák bizony
emléket hagynak maguk után az
idegrendszerben, mely nem felejt.
A GynoDren az alapvető méregtelenítési
készítmények sorába tartozik.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/11.-12., Dr. Josef Jonáš – GynoDren

Magyar szöveg: Gauland Attila

A GynoDren készítmény
a ginekológiai terület

méregtelenítésére szolgál.
Ez tehát azon kevés

készítmények egyike, mely
kifejezetten hölgyek

számára készül. A többi
készítmények esetében
természetesen nincsen

szerepe a nemnek.
A GynoDren készítmény
a női genitális területet

hivatott méregteleníteni
mikroba gócoktól, tehát
nem az idegen eredetű
anyagoktól, vagy más

egyéb toxinoktól.

Gyno-Dren 
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Az Egyesült Államokbeli Minnesotai Egyetem tudósai
egy meglepő felfedezésre jutottak: a menstruációs
ciklusok a gazdasággal összefüggésben ingadoznak.

Nem olyan régen a közgazdászok még úgy gondolták,
hogy az öltözék fajtája, melyet egy hölgy megvásárol, tel-

jes mértékben azoktól a fogyasztói preferenciáktól függ, me-
lyeket egy hölgy tudatosan az ellenőrzése alatt tart. Az újabb
kutatások azonban azt mutatják, hogy a hölgyek fogyasztói
viselkedése nem csupán a tudatos döntésük következménye,
hanem tudatalatti hormonális folyamataiké, jobban mondva
a menstruációs ciklusuk pillanatnyi fázisáé is. Ha egy hölgy az
ovulációs időszakában, - vagyis amikor a leghajlamosabb a te-
herbeesésre -, indul el vásárolni, akkor jellemzően a mutató-
sabb felsőruházati kínálatból hajlamos választani magának.

A tanulmány szerzői azt állítják, hogy az ilyen választásnak a
hölgyek nem azért tulajdonítanak elsőbbséget, mert szeret-
nének tetszeni a férfiaknak, hanem azért, hogy az elfogadá-
sukért vívott harcból eltávolíthassák a konkurens társaikat.

A tanulmány összefoglalása választ igyekszik adni számos
hölgy azon ambivalens hozzáállásáról is, mely szerint hölgyek,
akik attraktív és kihívó öltözetet öltöttek magukra, később
azon bölcselkednek, hogy a kollégáik tekintete talán túl gyak-
ran siklik mélyebb kivágásuk irányába, ne feledjük, hogy a
szexi, bár középszerű öltözetüket, melyet hormonális őrült-
ségük közepette vásároltak az ovulációjuk során, természe-
tesen a mentsruációs ciklusuk egyéb időszakaiban is viselik –
tehát olyan időszakban is, amikor a férfiak nem számítanak
elsődlegesnek, sőt inkább kínosak számukra.

Így, vagy úgy az ovulációban lévő hölgyek száma durván mil-
liárdnyi fogyasztót jelet – ez pedig nem elhanyagolható szám
a globális fogyasztás szempontjából.

Forrás: Týden

A só helyett inkább
fűszerek 

Akardiovaszkuláris megbetegedések számának növekedésével
összefüggésben az orvosok a só, illetve nátrium bevitel csök-

kentésére hívják fel a figyelmet. Az emberek gyakran tévesen véle-
kednek úgy, hogy elegendő csökkenteni csupán a túlsózott sült
krumpli fogyasztását. Az igazság viszont az, hogy a szervezetünkbe
a legtöbb sót az élelmiszeripar által termelt általános élelmiszerek-
kel visszük be. Így veszélyesek lehetnek a füstölt áruk, a sajtok, az
ásványvizek, a mustár, az eltett olívamag, de akár a pékáruk, gabo-
nafélék és mélyhűtött termékek is.

A túl sok nátrium fokozza a vérnyomást, ami a halálos agyvérzések,
szívelégtelenségek és infarktusok bekövetkezésének legfőbb oka.
Egy átlagos európai lakos naponta úgy 9 – 14 grammnyi sót fogyaszt
el. A napi átlagosan bevitt mennyiség 1,5 grammal történő csök-
kentése a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet csak évente min-
tegy 150 ezer emberi életet menthetne meg. Nagy-Britanniában pél-
dául sikerült a fejenkénti napi átlagosan bevitt sómennyiséget 9,6
grammról, 8,6 grammra letornászni, aminek következtében az agy-
vérzéses esetek száma évközben mintegy 35 ezer esettel csökkent.

A mai ember állítólag ötvenszer többször sózza ételét, mint arra
a történelmét tekintve élettanilag szüksége volna. Mintegy kétmil-
lió évvel ezelőtt az őseink táplálkozásában nagyon csekély volt a ná-

trium jelenléte, éppen ezért az emberi szervezet el-
kezdte ezt az elemet visszatartani. Ez azonban

most nekünk káros.
Mind az EU, úgy az USA egészségügyi szerve-

zetei is igyekeznek a kormányokra nyomást
gyakorolni a tekintetben, hogy szigorítsák az
élelmiszerekben megengedett nátriumtarta-
lom szintet. Szintén sokat segítene a jelen he-
lyzeten, ha otthon megtanulnánk az ételein-
ket utólagosan nem sózni. A só helyett

alkalmazható fűszerek és gyógynövények is.
E célból igen megfelelő lehet a fokhagy-

ma, a szőlőecet, a hagyma, a póréhagy-
ma, a bors, a kapor, az oregano, a roz-
maring, a bazsalikom, a koriander, az
ánizs, vagy a kardamom.

Forrás: Týden
Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

FIGYELEM! EGY KIVÁLÓ ÚJ
LEHETŐSÉG!

Új negyedéves díjazásos akciónk valamennyi tehetséges és sikeres 
terapeuta számára!

Legyen Ön is sikeres terapeuta és szerezzen a saját
választásának megfelelő 10 darab Joalis 

méregtelenítési készítményt

INGYENESEN!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy egy teljesen vadonatúj negyedéves díjazású akciót írunk ki
terapeuták részére. Ezzel azok munkáját kívánjuk értékelni, akik a legjobb eladási eredményeket

képesek elérni, illetve ezzel párhuzamosan a Joalis készítményekkel végzett irányított és ellenőrzött
méregtelenítési módszer kiváló képviselői is egyben. A lehetőség valóban mindenki számára adott és
a részvételi feltétel is csupán egyetlen egy: a Joalis készítmények eladásában negyedéves szinten el
kell érni a 300 eladási darabszámot. A negyedéves időszakok alatt az alábbi havi bontásokat értjük:

januártól – márciusig; áprilistól – júniusig; júliustól – szeptemberig és októbertől – decemberig.

A 10 darab INGYENES készítmény képezte díj
ismételten is elnyerhető!

Egy ilyen díj megszerzése Önre nézve nem azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem vehet részt
ebben a rendhagyó akciónkban. Éppen ellenkezőleg, Önnek azonos részvételi lehetősége nyílik 2011.

minden egyes következő negyedévében. Így tehát ebben az évben összesen akár 40 darab Joalis
készítményhez is hozzájuthat teljesen INGYEN! Mindeközben egyaránt igénybe veheti a Bioharmoni®

elnevezésű méregtelenítési készleteket és méregtelenítési csomagokat is. Ilyen esetben minden egyes
ilyen készítménykészlet, vagy - csomag, 4 darab Joalis készítménnyel egyenértékű darabszámon

értendő (ugyanígy kerülnek beszámításra az Önök által elért eladásoknál is). A díjazás keretén belül
részben, illetve annak teljes egészében választhatják a teljesen új Vitavit® és Vitatone® elnevezésű
vitaminos készítményeket, melyek támogatják a bennük rejlő vitaminok optimális felszívódását.

Bízunk benne, hogy jelen akciónkkal nem csak az Önök terapeuta tevékenységét sikerül 
kellőképpen díjaznunk, hanem lehetőségünk nyílik egyben az Önök versenyszellemét, 

valamint játékkedvét is felkeltenünk.

Sok sikert kívánunk minden kedves terapeuta munkatársnak!

A jelen akció védnöke: 
Mikle Miriam – a BCH Kft. kereskedelmi és marketing menedzsere

Újdonság!
Érdekesség

A túlsózott
gyermekélelmiszerek 

AGyermekélelmezési Tanácsadói Központ, hároméves
életkorig bezárólag egy felmérést végzett a gyermek

étrendjét és étkezési szokásait illetően. Ebből az derült
ki, hogy a gyermekélelmiszerekben só felesleg található,
mégpedig négyszeres mennyiségben.

Zuzana Urbanová, a prágai Általános Egyetemi Kórház
részéről rámutatott arra, hogy egy hat – tizenkét hónapos
gyermek étrendjében 80 %-val több só található, mint
szükséges volna, sőt, az egy – másfél éves gyermekeknél
ez a mennyiség már 95 %. A még idősebb gyermekek
mindegyikénél meghaladta a nátriummennyiség a java-
solt értéket, egyes esetekben akár négyszeres mértékben
is. Közben só felesleget olyan gyermekek esetében is ta-
láltak, akik szoptatva voltak és gondosan előkészítet há-
zi étellel voltak kiegészítés gyanánt táplálva. A legna-
gyobb gondot a túlsózott pékáruk fogyasztásának
formájában mutatkozott elsődlegesen, ezeket a gyer-
mekek pedig már csecsemőkortól kapják. Mindehhez ké-
sőbb még hozzáadódnak a füstölt termékek, a sajtok, a
sózott vajak és más, magas sótartalmú élelmiszerek.

A túlzott só bevitel az újszülött és a csecsemőkorban a
vesék túlterhelését okozza, , miközben a vesék ilyen ko-
rai életkorban még nem kellőképpen érettek. A szív és a
teljes kardiovaszkuláris rendszer számára a terheltség
rendszerint olya magas szokott lenni, hogy már az isko-
láskorú gyermekek esetében az orvosok gyakran magas
vérnyomást és más nem kívánatos következményeket di-
agnosztizálnak.

A másik kockázatot a sós ízre való hajlam kialakulása je-
lenti, mely rendszerint erős szokott lenni és az életkor elő-
rehaladásával ez fokozódik. A sós krumpli és a sósmo-
gyoró fogyasztása más egyéb faktorral kombinálva, úgy
mint például mozgáshiánnyal, túlsúly és kövérség kiala-
kulásához vezet, majd később kardiovaszkuláris megbe-
tegedéshez vezet. A gyermekek számára a legegyszerűbb
és leghatékonyabb megoldás eleve a sós ízre való rá nem
szoktatás.

Forrás: www.novinky.cz

A hormonok vonzásában



volt ez nekem... Az következő ellenőrző kiméréses vizsgálat
tavaly októberben volt. Az előző készítményeket az ellenőrző
kimérésig még nem szedte végig.

(Kimérés során tapasztaltak:
A kimérés során már csak vírusos
toxinok voltak enyhén észlelhetők.
A terheléseket melyek az első
kimérésen kimutathatóak voltak,
sikerült csökkenteni, főként a tüdő
szervkörben. Készítmények
alkalmazása során nem volt
érezhető különösebb reakciója
a szervezetnek.
Javasolt volt kiiktatni a Liv-Dren-t
és helyettesíteni az ATV
készítménnyel, továbbá javasolt
volt a vitaminok használata főként
a B vitaminé.)

A viselkedése folyamatosan javult,
már a tanárai szerint is nagyon jól irányítható, nagyon jól lehet
vele együtt „dolgozni„, csak jót mondtak róla. Részemről
naponta KETTŐ / nem elírás / órát foglalkozom vele
egyhuzamban / együttműködési készség, kommunikációs
készség, szenzomotoros integráció és a kognitív funkciók
fejlesztése /. Megítélésem szerint nagyon jól haladunk.
Legfontosabb, hogy nem esik nehezére a két órás
koncentráció.

Eddig az utolsó kiméréses vizsgálatra 2011. januárjában került
sor. Ennek során újabb Joalis cseppeket kaptunk.

(Kimérés során tapasztaltak: Terhelt szervek: Idegrendszer –
periférikus és vegetatív egyaránt,
továbbá a mesenchyma rész is.
Fertőzési gócok az
idegrendszerben volt mérhető.
Terhelő toxinok: Glutén,
nehézfémek.
Glutén a vastag bélben került
kimutatásra, ezért a Res-Dren
készítményre esett a választás,
korábban ez a készítmény nem
volt javallott, mivel a tüdő területe
javarészt vírusok általi terheltség
alatt állt. A következő
készítményeket kaptuk: Gli-Glu,
Res-Dren, Streson, Cranium.)

Mindent összegezve: Nagyon
nagy előrelépés volt a kisfiam fejlődésében a Joalis cseppek
használata, teljesen megváltozott, sokkal nyitottabb,
kiegyensúlyozottabb, érdeklődőbb, együttműködőbb és még
sokáig sorolhatnám... gyermekké vált. Komoly reményt hoztak
számomra a fent említett készítmények.
Mindenkinek kívánom hogy a Joalis cseppek ilyen, vagy ennél
jobb javulást hozzanak számára!

Fazekas Miklós

Helló Magyarország!
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Biztosan létezik olyan állapot, melyben a mandulák
eltávolítása elengedhetetlen. Ez azonban közel sem igaz

minden esetre!

Amennyiben elfogadjuk, hogy minden szükséges, mely
szervezetünkben található – ellenkező esetben az evolúció már
rég kiiktatta volna – törvényszerűvé válik, hogy harcoljunk, pl.
a mandulák megtartásáért.

Légutaink első védelmi vonaláról van szó, mely
megakadályozza a kórokozók mélyebbre jutását. És máris
értjük szükségességüket! Eltávolításukat követően nyitva
állnak a kapuk a gége, légcső, tüdők irányában… Egy életen
át!

Visszatérő mandulagyulladások, gócok esetében - időben
lépve - számos esetben elkerülhető a műtét a mandulák és
a nyirokrendszer homeopátiás elveken alapuló, egyben
gyógynövényeket is felvonultató, tisztításával.

A Joalis készítmények
körében gócnyitók
(mandulák esetében
Tonsila-Dren) is
találhatóak, melyek
egyedülálló módon az
immunrendszer számára
hozzáférhetővé teszik

a betokosodott, ún. gócban elő kórokozókat.
(Az ép góc jellegzetessége, hogy sem az immunrendszer, sem
az antibiotikumok nem tudnak áthatolni rajta!)

A teljes tisztításhoz leggyakrabban ajánlott Joalis
készítmények: Tonsila-Dren (mandulák gócaira, nyirokutakra),
Nobacter (gócban élő baktériumokra), Imun
(immunrendszerre), Optimon (sejtközi kommunikáció és
immunitás optimalizálására), esetleg Cor-Dren vagy Uri-Dren
a szív, vagy a vese védelmére. Természetesen testreszabottabb
az összeállítás egyéni vizsgálatot követően.

Tovább tökéletesíthetjük az eredményt akkor - ha szinten
tartva a testi-lelki egyensúlyi állapotot - homeopátiás alkati
szerrel is kiegészítjük a kezelést.

Dr. Munkácsi Katalin, gyermekgyógyász, homeopata
Egészségnevelő Stúdió, Budapest

www.egeszsegnevelo.hu, katalin.munkacsi@t-online.hu

Nagyon nagy
szerencsémnek tartom,

hogy a 2010-es Nemzeti
Vágtán odatévedtem a Joalis bemutatójára, ahol
megismerkedtem a Joalis cseppek működésével és
hatékonyságával. Nem gondoltam volna, hogy ezt
a hatékonyságot ilyen gyorsan megtapasztalom! Leírom
a történetünk, hátha ezzel más gyerekeken is segíteni tudok.

Miki nevű kisfiam 2003. szeptember 5-én született zavartalan
terhességből a 41. héten 3400 grammal, 9/10 apgar értékkel.
Korai újszülött kora zavartalan volt, négynaposan
hazamehetett a korházból. Otthon szopott, de egy hónapos
kortól tápszer kiegészítést is kapott. Csecsemőkorban nyugodt,
az átlagosnál többet alvó baba volt, fejlődésében nem volt
probléma. Miki csecsemőkorában figyelt a beszédre, és
hangadásai is színesek voltak. Első szavai, szókezdeményei 1,5
éves kora körül jelentek meg, szókincse ezután lassan és
folyamatosan gyarapodott. 2,5 évesen kb. 50 szót használt,
kevés kommunikációs szándékkal, és szociális fejlődése is
kezdett eltérni a tipikustól, élményeit nem osztotta meg
környezetével, szemkontaktust ritkán, rövid időre vette fel. Itt
merült fel az autizmus spektrumzavar gyanúja. Ezután a Heim
Pál Gyermekkórházban neurológus diagnosztizálta. Rengeteg
terápiás kezelést kapott (gyógypedagógiai fejlesztés, HRG,
zeneterápia, lovasterápia stb.) De sajnos komolyabb
eredményt sehol nem tudtak felmutatni. A gyermek

kommunikációs és szociális
fejlődése megállt, ebből az
állapotból nem sikerült
senkinek kibillenteni.
Abban a szerencsében volt
részünk, hogy az itteni vezető

lehetővé tette hogy egy húszéves tapasztalattal rendelkező
kollégájuk vizsgálja meg a kisfiamat. Nagyon szorított az idő,
mivel szeptemberben iskolakezdés, és még nem tudtam hová
tudom elhelyezni. Az első vizsgálat 2010. júliusában volt, itt
kaptunk négyféle Joalis cseppet, amiből naponta 5 cseppet
kellett alkalmazni.

(Kimérés során tapasztaltak:
Terhelt szervek: ORL terület, nyirokrendszer, idegrendszer, agy
területe, tüdő területe, vese szervkör, endokrin rendszer,
fertőzési gócok a következő szervkörökben: Máj, szív, vesék,
meninges, pars sympatikus, nervus opticus, nervus trigeminus,
nervus vestibulocochlearis.
Terhelő toxinok: chlamydia, vírusok (adenovírusok, herpes
vírusok, EB vírusok, FSME), glutén, fóbiák, vitaminok hiánya,
pszichociszták.
A következő készítményeket kaptuk: Liv-Dren, Uri-Dren,
Emoce, Hypotal (javasolt 5 csepp/nap, adagolás mellett.)

Az első szembetűnő változások három hét múlva kezdtek
jelentkezni. Sokkal hosszabb időre felvette a szemkontaktust,
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabbá vált. Egyre több és
hosszabb idejű foglalkozást tudtam vele elvégezni. A nyár
végére a koncentrációjában sikerült átlépnem a bűvös 
45 percet!!! Ennek köszönhetően felvételt nyert egy általános
iskola integrációs céllal létrehozott autista osztályába! Nem
tudom szavakba önteni mekkora siker és megkönnyebbülés
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Tapasztalatok

2
007. novemberében
találkoztam először
Némethné Czövek Katával,

aki bemutatta számomra a Salvia
mérőműszert, és az EAM set
programot. Nagyon sokat tanultam tőle,
mind szakmailag, úgy emberileg
egyaránt. Megtapasztaltam az önzetlen
segítőkészséget. Sohasem tartogatta
magának a fáradságos munkával
megszerzett ismereteit, hanem mindig
a legfrissebbet és a legjobbat adta és
adja magából. Ezúton is szeretnék neki
köszönetet mondani.

Úgy döntöttel, hogy elindulok ezen
a méregtelenítési úton.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy
a Joalis készítményekkel végzett kúrával
"csomagokat" állítunk össze, azaz egy-
egy problémát véglegesen szüntetünk

meg. Ezért például akik 2-3 éve
méregtelenítést végeztek, még a mai
napig is jól vannak, illetve ha
megkeresnek, akkor más problémával
fordulnak hozzám, vagy 
családtagjaikat, ismerőseiket hozzák el
magukkal.

Egy gyakorlati esetet szeretnék
megosztani Önökkel. Korábbi
munkahelyemen több kolléganőm is
szenvedett a közismert "felfázásos"
tünetektől. Számítógép mellett dolgozó,
ülő munkát végző hölgyeknél ez gyakori
jelenség. Miután kimértem őket,
elvégeztük a szokásos tisztítást: az

A 2011-es esztendő
legelején új Joalis

Kereskedelmi Központ
alakult Baján, mégpedig

Ribárné Lakatos Ágnes
gyakorlott és tapasztalt

terapeuta vezetésével. Ezen
alkalomból adódóan, jelen

cikken keresztül
szeretnénk Ágnest
bemutatni Kedves

Olvasóinknak!

Joalis Kereskedelmi
Központ Baján

Mandulaműtét. 
Jó megoldás?

Miki esete, 
édesapja leírása alapján



• Kedves Munkatársaink! Örömmel tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a Body Centrum Hun-
gary Kft. csapata Veres Katalinnal, mint új munkatársnővel bő-
vült. Katalin kereskedelmi asszisztens munkaköri feladatokat lát
el cégünknél, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy árurende-
lési, szállítási, számlázási és egyéb adminisztrációs vonatkozá-
sú kérdésekben bátran forduljanak hozzá! Katalin elérhetősé-
geit a Szolgálati Közlemény rovatunkban találhatják meg.

• Tájékoztatjuk Önöket, hogy lektorunk Pavel Jakeš úr az alábbi
időpontokban méregtelenítési alaptanfolyamokat tart Buda-
pesten, azaz 2011. április 14. – 15-én, valamint 2011. május 
19. – 20-án. Jelentkezni Mikle Miriamnál, a BCH Kft. kereske-
delmi irodavezetőjénél lehet a 06-30-813-8676-os mobil-, és a
(06-1) 950-4023-as vezetékes számon, vagy pedig írásban a body-
centrum@joalis.hu e-mail címen. Szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt!

• Lektorunk, Pavel Jakeš úr szakmai irányításával, Demonstrációs
praktikák – cím alatt 2011-ben is tovább folytatódnak a gya-
korlati mérési napok, a módszert gyakorló méregtelenítési te-
rapeuták számára. A gyakorlatok természetesen nem csak Bu-
dapesten, hanem vidéken is megtartásra kerülnek, a 2011. / 1.
félév helyszíneit és dátumait az alábbi táblázatban olvashatják.
Jelentkezni az érintett Referencia -, valamint Kereskedelmi 
Központoknál, illetve Mikle Miriamnál, a BCH Kft. kereskedelmi
irodavezetőjénél lehet a 06-30-813-8676-os mobil-, és a 
(06-1) 950-4023-as vezetékes számon, vagy pedig írásban a 
bodycentrum@joalis.hu e-mail címen. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!

Dátum: Város: Helyszín:
2011. március 24. Debrecen Debreceni Joalis 

Kereskedelmi Központ
2011. március 25. Pécs Health For Sale Kft.
2011. április 15. Budapest Body Centrum Hungary Kft.

• Felhívjuk valamennyi Referencia Központ és Kereskedelmi Köz-
pont, kedves képviselőinek szíves figyelmét, hogy 2011. április
16-án a Body Centrum Hungary Kft., egynapos oktatói szemi-
náriumot tart Budapesten. Jelentkezni Mikle Miriamnál, a BCH
Kft. kereskedelmi irodavezetőjénél lehet a 06-30-813-8676-os
mobil-, és a (06-1) 950-4023-as vezetékes számon, vagy pedig
írásban a bodycentrum@joalis.hu e-mail címen. A képviselő
munkatársak szíves megjelenésére mindenképpen számítunk!

• Továbbra is együttműködésünket ajánljuk terapeuták, életmód
tanácsadók és orvosok számára, akik érdeklődnek Jonáš doktor
által képviselt egyedülálló méregtelenítési módszer iránt. Ké-
szítményeket a Joalis termékkatalógus alapján lehet megvásá-
rolni. Mindenképpen javasoljuk az alaptanfolyamon, illetve az
azt követő haladó, továbbképző oktatóprogramokon való rész-
vételt. Ezzel kapcsolatosan időpontokat, helyszíneket és egyéb
feltételeket a www.joalis.hu honlapon találhatnak a kedves ér-
deklődők.

• 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 tapasztala-
ti esetleírásokat a bodycentrum@joalis.hu e-mail címen.

Összeállította: Mikle Miriam

26 IV. évf., 2011. 1. negyedév

Előzetes

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

ALAP- ÉS HALADÓ MÉREGTELENÍTÉS:
• Nyirokrendszer II.

EGYEBEK:
• Jonáš doktor tanácsai
• Terhesség alatti táplálkozás

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

Negyedévente megjelenő, az emberi szervezet méregtelenítésével
foglalkozó szaklap
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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.
Központi e-mail cím:
bodycentrum@joalis.hu
Irodavezető:

Mikle Miriam – irodavezető
Mobil: 06-30-813-8676
Telefon: (06 1) 950-4023
Új e-mail: mikle.miriam@joalis.hu
Árurendelés, szállítás és számlázás:

Veres Katalin 
– kereskedelmi asszisztens

Mobil: 06-30-500-1647
Telefon: (06 1) 950-4023
E-mail: veres.katalin@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. 
(kapukód: 30., 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

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

Jenei Zoltán
06-70-327-6851

illetve e-mailben:
jenei923@t-online.hu

Elérhetősége:
4028 DEBRECEN, Szotyori u 73/1
Bejelentkezni lehet telefonon

Posta Éva
06-70-328-0310

illetve e-mailben:
posti.eva101@gmail.com

VITAL LINE CENTER –
Budapest
Elérhetősége:
1027 BUDAPEST, Kapás u. 49. I.em. / 3.
Bejelentkezni lehet telefonon:

Németné Czövek Katalin
06-30-319-2957
06-70-433-0313

illetve e-mailben:
vitallinecenter@gmail.com, 
vitalpont3000@gmail.com

Honlap: www.vitalpont3000.com

MERIDIÁN PONT 3000 Kft. – 
Győr
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

RIBÁRNÉ LAKATOS ÁGNES – Baja
Elérhetősége:
6500 BAJA, Tóth Kálmán tér 8.
Bejelentkezni lehet telefonon:

Ribárné Lakatos Ágnes
06-20-431-3845

illetve e-mailben:
info@witalwellnessklub.hu

Honlap: www.vitalwellnessklub.hu
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Helló Magyarország!

Rövid híreink: 

Szolgálati közleményelektromos sugárzástól, a nehézfémektől, a vegyi
anyagoktól. A következő Joalis készítményeket
alkalmaztam: Antimetal, Uri-Dren, Antichemik, Liv-Dren,
Gyno-Dren, Ionyx, Col-Dren és Streson.

A problémáik megszűntek, ma már megtanulták kezelni
a "helyzetüket". Rendszeres testmozgással, helyes
táplálkozással teljesen tünetmentesek.
Egy másik eset gyanánt sokszor eszembe jut egy idős néni
esete, aki izületi fájdalmakkal és vesecisztával
küszködött. 2008-ban többek között Biosalz és Uri-Dren

készítményeket kapott. A reverz hatás elkerülése miatt 
2 x 2 cseppet ajánlottam hetente növekvő adagolásban
egészen 2 x 10 cseppig, miközben azt kértem, hogy két
hónap múlva kontrolláljuk az eredményt. 2010-ben
megkeresett a néni és hozta a két üveget, melyekből kb.
10 ml készítmény hiányzott. Azzal a kérdéssel jött, hogy
a férje beszedhetné-e a még megmaradt készítményeket,
mert ő rendbejött, néhány hónap alatt elmúlt
a vesecisztája, és azóta is jól érzi magát (mint rájöttem
a 2 x 2 csepptől, mert nem növelte tovább az adagját).
Ezúttal viszont a férjénél mutatkoztak veseciszták.
Megnéztem a készítmények szavatossági idejét és
mosolyogva "igen"-t mondtam. De megjegyeztem, hogy
igen takarékosnak tetszett lenni, mert a
készítményeknek normálesetben már régen el kellett
volna fogyniuk.

Ez az eset számomra nagy hitet adott a szerek
hatékonyságát illetően.

Egy következő aranyos eset, amikor is egy 75 éves bácsi
keresett meg azzal, hogy nagyon fázik a lába. Kimértem
őt és vénás keringési gyengeséget, nehézfém terhelést,
a vesékben pedig fertőzési gócokat találtam nála. Többek
között Antimetal, Uri-Dren, Vena-Dren készítményeket
kapott. Néhány nap múlva mentem a helyi
gyógynövényboltba, ahol azzal fogadtak, hogy milyen
lábmelegítő szert forgalmazok, mert egy úr újságolta,
hogy nálam járt és olyan cseppeket kapott, hogy amióta
ezeket szedi már nem kell éjszaka zoknit húznia a lábára.
Ő is legközelebb a következő télen keresett meg ismét,
hogy kér abból a "lábmelegítő" szerből.

Köszönöm Jonáš doktorúrnak és a Body Centrum
Hungary cég csapatának, hogy a Joalis készítményekkel
hozzájárultak ahhoz, hogy sok elégedett és hálás
visszatérő ügyfelem legyen!

További hasznos ötleteket és jó egészséget kívánok
a fejlesztésekhez!

Ribárné Lakatos Ágnes – 
terapeuta Joalis Kereskedelmi Központ – Baja



A termékről részletesebb információkat a Készítménygaléria rovatban találnak.

A készítmény elérhető a BCH Kft.-nél, valamint szerződéses partnereinél.

A női genitáliák a mai civilizációnkban különösen komoly terheltségnek vannak
kitéve. Eme szervi területen jelenlévő toxinok számos különböző nehézségnek
lehetnek a kiváltó okai, így többek között a hüvelyi nyálkahártya gyulladásának,
méhen belüli elváltozásoknak, petefészek gyulladásnak, cisztáknak, miómáknak,
méhgyulladásnak stb..

Jelen szervi terület funkciója a szaporodás biztosítása és egy olyan környezetet
képez, amelyben a magzat fejlődik. Például a méhfalba beágyazódott mikroba
gócok olyan toxinokat képesek termelni, melyek igen veszélyesek lehetnek
a méhben fejlődő magzatra nézve. Éppen ezért a terhességet megelőzően
a nőgyógyászati terület kellő méregtelenítése alapvető fontosságú.

A GynoDren készítmény képes méregteleníteni a női genitális területet
a mikroba gócoktól. Az idegen eredetű anyagoktól és más toxinoktól történő,
valamint a hormonális rendszert vezérlő szervek méregtelenítéshez más egyéb
Joalis méregtelenítési készítmények szükségesek.

Joalis GynoDren

Javaslatunk
A ginekológiai szervi terület szorosan összefügg egy egész
sor más szervekkel. Éppen ezért a GynoDren készítményt
célszerű a hormonális szabályozást befolyásoló Cranium és
Hypotal készítményekkel, valamint a Lymfatex, Vegeton,
UrinoDren, Emoce és Streson készítményekkel.


