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Néhányan Önök közül talán ismerik
a Sörgyári capriccio című klasszikus cseh
filmet. Egy humoros hangvételű,
poétikus történetről van szó, melyet Jiří
Menzel filmesített meg Bohumil Hrabal
műve alapján. Ez a gyönyörű film egy
pici, cseh sörgyár igazgatójának
családjáról mesél a 20. század első

felében. A történet főhőse Maryša,
a sörgyár igazgatójának felesége, egy
szép, fiatal, modern és energikus nő, aki
gyönyörű hosszú hajjal van megáldva.
A film címe (az eredeti cím Postřižiny –
ami cseh nyelven levágott dolgokra utal)
tulajdonképpen egy jelentős modern
irányvonalat jellemez, mely áthatja az
egész történetet. A ”rövidülés”
időszakáról van szó. Ennek az új, modern
irányvonalnak szinte minden behódol,
ezért szinte minden lerövidül. Maryša
asszony gyönyörű haja, a női szoknyák,
a lovak sörénye, a szék- és asztallábak
stb.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban
jutnak eszembe a filmmel kapcsolatos
emlékek. Az összefüggés azonban
távolról sem olyan poétikus, mint az
említett filmben. Bizonyos tekintetben,
ennek az analógiájára a jelenlegi
időszakot a drágulás idejének is lehetne
nevezni. Drágul szinte mindenhol szinte

minden. Azt hiszem, hogy
ennek a drágulásnak
a legfőbb okairól nincs
értelme hosszasan rágódni.
Mindannyian tudjuk, hogy
milyen időszakon van túl
a világgazdaság, és hogy
milyen módon járnak el az
adófizetők pénzével
a politikusok. Mindnyájan
tudjuk például, hogy mennyi
pénzt fizettünk a különböző
energiákért két évvel ezelőtt,
és mennyit fizetünk ma.

Tudjuk, hogy a drágulás
mindenki számára
kellemetlen. Ezért próbáltuk

minél inkább kitolni  a pillanatot, amikor
mi magunk is megtegyük ezt a lépést. Az
utolsó változásra, ami a Joalis
méregtelenítési készítmények árát
érintette, két éve került sor. De
a készítmények gyártási költségei,
a minőségük és a hatékonyságuk is
emelkedik, ezért az áremelés meglépése
elől ezúttal nem térhetünk ki.

Tisztában vagyunk azonban azzal is,
hogy a kollégáink, a terapeuták és az
orvosok költségei is növekednek.
Jogosan számít nekik is, hogy
a munkájukra kellőképpen tudjanak

összpontosítani, jól
fel tudjanak rá
készülni, és hogy
munkájuk
arányosan legyen értékelve és
megbecsülve. Ezért módosítottuk úgy
a Joalis készítmények árjegyzékét, hogy
a kollégáinknak, a terapeutáinknak jobb
feltételeket tudjunk biztosítani
a továbbképzésükhöz. Biztos vagyok
benne, hogy ez az ok, elsősorban
a klienseink érdekeit szolgálja. Hiszen
számunkra az a fontos, hogy
a munkánkkal elsősorban ők legyenek
elégedettek. Hogy bizalommal
forduljanak hozzánk, és hogy
a problémáik megoldásában, hiszen
ezért keresték fel a rendelőnket, képesek
legyünk nekik még jobban segíteni.

Az új Joalis árjegyzék nyilvánosságra lesz
hozva, és elérhető lesz minden
Referencia Centrum / Kereskedelmi
Központ számára legkésőbb május utolsó
hetében. Érvénybe azonban június
elsejétől lép. Remélem, hogy elfogadják,
annak kontextusában, amit jelen
sorokban megmagyaráztam Önöknek, és
hogy megfelelő motivációs eszköz lesz
a munkában mindannyiunk számára.

Szívből kívánok önöknek jó egészséget
és sok sikert,

Petr Šmehlík
Body Centrum Hungary Kft.
p.smehlik@bodycentrum.cz
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A tej, mint
szupertoxin I.

Szereti Ön a tejet és
a tejtermékeket?

Gyermekeinek is szokta adni
őket? Akkor nem árt

tisztában lennie azzal, hogy
a fogyasztásuk nem mindig
hat oly egyértelmű módon
kedvezőleg, mint ahogyan

azt manapság a média
tálalja.

A nyirokrendszer II.  
A nyirokrendszerről szóló
második, befejező cikk
a regionális nyirokcsomókat,
valamint részletesen pedig
a nyirokcsomók axilláris
csoportját tárgyalja. Jelen cikk
részét alkotja egy A3-as méretű
plakát is az emberi
nyirokrendszerről, melyet
a Joalis Info Magyarország jelen
számának közepén találják meg.

Az Európán kívüli gyógynövények
sorsa a cseh piacon 

Az utóbbi időben nem csak Magyarországon,
hanem Csehországban is napvilágot látott több

rémhír a gyógynövényekkel kapcsolatosan. Jelen
cikken keresztül nem csupán a csehországi
valós helyzetről kaphatunk képet, hanem

ezek keresztül az
Európai Únió jelen

témában folytatott
álláspontjáról is,

melynek feltehetőleg vonatkozó
érvényű hatásai lesznek Magyarországon is.

Jonáš doktor gyakorlati tanácsai 
Ezúttal egy oltási reakció esetleírásáról lesz szó Pavel
Jakeš és Jonáš doktor közös szakmai értekezésében.

Készítménygaléria
Ezúttal a Deimun Aktiv készítmény kerül

terítékre, természetesen Jonáš doktor részletes
leírásában. Jelen cikk választ ad arra is, hogy

miben képes segíteni a Deimun Aktiv
készítmény, illetve milyen további

készítményekkel lehet kombinálni.

Újdonság
Újabb díjazásos bonusz akcióval bővül a továbbra is futó negyedéves
akciónk, sőt ez utóbbiban a Joalis Info Magyarország jelen számában
kihirdetjük az első díjazottakat is!

Tapasztalatok
Csernobil és Fukusima, illetve Sclerosis Multiplexben szenvedő 50

éves édesanyám esete címmel két érdekes hazai vonatkozású cikk
olvasható jelen rovatban.

Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák!

Részlet a Sörgyári capriccio (1980) című filmből.
Magda Vašáryová, mint Maryška, Rudolf Hrušínský,
mint doktor Gruntorád.
Foto: www.info.mymovie.ge
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dom mind alkati kinézetük, úgy egyes em-
berek lelki tekintetében egyaránt.

Ha az egyes tejfajtákat a tápértékük sze-
rint értékelnénk, akkor magasan győzne a
fókatej, amely háromszor több fehérjét és
tizenötször több zsírt tartalmaz, mint a te-
héntej. A fókatej azonban, valljuk be, igen
csak körülményesen szerezhető és nem is
volna megfelelő emberi táplálkozásra,
ugyanis rendkívül csekély mértékben tartal-
maz vizet, amire egy újszülöttnek viszont
nagy szüksége van. Mindezzel azonban a
tehéntej kedvező hatásainak összefoglalása
lényegében véget is ér, ugyanis a további-
akban csak a tehéntejfogyasztás, emberre
nézve negatív következményeit fogom tár-
gyalni jelen cikkemben.

A leggyakoribb tények egyike, hogy
egyetlen állat, egyetlen emlős sem fo-
gyasztja egy bizonyos életkor után más
anyaállat tejét, röviden az étrendjéből a tej
teljesen eltűnik. Ennek ellenére hatalmas
csontvázszerkezetet kell felépítenie, amely-
hez sok-sok kalciumra és más egyéb ásvá-
nyi anyagra van szüksége. Mint egy igazán
nyomós példaként megemlíthetjük jelen
esetben az elefántot, vagy a zsiráfot, eset-
leg más egyéb nagytermetű emlőst. Az ő
étrendjük levelekből, ágakból, füvekből áll
legfőképpen, ezek pedig egy ember szá-
mára nem igazán tűnnek áhított kalcium-
forrásoknak. Léteznek persze olyan állatok
is, amelyek nagymennyiségű kalciumot ké-
pesek kiválasztani szervezetükből, ilyen
szempontból pedig rekordernek számít a
baromfi, mely a tojással a szervezete kalci-
ummennyiségének mintegy tíz százaléká-
tól szabadul meg napi szinten, mégis pó-
tolni tudja az udvaron rendelkezésére álló
növényi magvakból és más egyéb szegé-
nyes táplálékból. Persze ezek csupán olyan
egyszerű példák, amelyek nyom nélkül le-
peregnek az emberről, mint ahogyan ezt a
rendelőmben szerzett tapasztalatok is iga-
zolják.

Előre szeretném bocsájtani, hogy a te-
héntej az ember számára legalább három-
féle negatív hatással is bír, bár egyes szak-
emberek úgy vélekednek, hogy még ennél
is többel rendelkezik. De nézzük csak sor-
jában részletesebben ezeket a negatív kö-
vetkezményeket, melyek a tejből egy szu-
pertoxint képesek alkotni a fogyasztó,
vagyis az ember számára.

A legjelentősebb gondot a tehéntej aller-
gia okozza. Ez az igen jól ismert probléma
azonban mégsem számít oly jelentősnek
mint gondolnánk, csupán igen ritkán talál-
kozhatunk vele konkrét esetekben. A tejal-
lergia valójában azon fehérjék által testesül
meg, melyeket a tej önmagában tartalmaz.
A tejben kétféle fehérjét találunk, mégpe-
dig kazeint és tejsavót (alfa-laktalbumin és
beta-laktoglobulin). Hároméves életkorig a
gyerekeknél leggyakrabban a tejsavó fe-
hérjékre, tehát az albuminokra és a globuli-
nokra történő allergia szokott jelentkezni.
Ez a fajta allergia azonban rendszerint úgy
hatéves korra eltűnik, lényegében az érin-

tett gyermekek maguktól kinövik, bármifé-
le orvosi kezelés nélkül is, ami viszont egy je-
lentős tény mind számos ember, de akár az
orvos számára is.

A kazein allergia már sokkal bonyolul-
tabb és önmagától csupán az esetek úgy
ötven százalékában szokott eltűnni. Leg-
gyakrabban valamennyi életkorú gyermek-
nél és felnőttnél is egyaránt előfordulhat.
A tejfehérjékre történő allergia magától
való eltűnése mögött valószínűsíthetően a
szervezetben megtalálható enzimek, gyer-
mekkortól történő fokozatos tökéletesítő-
dése áll. A kazein allergia azonban igen ve-
szélyes az emberi egészségre nézve, mivel
nagyon gyakran előfutára lehet más egyéb
allergiák és komplikációk előfordulásának.
Kazein allergiában szenvedő egyénnek öt-
ven százalékos esélye van arra, hogy szer-
vezetében más, egyéb allergiás megbete-
gedések is kialakulnak, úgy mint asztma,
vagy bőrallergia, esetleg agyi allergia stb..
Ez már azonban egy nagyon komoly olyan
probléma, amivel gyakran szemben talál-
hatjuk magunkat. Az emberek sokszor for-
dulnak hozzánk ilyen és ehhez hasonló
problémákkal, ezáltal pedig rajtunk áll,
hogy a szervezetüket méregtelenítsük a
különféle toxinoktól, jelen esetben a te-
héntejtől, pontosabban annak egy, kazein
elnevezésű fehérjéétől.

Nem is olyan régen történt, hogy a rende-
lőmet egy tíz év körüli, hiperaktív kisgyerek
kereste fel szülei kíséretében. Annak ellené-
re, hogy szülei után feltehetően magas in-
telligenciával rendelkezett, az iskolai ered-
ményei rosszak voltak. Közösségben
történő aszociális viselkedése végett a szo-
ciális beállítottsága sem volt a legjobb. Nyil-
ván érthető módon az így kialakult helyzet
az egész családban feszültségnövelő hatás-
sal bírt, ez pedig nem csak a gyermek ide-
gességében, hanem a szülők feszültségében
is visszatükröződött. A probléma okának
feltárását követően, amelyet idegi tünetek-
kel bíró kazein allergia okozott, egy fél év
leforgását követően jelentős változás állt
be, mind a gyermek viselkedésében, hiper-
aktivitásában, úgy a szociális környezetében
és iskolai eredményeinek tekintetében
egyaránt. Gondoljunk csak bele, hogy hány
szakember gyógyszeres és pszichológiai
módszerekkel végzett kezelésétől, nevelési
módszerektől és tanácsadástól, iskolai át-
iratkozástól sikerült ezzel ezt a kisgyereket
megóvni, miközben mindezen felsoroltak
mellett egész életében a rossz iskolai ered-
mények kísérték volna, illetve egy olyan szo-
ciális profil kialakulását sikerült nála elhárí-
tani, amely problematikus és korlátozó
hatású lett volna számára egész későbbi
élete során. A látszólag bonyolult dolgok
igen egyszerűek is lehetnek olykor.

De térjünk vissza a korai gyermeki élet-
korba. A tejjel történt első találkozásunkat
az érintett allergiások bőrallergia formájá-
ban „vihetik el” leggyakrabban. Tévesen
diagnosztizálnak ilyen emberek esetében
például atópiás ekcémát. Vizuálisan számos

tünetet vehetünk észre rajtuk, kezdve a be-
repedezett bőrtől, a viszkető gyulladáso-
kon át a hólyagocskákig. Ezeket az említett
tüneteket nyugtalanság kísérheti, de akár
együtt járhatnak idült hasfájással, vagy bél-
sár konzisztencia zavarokkal, álmatlanság-
gal, sírással stb. Azonban vigyázzunk egy
körülményre: a tehéntej fehérjéi az anya
véráramán keresztül az anyatejbe juthat-
nak. A kisgyermek ezáltal az említett tüne-
tek formájában reagálhat akkor is, ha ön-
maga még egyáltalán nem fogyaszt
tehéntejet, hiszen csupán szoptatás formá-
jában jut táplálékhoz. Az allergiás reakciót
ilyen esetben a Salvia mérőműszernek kö-
szönhetően közvetlenül az anyatejmintá-
ból mérhetjük ki, mind in natura (az anya
által csészébe adott anyatej mintából), úgy
virtuális formában az EAMset tesztprogram
segítségével. Az ilyen esetben nem marad
más hátra, mint meggyőzni az anyukát ar-
ról, hogy hagyja abba a tehéntej fogyasz-
tását, ami viszont a kalciumhiányra felhívó
propaganda mellett nem egy egyszerű fel-
adat. Vigyázzunk a magyarázat során,
ugyanis az emberek sokszor hajlamosak ér-
tetlenül fogadni, mit jelent a tehéntej és a
belőle készült tejtermékek. Általában tü-
relmesen végig szokták hallgatni az el-
hangzó utasításokat, majd annyit monda-
nak, hogy ők bizony nem fogyasztanak
semmilyen tejet, sem pedig tejterméket,
csupán úgy két joghurtot fogyasztanak el
napi szinten. Részletesen el kell magyaráz-
ni számukra, hogy mit jelent a tehéntej és
mit jelentenek a belőle készült tejtermékek
az emberi szervezet számára.

Az összes élelmiszer közül pontosan a tej
termeli a legtöbb nyákot. Már ez a tény ön-
magában is meglehetősen megterheli az
emberi szervezetet, ugyanis a nyákot (mu-
cin) a gyermeki szervezet nagyon rosszul
képes lebontani, így gyakran lehet olyan
problémák forrása, melyekről jelen esetben
is beszélünk. A mucin önmagában is hor-
doz egy bizonyos formájú fehérjét. Mivel
az olyan tünetek, mint a hasfájás, puffadás,
álmatlanság, egyes bőrpanaszok manapság
elfogadott normáknak számítanak, így egy
szülő, de akár egy orvos is nem fog azonnal
tejallergiára gyanakodni, azt pedig egyik
orvos sem meri mondani a szülőknek, hogy
teljes mértékben hagyják el gyermekük ét-
rendjéből a tej fogyasztását. Az allergiánál
persze aztán az az alapszabály érvényesül,
miszerint „mindent, vagy semmit”, tehát
az elfogyasztott mennyiség csökkentésé-
nek nincs semmiféle értelme.

A tejet vizsgáló, kutató szakemberek kö-
zül sokan tüntetik fel, miszerint a tehéntej
ötven százalékkal több foszfort tartalmaz,
mint az anyatej. A foszforról tudni kell,
hogy savképző, ezáltal a gyermeki szerve-
zetet savas kémhatásúvá teszi. A túlzott
foszforbevitel számlájára írható a gyerme-
ki idegrendszer patológiai jellegű, rendel-
lenes fejlődése is. Bevallom ezen a terüle-
ten nem rendelkezem tapasztalatokkal és
ezidáig még nem sikerült behatóbban fog-

J
elen világunk lakossága és különösen
Európa számára a tehéntej egy olyan
tápláléknak számít, amelyet már a pale-

olit kortól kezdődően, vagyis amióta az
emberek elkezdtek mezőgazdálkodási cél-
lal szarvasmarhákat tartva, növényeket ter-
mesztve letelepedni. Ahol nem volt lehe-
tőség a szarvasmarha tenyésztésére, ott a
táplálkozáshoz más állati eredetű tejet
használtak fel, így például teve-, vagy ép-
pen lámatejet, illetve hegyi legelők eseté-
ben kecske- illetve juhtejet. Persze itt most
a felsorolásból biztosan kihagytam valami-
lyen egyéb „tejtermelő” állatot. Nem meg-
lepő, hogy egy ezerévnyi idő leforgásával
a tej milyen csodálatos szerepet vívott ki
magának, hiszen jelentős példaként ott
van az anyatej, melyet az emlősök utódai
az életük első hónapjaiban, ill. éveiben, a
saját szervezetük sikeres fejlődéséhez hasz-
nálnak fel. Egy borjú a tehéntejtől igen 
rövid idő alatt hihetetlen méreteket képes
ölteni és eközben megtöbbszörözi a test-
súlyát is. A tehéntejnek ezáltal kétségkívül
nagyon táplálónak kell lennie. Éppen ezért
nyert a tehéntej a többi tejfajta között, a
gyermekek részére hivatott helyettesítő
tápszerek versenyében. Végül is ha bete-
kintünk a tehéntej összetételébe, akkor
észrevehető, hogy az ásványi anyagok hi-
hetetlen mennyiségét tartalmazza, úgy
mint kalciumot, magnéziumot, nátriumot,
káliumot, foszfátokat, kloridokat, szulfáto-
kat, citrátokat, kobaltot, mangánt, molib-
dént, rezet, jódot, brómot, vasat, bórt, alu-
míniumot, szilíciumot és cinket. Ez az
összesítés igazán impozánsnak mondható.
Ugyanígy a zsírösszetétele is jelentős, a tej

összes mennyiségének ez a mintegy négy
százalékát alkotja, ami csupán kicsivel ke-
vesebb, mint az emberi, vagy a kecsketej-
ben található összetétel. A legfőbb zsírösz-
szetevőknek a triacilgliceridek számítanak,
melyekből 98 – 99 százalék van jelen, a ma-
radékot foszfolipidek alkotják. Gondoljunk
csak a lecitinre, melyet sok ember abban a
hitben fogyaszt, hogy eszesebbé válik a se-
gítségével, mivel tápanyagként szolgál az
agy számára, vagy megemlíthető a kolesz-
terin is, melyből csupán 0,2 – 0,4 százalék-
nyi van jelen, ez utóbbi pedig igen csekély
mennyiség. A vitaminok összesítése sem túl
rossz: A-vitamin, karoténoidok, E-vitamin,
D-vitamin, és K-vitamin. És így tovább foly-
tathatnánk a többi összetevő vonatkozásá-
ban is.

Minket a fehérjék izgatnak a legjelentő-
sebben: ezekből a tehéntejben úgy 3,5 szá-
zaléknyi található, ami jelentősen maga-
sabb, mint az emberi tejben, ez pedig már
jelenthet egy problémát. Teljesen érthető
– mint azt korábban is említettem – egy
borjúnak sokkal nagyobb testsúlyt kell
gyorsan elérnie, mint egy gyereknek, eh-
hez pedig az anyatejnek számára nem csak
tápanyagokat kell biztosítania, hanem ex-
panzív erőkifejtést is, mely azonban az em-
ber számára nem előnyös. Számos irodalmi
műben találunk szarkasztikus utalást arra
nézve, hogy amennyiben felnőttkorban
szeretnénk kövérek lenni, akkor igyunk te-
héntejet és együnk marhaeredetű élelmi-
szereket, így ezek segítségével vitathatat-
lanul elérhetjük áhított példaképünket.
Állítólag ezzel borjúvá válunk, ami ugyan
szépen hangzik és magam is igazolni tu-

A korábbi időkben
a „szuper” kifejezés valami

különlegesnek,
szabványostól eltérő, így

ezért ritkán használt
dolognak volt a jelzője.
Manapság ez a szó már

közönséges formát öltött,
ennél fogva gyakorlatilag
már minden szuper, csak

a normálmérce alatti
dolgokat nem illetik ilyen

jelzővel. Éppen ezért, hogy
egy cseppet mégis

erősítsem eme jelzőszó
értékét, megemlítenék még
olyan kifejezéseket is, mint

a: szuper-anti-kontra-
multi-extra-egyedülálló.

Talán ezek a szavak
felkelthetik az érdeklődést

a további mondanivalóm
iránt. Jelen cikkemben nem

másról lesz ezúttal szó,
mint a tehéntejről.

A tej,

mint 
szupertoxin I.
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lalkoznom a foszfor jelentette problemati-
kával.

Felnőtteknél ún. szérum allergiák szoktak
előfordulni. Az ilyen esetekben szarvas-
marha eredetű szérumról van szó, mely
szérum érthető módon fehérjéket tartal-
maz. Ezek a fehérjék a kezinhez hasonlíta-
nak. Egy érintett felnőtt ember ezáltal al-
lergiásan reagálhat a marhahúsra, főként
az olyanra, amely marhahúst nyers, vagy
enyhén hőkezelt formában
szokás fogyasztani. Ne feled-
kezzünk meg ezen tényről és
próbáljuk meg megfigyelni
nem fejt-e ki véletlenül a
nyers marhahús allergiás ha-
tást a kliensünkre? Kísérője-
lenségek lehetnek: fejfájások,
emésztési gondok, idegi prob-
lémák, bőrpanaszok stb..

Sok ember magától is sejti,
hogy a tehéntej nem annyira
ideális táplálék a gyermekek
számára, - mint ahogyan az a
masszív propaganda hadjárat-
ból kitűnik és szinte már mé-
lyen beivódott a tudatunkba -
, így ők a tehéntejet szójatejjel
helyettesítik. Persze ez sem a
legideálisabb pótmegoldás,
ugyanis a szójatej jóval kevesebb vizet tar-
talmaz önmagában, az anyatejből kapott
vízre viszont a gyermeknek szüksége van.
Manapság egyre jobban kitolódik a java-
solt szoptatási idő terjedelme. Egy időben
a, főként a korábbi kijelentéseiért a nem-
zettől utólag elnézést kérő, cseh Švejcar
professzor állította, hogy az elégséges
gyermekszoptatási időszak fél évig terjed.
A mai anyukák gondolataiban ez az idő
már azóta egy évre tolódott ki és észrevét-
lenül érvényesülnek olyan nézetek (ezek
persze ma még azért extrémnek számíta-
nak, de nem kizárt, hogy az évek során el-
fogadottá válnak) is, melyek szerint a gyer-
mekeket hároméves korukig kellene
szoptatni. Ez valószínűleg nem abból ered,
hogy az anyatej valami csodálatos és nél-
külözhetetlen volna, bár igaz, az anyatej-
jel értékes ellenanyagokhoz jut a gyerme-
ki szervezet, ezekkel pedig javul az
immunitása, lehet viszont, hogy így meg le-
het előzni az olyan jelentősebb táplálkozá-
si hibákat, amelyeknek később katasztro-
fális következményei lehetnek. A szójatej
többszörösen (mondhatjuk úgy tízszere-
sen) magasabb mennyiségben tartalmaz
fehérjéket, mint az anyatej, ez viszont egy
csecsemő számára egyáltalán nem jó hír.
Szintén magasabb mértékben tartalmaz
még keményítőt, zsírt, foszfort és ként, ért-
hető, hogy ez esetben biztosan nem érvé-
nyes a „minél több, annál jobb” elv, ugyan-
is az ideális helyzetet mindig anyatejjel kell
kiegyenlíteni. A szója is képes allergiás re-
akciókat kiváltani, főként úgy, hogy az al-
lergének sorrendjében rögtön a harmadik
helyet foglalja el a tej és a tojásfehérje
után.

A jelen cikkem legelején említettem,
hogy a tehéntejre történő allergia egy
aránylag nem túl jelentős zavarnak számít:
a felnőtteknél az össznépesség három szá-
zalékánál fordul elő, gyermekeknél pedig
úgy öt százalékban. Mindezek ellenére a
rendelőinkben megforduló tejallergiában
szenvedők száma jelentősen magasabb le-
het, hiszen hozzánk nem egészséges, ha-
nem beteg emberek jönnek segítségért, így

az előfordulási számok esetünkben több-
szörösen sűrűbbek lehetnek.

A tej 100 ºC feletti hőkezelését, felforra-
lását követően, de főként más ételek elké-
szítéséhez való felhasználásakor az allergi-
záló tulajdonságai csökkennek ugyan, de
nem tűnnek el teljesen. Másodsorban az
ún. Maillard-féle reakció hatására az ily
módon elkészített ételekben újabb aller-
gének jelenhetnek meg. A Maillard-féle re-
akció hatására mind ízvilágában, úgy lát-
ványilag is egy nagyon kedvező barnulási
folyamatnak számít a sütött, vagy pirított
ételek esetében, melynek hatására egy
kedvelt kéreg és pörzsanyag képződik az
elkészített ételen. Aminosavak és cukrok
reakciójáról van jelen esetben szó, melyek-
ből hő hatására újabb fajtájú allergének
alakulnak ki. Mint mindig, úgy most is fel
kell hívnom szíves figyelmüket arra, hogy
amennyiben kazeinnel, vagy tejsavóval
szembeni ellenanyagokat nem lehet az
érintett egyén véréből kimutatni, akkor ez
nem azt jelenti, hogy az egyén nem aller-
giás. Gyakrabban hagyatkozzunk inkább
az értelmünkre, valamint arra, amit látunk.
Itt jutott eszembe egyébként egy emléke-
zetes jelenet egy amerikai filmből, - amikor
is a férj, akit a felesége rajtakap éppen egy
másik hölggyel, azt kiabálja: „Te jobban hi-
szel a saját szemednek, mint nekem!“ Az
érdekesség az, hogy ez a kijelentés nagyon
is jellemző számos olyan orvos esetében,
akik jobban hisznek a laboratóriumi ered-
ményekben, mint saját látásukban. Egy 
allergia tüneteinek esetében komoly előny-
nek számít, hogy elegendő mondjuk el-
hagyni az étrendből a tejet és az allergiás
tünetek elmúlnak. Ha a tehéntejet kecske-

tejjel helyettesítjük, sokszor eredményesek
lehetünk, bár igaz az is, hogy egy allergia
esetében azért ez még nem elég a teljes di-
csőséghez, ugyanis az allergia tovább ter-
jedhet a kecsketej és a belőle készült tej-
termékek esetében is.

A tehéntej érzékenység, vagy más néven
intolerancia egyáltalán nem jelenti azt, hogy
tényleg egy allergiáról van szó. Az allergiá-
sok, mint arról már szó esett korábban, a né-

pességnek csupán egy csekély
hányadát alkotják, maga a
problémák közül is csak azok
kicsiny részét alkotják az olyan
esetek, amelyek a tehéntej fel-
használásából erednek. A lak-
tóz intoleranciával azonban
más a helyzet, ebben az euró-
pai lakosságnak már egy jelen-
tős része szenved. A laktóz 
intoleranciát egyébként a
szakirodalom igen részletesen
taglalja. Maga ez a probléma
egyébként nem csak az euró-
pai emberekre jellemző, hi-
szen igen masszívan elterjedt
például Japánban is, igaz, oda
csak kevesek jutnak el közü-
lünk mondjuk munkavégzés
céljából.

Mivel jelen cikkem legelején arról tettem
említést, hogy a tehéntej immáron több
ezer éve mi módon kiséri végig az életün-
ket, így következésképpen a mondandóm
végén szeretném kifejteni hogyan is válha-
tott a tehéntejből egy ilyen problémás élel-
miszer. Tudósok manapság azt állítják, hogy
a mai tehéntejnek nem sok köze van ahhoz
a tehéntejhez, ami a múltban volt elérhető.
Az eredeti tehéntej régen csupán béta-ka-
zein A2-t tartalmazott. Manapság a fajne-
mesítésnek és a génmódosításoknak kö-
szönhetően a béta-kazein A1 van túlsúlyban
jelen – ami az egésznek a magját jelenti.
Már a gluténról korábban írt cikkemben is
utaltam rá, miszerint a glutén intolerancia
hátterében valószínűleg az eredeti növé-
nyek glutén összetételéhez képesti változá-
sok állnak, amit például az is dokumentál,
hogy a bevatakozástól mentes tönkölybúza
az embernek nem okoz olyan problémákat,
mint az európai nemesített búza.

A tehéntej alkalmazásának, népességre
vetített különösen negatív hatása számos
tudós szakember véleménye szerint abból
ered, hogy a mai tehenek párhuzamosan
produkálnak mind béta-kazein A1-et, úgy
béta-kazein A2-t. A béta-kezein A1-ből az-
tán olyan anyagok képződnek, melyek a
szervezet számára katasztrofális hatásúak.
Kazomorfin elnevezésű peptidek képződ-
nek belőlük, ezek pedig további adalék-
ként szolgálnak a szupertoxin kifejezéshez.
De erről bővebben majd legközelebb.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/01.-02., Dr. Josef Jonáš – 

Mléko jako supertoxin.
Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

K
épzeljük el, hogy van két egyforma
magocskánk. Az egyiknek minőségi
talajt készítünk, a másikat viszont

sziklás, agyagos, tápanyagokban szegény
talajba vetjük. Az első magocskából erős,
egészséges növény nő, mely gyönyörűen
virágzik. Örülünk neki, a virág feltölt ben-
nünket erővel, és mi egyre boldogabbak
vagyunk, hiszen a virág gyönyörűen,
egészségesen fejlődik.

A másik növény sokkal lassabban nő,
gyengébb, az ő virága sokkal kisebb, és
idő előtt elhervad. Örülünk ugyan neki, hi-
szen a miénk, de egyszerre szomorúságot
és a fájdalmat is érzünk, mert tudjuk, hogy
sokkal egészségesebb lehetett volna. A
szomorúság és fájdalom beköltözik a tu-

datunkba és a testünkbe. Meg akarjuk
menteni a virágot, de nem tudjuk hogyan,
tehetetlenek vagyunk. Így vele együtt her-
vadunk mi is.

Erről szól a fogantatás előtti méregtele-
nítés. Nem csak magáról a fogantatásról
van szó. Ugyanolyan fontos a probléma-
mentes terhesség és egy egészséges gyer-
mek születése kitűnő immunrendszerrel,
jól kifejlődött idegrendszerrel és szervek-
kel. A születéssel messze nem ér véget a
szülés előtt végzett méregtelenítés jóté-
kony hatása. Az újszülött kisember az édes-
anyjától csak minimális mennyiségű toxint
kap, és sokkal felkészültebben birkózik
meg a méreganyagokkal, melyekkel már a
megszületése után kapcsolatba kerül.

Tények
Minden hetedik pár hiába próbálkozik
gyermekáldással. Az ilyen esetek 35 szá-
zalékában a nők, 35 százalékában a férfi-
ak, a maradék 30 százalékban minkét
partner részén probléma található. 

A gyerekek gyakran születnek bőrbeteg-
séggel, légzési vagy emésztési rendelle-
nességgel. Találkozunk agyi diszfunkciók-
kal, testi fogyatékossággal, viselkedési
zavarokkal és szokatlan személyiségvoná-
sokkal. Gyakoriak a krónikus megbetege-
dések. Ez az állapot csak romlik, amikor a
gyermek óvodába megy.

A meddőség leggyakoribb okai
A nőknél a leggyakoribb okok közé tarto-
zik a petevezeték elváltozása vagy eltömő-
dése, a hormonális problémák, az endo-
metriosis és a megtermékenyített petesejt
beágyazódásának nehézségei. A férfiaknál
leggyakoribb ok az életképes, egészséges
spermiumok számának csökkenése, auto-
immun problémák, a spermavezeték blokk-
ja, impotencia, ejakulációs kudarc.

Mint tudjuk, minden egészségügyi prob-
léma több összetevőből áll. Nézzünk meg
néhányat ezekből!

Ha a férfi felnőtt korban átesik a mump-
szon, tizenkét százalékuknál heregyulla-

Fogantatás 
előtti 

méregtelenítés 

Vladimíra Málová – portré

A kémia szak életem nagy tévedése volt, amely
azonban elvezetett az ÉN életemhez, ezért
mégis nagy szeretettel és alázattal emlékszem
rá, köszönettel tartozom neki.

Meghatározó volt számomra az 1996-os év,
amikor megismerkedtem a természetgyógyá-

szattal, megismertem Dr. Josef Jonášt, Dr. Strnadelovát, Jan Zer-
zánát, Marie Zítkovát. Számomra ez volt az első megtapaszta-
lása valami megfoghatatlannak, ugyanakkor tudatosult
bennem, hogy az élet valami másról szól, mint azt korábban
hittem.

Részt vettem az első szemináriumokon, melyeken megtanul-
tunk a Salviával dolgozni. 2000. áprilisában megnyitottam a
Boldogság nevű egészségközpontomat Jablonec nad Nisában,
és azóta teljes munkaidőben ott dolgozom. Az első években
még szénpakolásokat, masszázsokat is vállaltam, de fokozato-
san áttértem a méregtelenítésre és a köpölyözésre.

Ezekben az években még további más tanfolyamokon is részt
vettem, úgy, ahogy az életutam, ill. a klienseim igényei diktál-
ták. A kliensek számomra olyanok, mint a tanárok, akik kijelö-
lik az utamat és akikkel a sorsunk keresztezi egymást. Néhány
történet érzelmileg annyira súlyos, hogy a legjobb szavak sem
képesek kifejezni az átéltek mélységét. 

Mivel hiányosak voltak az ismereteim a vitaminok, ill. az ásvá-
nyi anyagok területén, egy olyan kezdő tanfolyamot végeztem
el, mely a hajban található nyomelemek analízisén alapult. El-
végeztem Dr. Peter Jentschury okleves szemináriumát is (Né-
metország), Egészség témakörben, mely a szervezet lúgosításán
alapult. Éreztem, hogy jobban meg kell nyílnom az emberek-
nek, együttérzőbbnek és érzékenyebbnek kell lennem, ezért el-
végeztem Araretam tanfolyamát is – az empátia felé vezető út.

Az utóbbi három évben egyre nagyobb érdeklődéssel fordu-
lok egy olyan terápia felé, mely kiválóan képes kezelni a ben-
nünk lévő érzelmi blokkokat, és így nagyon alkalmas a pszichés
méregtelenítésre alkalmazott készítmények kiegészítésére
azoknál a klienseknél, akik önmagukon szeretnének dolgozni
(Simon Wenger szemináriumai – Svédország).

A tavalyi év óta az első megyei Joalis központban dolgozom.
Itt új tapasztalatokkal gazdagodom, mert az emberek az or-
szág különböző szegleteiből érkeznek – véleményem szerint,
minden országrész más, ebből kifolyólag az emberek is külön-
bözőek.

Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam ezen az élet-
úton haladni: olyan munkám van, melyben örömömet lelem,
feltölt, és elsősorban eredményes.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/09.-10., 
Představení V. Málové

Magyar szöveg: Veres Katalin

Próbáljunk meg úgy
tekinteni egy jövendő

ember életére, mint egy
értékes virágra. Virág,

amely csak egyszer nyílik.
Minden ember

megismételhetetlen,
mindnyájan egyediek

vagyunk.

Egyéb



tervezett. A Salvia kimutatta a chlamydi-
át, a toxoplazmózist, így a megterméke-
nyítéshez kulcsfontosságú területek voltak
terheltek. 
1. kúra: Chlamydi, Zooinf, GynoDren, Uri-

noDren, Streson
2. kúra: RespiDren, Colon, Deuron, Emoce

A húgyhólyaggyulladás nem ismétlődött
meg, és három hónap méregtelenítés után
teherbe esett. 

Iva, 37 éves
A múlt évben (2010-ben) eltávolították a
méhéből az összenövéseket, azóta nem
fejlődik a méhnyálkahártya, a hormonke-
zelések eredménytelenek. Adtam GynoD-
ren-t, Hypotal-t, Antimetal-t, Mezeg-et.
Tíz nap múlva telefonált – menstruál. Is-
mételten kapott GynoDren-t, Hypotal-t,
VelienDren-t.

Radka, 24 éves
Van egy gyermeke (nyolc éves), második
terhessége alkalmával elvetélt 2008 dec-
emberében a 7. hét környékén – a magzat
nem fejlődött. 2010 januárjában újra te-
herbe esett hasonló eredménnyel, meg-
szakított terhességgel, két altatás, antibi-
otikumok, ettől kezdve extrém alacsony
vérnyomás, nyugtalanság, szétszórtság,
feledékenység. Észlelt borrelia, toxoplaz-
mózis, antibiotikumok és narkózis utáni

terhelés, hormonzavar. Kimértem a női
nemi szerveket, a nyirokrendszert, a teljes
idegrendszert, autoallergiát és a közpon-
ti helyeken a fertőző gócokat találtam.
1. kúra: Cranium, Regular, Zooinf, Spiro-

bor, Streson
2. kúra: Mezeg, GynoDren, ATB, Antidrog

Jelenleg jól érzi magát, folytatjuk a ke-
zelést.

Lenka és Jiří házasok
Jiří, 41 éves
Négy évvel ezelőtt eltávolították a pajzs-
mirigyét – daganat, térdfájdalom, glauko-
ma, különben tünetmentes. Kúra: TesteD-
ren, Chlamydi, Streson, Mezeg.
Lenka, 41 éves
A gimnázium után korai terhesség-meg-
szakítás. Emiatt lelkileg sérült. Vagy tíz éve
igyekszik teherbe esni. Átesett hormonke-
zelésen, ellenanyagot szedett a spermium
ellenes antitestekre, kevés petesejtet 
termel, pubertástól chlamydiája van, a
menstruáció rendszeres.

Klasszikus módon kezdtük: Chlamydi,
GynoDren, Emoce, Cranium.

Ez a házaspár túl sok stresszt élt meg. A
férj előző problémájával is foglalkozni fo-
gunk, és a feleség régen történt dolgok-
hoz való hozzáállásán is változtatnunk
kell, hogy végre letegye azt a nehéz ter-
het, amit már annyi éve cipel a vállain.

Meggyőződésem, hogy ha minden igye-
kezetünk ellenére sem esik teherbe, akkor
is könnyebb és szebb lesz az életük. Erről
szól a méregtelenítés.

Jana, 35 éves
Jana először 2008. decemberében jött el
hozzám. Két éve igyekezett teherbe esni,
a mesterséges megtermékenyítés előtt ke-
resett fel.

2003-ban liszteriózissal és chlamydiával
kezelték. A lisztéria, egyebek mellett,
okozhat endometriózist is, a chlamydiáról
már sok mindent elmondtunk korábban.
Megmértem a Salvia géppel, ami igazolta
a liszterin és a chlamydia toxinok jelenlé-
tét. Gócokat találtam a petevezetékben és
a méhben. Az éppen befejezett antibioti-
kumos kezelés után gombákat is kimér-
tem. Erős terhelést találtam a hipotala-
muszban és az agy egyes részeiben,
valamint a májban.

A lelki terhelésnek is jelentős a szerepe,
ezért az első kúra alkalmával Emoce-t,
GynoDren-t, Regular-t, MindDren-t alkal-
maztam. Reakciója, hogy felerősödtek a
nőgyógyászati és a lelki problémái. A má-
sodik kúrát a lép körre és a belekre irányí-
tottam, folytattuk a Regular készítmény
használatát. A mesterséges megterméke-
nyítés időpontja már ki volt tűzve, így bő-
vítettük a kúrát vitaminokkal és ásványi
anyagokkal (Vitavite®, Vitatone® és Mine-
max®).

Janának sikerült az első próbálkozásra
teherbe esni. A szülés idő előtti volt, de a
koraszülött fiúk élnek és virulnak, és az el-
ső látogatás alkalmával mosolyogtak,
mintha már ismertük volna egymást. Ez a
legszebb ajándék, amit a munkánkért
kaphatunk. Jana ikreit megcsodálhatják a
jelen cikk fotóin.

Nem tudom, hogy a többi ügyfél esete
hogyan alakult. Azt tudom, hogy néhá-
nyan teljesen vagy csaknem feladták, en-
nek ellenére végül mégis sikerült teherbe
esniük. Ezek a történetek hasonlóak, a
meddőség legfőbb okait írják le. Néha
azonban más nehézségekkel, más szer-
vekkel is dolgozunk, ezért jó ismerni a kí-
nai pentagramot, és állandóan figyelni a
méregtelenítésben az új irányvonalakat.

Megvan a lehetőségünk, hogy segítsünk,
mi azt is tudjuk hogyan, ennek ellenére
sok minden függ rajtunk kívül eső, meg-
magyarázhatatlan dolgoktól. Nagyon há-
lás vagyok azért, hogy segíthetek az em-
bereknek, javíthatok az életükön. Mindez
visszahat rám azáltal, hogy egyre tovább
jutok, és folyamatosan új távlatok nyílnak
meg előttem, új dolgokat tanulok. Segíte-
nek nekem jobb emberré válni és tanulom
követni az álmaimat. Köszönöm.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/09.-10., Vladimíra Málová –

Detoxikace před početím
Szerkesztőségi korrekció a magyar

változathoz: Petr Šmehlík
Magyar szöveg: Veres Katalin
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dás alakul ki. Gyakori az embrionális mi-
rigy toxikus terheltsége is. Az utóbbi öt-
ven évben a férfiak spermiumtermelése
ötven százalékkal esett vissza. Nagy szere-
pet játszik ebben a hormonokkal és ne-
hézfémekkel (különösen a higannyal) egy-
re szennyezettebb víz, mely lerakódnak a
kötőszövetben, a hormonális mirigyekben
és az idegrendszerben. A herékre nagy ha-
tással van a radioaktivitás, a növényvédő
szerek, a gyulladások és a vitaminhiány.

Az ideális az lenne, ha a férfi egyszerre
méregtelenítene a nővel. Már egy kúra
után is gyakran javul a spermiogram mi-
nősége. De a férfiak sajnos nem mindig
akarnak eljönni, aminek az oka, vélemé-
nyem szerint, a férfiasságuk kudarca miatt
érzett félelem és szégyenérzet. Ilyen eset-
ben jó, ha elvégez legalább egy általános
méregtelenítést, vagy a partnerében talált
toxinokkal szembeni kibővített kúrát, te-
kintet nélkül arra, hogy van-e valamilyen
problémája, vagy sem. Minél több pozitív
változást érünk el mindkét partnernél, an-
nál reményteljesebb a megtermékenyülés.

A nőknél ez az út bonyolultabb. Meg-
történhet akár az is, hogy az immunrend-
szerük úgy reagál a spermiumra, mint egy
idegen fehérjére. Gyakori probléma az
olyan krónikus gyulladás, amely a klasszi-
kus orvoslásban sokszor láthatatlan és
megfoghatatlan. A problémához gyakran
hozzájárulnak a nehézfémek, az életmód,
a környezet és természetesen a lelkiálla-
pot is.

Praxisom során leggyakrabban talán a
pszichikai készítményekkel dolgozom. Az
egészségügyi problémák hátterében sok-
szor pszichikai blokkok, és negatív prog-
ramok állnak, és így van ez a terhességi
problémák esetében is. Példa lehet egy
páciensem, aki gyerekkorában sokat vi-
gyázott fiatalabb öccsére. A gyermek fel-
ügyelete gátolta őt abban, hogy azt csi-
nálja amit szeretne, így megfogadta, hogy
neki soha nem lesz gyermeke. Erős érzelmi
átéléssel tett fogadalmak nagy jelentő-
séggel bírnak. A tudatunkban mélyen el-
raktározódnak, de ez nem jelenti azt,
hogy nem is befolyásolnak minket. Ezért
igyekszem a pácienseimre határozottan
odafigyelni, és olvasni a sorok között.

A fertőzések közül leggyakoribb a
chlamydia fertőzés. A hivatalosan mért
adatok alapján tudjuk, hogy a populáció
ötven százaléka találkozott már vele.
Megtalálhatóak szabad toxinként is a
szervezetben, de sokkal gyakrabban for-
dulnak elő gócpontokban. A férfiaknál
húgycsőgyulladást (égő, hasító fájdalom
vizelésnél, gennyes folyás), továbbá here-
, herevezeték- és prosztatagyulladást vált
ki, ami meddőséget, a spermiumok sérü-
lését (minőségi és mennyiségi) okozza. A
chlamydia fertőzés a férfiaknál gyakran
tünetmentes. A nőknél vannak ugyan tü-
netek, de nem tipikusak a fertőzésre néz-
ve. Ha a chlamydia fertőzés krónikus, vagy
nem volt kikezelve – ez elég gyakran elő-

fordul – kialakulhat a petevezeték vissza-
fordíthatatlan sérülése, ami a leggyako-
ribb oka az összenövéseknek. A chlamydia
neurotoxikus, amiből feltételezhető, hogy
hatással van a magzatra is.

A másik alattomos fertőzés a toxoplaz-
mózis (a populáció negyven százaléka ta-
lálkozik vele élete folyamán). Gyakran ta-
lálok borreliát, papiloma vírust,
streptococcust, candidát és T-típusú
mycoplazmát. Minden fertőzés egyúttal
fertőzési gócokat is létrehoz.

Ugyanúgy fontos az elegendő vitamin és
ásványianyag-bevitel. A szelén például ha-
tással van a spermiumok számára, ill. kö-
ze van a férfiak sterilitásához is, a C vita-
min a spermiumok mozgását befolyásolja,
a spermiumok képződését és a nők med-
dőségére is hatással van. Az E vitamint úgy
is nevezik, mint megtermékenyítő vita-
mint: az oxigént a nemi szervekbe továb-
bítja. Ezért a méregtelenítés végén gyak-
ran adok kínálatunkból három vitamin- és
ásványianyag-készítményt.

A méregtelenítési folyamat
Minden először hozzám látogató kliens
szervezetéről készítek egy méreganyag-
térképet, tekintet nélkül arra, hogy milyen
problémával érkezett hozzám. Úgy, aho-
gyan feltérképezem a belső szerveket,
igyekszem felderíteni a külső hatásokat is.
Aztán megvizsgálom a fontos szerveket és
azok kapcsolatát.

Nincs univerzális eljárás, a folyamat min-
dig az adott ügyféltől függ. Amennyiben
egy nő már hosszabb ideje törekszik gyer-
mekáldásra, és a toxikus térkép fő problé-
maként a női nemi szerveket jelöli meg, ill.
további problémaként a távolabbi szerve-
ket, akkor is a női nemi szervekkel kezdem
a méregtelenítést. Ezt mindig GynoDren
készítménnyel kezdem. Kimérem a fertő-
zéseket, és az érzelmi terheléseket (Emo-
ce, Streson). A második kúrán áttisztítom
a vesék körét. A továbbiakban ellenőrzöm
a hipofízist, a hipotalamuszt (ezek irányít-
ják a hormontermelést és a mellékvese-
kérget) a női hormonokat, és a lépet is,
ami a hormonrendszer bölcsője, ellenőr-
zöm ugyanígy a pajzsmirigyet és a többi
belső elválasztású mirigyet is. A hormon-
termelő szerveket támadó toxinok szintén
akadályai lehetnek a gyermekáldásnak.

Ha több helyen jelentkezik terhelés, ak-
kor elsősorban az anyaszervvel – a léppel –
foglalkozom. A VelienDren készítmény a
hormonrendszerre, az emésztő rendszer-
re, a nyirokrendszerre hat, és befolyásolja
a vegetatív idegrendszert is. Használok
még GynoDren-t a női genitáliákra, Hypo-
tal-t és ThyreoDren-t a belső elválasztású
mirigyekre, valamint Cranium, Mezeg ké-
szítményeket a nehézfém terhelésre, a
gyulladásokra, a radioaktív terhelésekre,
anyagcserezavarra és így tovább. Megtör-
ténhet, hogy néhány készítményt újra kell
alkalmazni, mert azok beszedése után az
ügyfél állapota rosszabbodik. Ellenben

nem ismétlem meg pontosan ugyanazt az
összetételű kúrát. Újra kimérek minden le-
hetőséget, és megvizsgálom a további ösz-
szefüggéseket.

Esetismertetések
Azok az ügyfelek, akikről említést teszek,
az elmúlt évben kerestek meg. Beírom az
EAMset program megjegyzés részébe a lá-
togatás fő célját, és így képes vagyok több
évre visszamenőleg kikeresni az azonos
tünetek okán érkező klienseket, amivel ér-
tékes információkat nyerek.

Petra, 34 éves
Nyolc évesen toxoplazmózison esett át. Ti-
zennégy évesen ciszta volt a petefészkén.
Két évvel ezelőtt borreliával kezelték, vé-
dőoltást kapott méhrák ellen és a kullancs
által terjesztett agyhártyagyulladásra.
1. kúra: Spirobor, Zooinf, GynoDren
2. kúra: GynoDren, VelienDren, Hypotal
3. kúra: Hypotal, MindDren, LiverDren

Egy hónap elteltével sikerült teherbe es-
nie.

Jana, 27 éves
Ismétlődő húgyhólyaggyulladása van, ami
előfordult néhány évvel korábban is. Pu-
bertás korától folyása van, tíz évig fogam-
zásgátlót használt, amit két hónapja ha-
gyott abba, gyermekáldás a közeljövőben
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lyamatokban játszanak sze-
repet. Megtalálhatóak a ga-

bonafélékben, a rizsben, a
burgonyában és a hüvelyesek-

ben. Ezek az ételek összetett
szénhidrátokat tartalmaznak,

ún. poliszacharidokat. Az egy-
szerű szénhidrátok fogyasztását

maximálisan korlátozni kell (édes-
ségek, sütemények), melyek heves

vércukorszint-ingadozást váltanak
ki, ennek következtében a vér inzu-

lintartalma is ingadozik.
A vitaminok közül különös figyelmet

érdemel a folsav (acidum folicum). Fontos
szerepet tölt be a sejtek növekedésében

és osztódásában, segíti a csontvelőben a
vérképzést, és az immunrend-

szer munkájához is köze
van. Elegendő bevitele

biztosítja az idegcsa-
torna – melyből a

magzat agyi struk-
túrája fejlődik ki -
károsodásának

megelőzését. A fol-
sav legjobb forrásai kö-

zé tartozik a máj, a vese,
az élesztő, a gabonafélék, a

leveles zöldségek és a hüvelye-
sek.
A magasabb vas- (forrásai a húsok, a

belsőségek, a hüvelyesek, a gabonafé-
lék, az olajos magvak – a mákot beleért-
ve) és kalciumszükségletről (a tejben, a
tejtermékekben, a hüvelyesekben, a ha-
lakban) már említést tettem.

A legfontosabb ásványi anyagok szám-
bavételekor nem feledkezhetünk meg a
jódról. Legjobb természetes forrásai a ten-
geri halak, a tojás és a tejtermékek. A ter-
hesség alatti jódhiány a magzat komoly
agyi károsodását idézheti elő, de a túlzott
jódbevitel ún. thyreotoxikózist idézhet
elő, és a pajzsmirigy autoimmun betegsé-
geinek rosszabbodását okozhatja. Ezzel az
anyaggal óvatosan kell bánnunk, hiszen a
mai világban jódozott sót használnak a
pék- ill. a húsiparban is. Már többször is
bebizonyosodott, hogy a napi jódszükség-
letet fedezik az alapvető élelmiszerek is.
Itt hívnám fel a figyelmet a strúmagén 
nevű anyagokra, amelyeket főleg a ka-
pásnövények tartalmaznak (káposzta, kel-
káposzta). Blokkolják ugyanis a jód felszí-
vódását a belekből, ezért csak mérsékelt
mennyiségben kéne szerepelniük az ét-
rendben.

Egy állapotos nő ráadásul sokkal hajla-
mosabb az emésztőrendszeri fertőzések-
re, amennyiben nem megfelelő módon
előállított élelmiszereket fogyaszt. A leg-
veszélyesebb patogének a szalmonella, az
escherichia coli, a listeria, melyek többek
között bélhurutot is okozhatnak, sőt szep-
tikus állapotokat is előidézhetnek, melyek
nemcsak a magzat életét veszélyeztetik,
de az anyáét is. Egy leendő édesanya min-
denképpen kerülje el a nyers vagy a 
füstölt húsok, ill. a halak vagy a tenger
gyümölcsei fogyasztását. További rizikó-
faktort jelenthetnek a nem kellőképpen
hőkezelt tojás (szalmonella) vagy a csirke-
hús (campylobacter).

Zárásképpen megállapíthatjuk, hogy a
magzat fejlődése szempontjából az elen-
gedhetetlen tápanyagokat a mindenna-
pos élelmiszerek is biztosítják. A multivi-
taminok alkalmazása csak a speciális
szükségletekkel rendelkező nőknek – ve-
getáriánusok, allergiások, ikerterhesség
esetében, dohányzó nők – ajánlott. A
fennmaradó esetekben ezek a táplálék-ki-
egészítők csak valamiféle tartalék biztosí-
tékot jelentenek.

Jobban kéne egy leendő édesanyának a
minőségi táplálkozásra figyelni, mint a
mennyiségre. Részesítse előnyben a ter-
mészetes, feldolgozatlan élelmiszereket,
ideális esetben akár bio minőségben. Így
maximálisan korlátozza a vegyi anyagok
bekerülését a szervezetbe (tartósító sze-
rek, színezékek, stabilizátorok stb.), me-
lyek a placenta hártyáján keresztül a gyer-
mek testébe jutnak és a későbbiekben
allergiás reakciókat válthatnak ki.

Az anya (és apa) terhesség előtti, tuda-
tosan tervezett méregtelenítése és a tisz-
teletben tartott alapszabályok a racioná-
lis és kiegyensúlyozott táplálkozással
kapcsolatban jó feltételei annak, hogy a
terhesség, a szülés és a kisgyermek későb-
bi fejlődése boldog és komplikációmentes
legyen.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/09.-10., MUDr. Ludmila Šímová –

Výživa v těhotenství
Magyar szöveg: Veress Katalin

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

E
gy átlagos súlyú nőnek, aki nem ál-
lapotos, kb. napi 2000 kcal-ra van
szüksége. Egy terhes nő átlagos

anyagcseréje kb. 25 százalékkal nő, ami
napi 0-200 kcal-val emeli meg a táp-
anyagbevitelt. A terhesség különböző
időszakaiban más és más lehet a kalóri-
aszükséglet. Az első trimeszterben csak
napi 85 kcal-val nő, megháromszorozó-
dik a második trimeszterben, a terhes-
ség utolsó három hónapjában pedig,
amikor intenzív súlynövekedésen megy
keresztül a magzat, napi 1990 kcal-val
lesz több (pl. egy 150 grammos fehér
joghurt 100 kcal-át tartalmaz). Figyel-
jük meg, hogy az első és a második tri-
meszterben a napi kalóriabevitel növe-
kedése viszonylag alacsony. Annál több
figyelmet kéne szentelni az elfogyasz-
tott ételek minőségének. 

Az anya kiegyensúlyozott táplálkozá-
sa biztosítja az alapvető tápanyagok
bevitelét (jó minőségű fehérjék, cuk-
rok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok
és nyomelemek), tehát – néhány kivé-
teltől eltekintve – nincs szükség ezek-
nek az anyagoknak a tabletta formá-
ban történő pótlására.

A féhérjék képezik az aminosavak
forrását, amelyekből a szervezet fel-
építheti saját fehérjéit – tk. ezek a sej-

tek, a szövetek, a szervek építőelemei.
Teljesértékű fehérjéknek nevezzük azo-
kat a fehérjéket, melyek minden esz-
szenciális aminosavat tartalmaznak. Ál-
lati fehérjékből származnak (tej, tojás,
részben a hús). Nem tekintjük teljesér-
tékű fehérjéknek a növényi eredetűe-
ket, ami azt jelenti, hogy minden eset-
ben hiányzik valamelyik esszenciális
aminosav. A növényi fehérjék kombi-
nálásával azonban biztosítani tudjuk
minden esszenciális aminosav bevitelét
(pl. a hüvelyesek és a gabonafélék
kombinációja). Az esszenciális amino-
savak tulajdonsága, hogy a szerveze-
tünknek nagy szüksége van rájuk, mert
nem képes saját maga előállítani őket,
ezért a táplálkozástól függnek.

A zsírok energiahordozók és néhány
hormonnak is a részét képezik. Előtér-
be helyezzük a hidegen sajtolt olajo-
kat, és érdemes őket váltogatni (napra-
forgó, repce, olíva). Ne feledkezzünk
meg beilleszteni étrendünkbe az édes-
és a sósvízi halakat is, amelyek kiváló
forrásai a telítetlen zsírsavaknak, me-
lyeket omega-3 és omega-6 néven em-
legetnek, és az agy normális fejlődését
támogatják.

A szénhidrátok szintén energiaforrá-
sok, amelyek bonyolult anyagcsere fo-

A női szervezet fontos
változásokon megy keresztül

a terhesség során, melyek célja
– elsősorban – a magzat

sikeres fejlődése. Negyven hét
alatt egyetlen

megtermékenyített sejt –
petesejt – egy 3000 gramos
egyeddé növi ki magát, ami

200 millió sejtet jelent. Az
édesanya méhében fejlődő

gyermek a placentából érkező
tápanyagokkal van ellátva,

amelyek a vérkeringés
segítségével jutnak el hozzá.
Az állapotos nő anyagcseréje

úgy van programozva, hogy
első sorban a magzatnak

biztosítsa a szükséges
„építőanyagokat”. Amennyiben

a szükséges tápanyagok
bevitele a táplálkozáson

keresztül nem biztosított, az
anyai szervezet raktárainak
leépítésére kerül sor (így pl.

a kalcium a csontokból kerül
kivonásra, ahol a legnagyobb
tartalékok találhatók belőle).

Gyakoriak a vashiányos
kisbabák, amit az édesanya

szervezetének alacsony
vasraktárai eredményeznek,

akárcsak az anya vasban
szegény táplálkozása.

Táplálkozás
a terhesség alatt

Egyéb

A curry fűszer képes
megsemmisíteni a rákos sejteket
Anyelőcsőrák évente több mint fél millió ember halálát okozza az egész vi-

lágon. Ráadásul a gyógyulási esélyek – ellenben néhány más daganattal –
igencsak alacsonyak. Az utóbbi öt évben a felépültek aránya tizenkettő és har-
mincegy százalék között mozgott.

Brit tudósok csoportja felfedezte, hogy a jól ismert indiai fűszer, a curry egyik
összetevője képes megsemmisíteni azokat a sejteket, amelyek a nyelőcsőrák ki-
alakulásáért felelősek. Konkrétan a kurkumin nevű anyagról van szó, ami egy
természetes sárga színezőanyag, melyet a kurkumából (és más vele rokon nö-
vényből) vonnak ki. A kurkuma a curry alkotóeleme, mely pontosan az az
anyag, mely jellegzetes sárga színt kölcsönöz a fűszerkeverékeknek. 

A laboratóriumi tesztek során a kurkuma molekulái képesek voltak 24 óra
elteltével elkezdeni megsemmisíteni a rákos sejteket. Ráadásul még arra is rá-
kényszerítették őket, hogy önmagukat likvidálják.

Ezzel a felfedezéssel egy corki tudós csoport állt elő a rákkutatás Központ-
jában. Eredményeiket a British Journal of Cancer című szakmai folyóiratban
publikálták. A csoport főnökének, Sharon McKenna véleménye szerint a ku-
tatás reményt kelt a tekintetben, hogy a jövőben a kurkumint – mint haté-
kony nyelőcsőrák-ellenes anyagot – gyógyszerek alapanyagaként is felhasz-
nálják.

Ezen kívül a kurkumin az immunrendszert is stimulálja, és így az Alzheimer
kór ellen is hatékony lehet.

Forrás: MF DNES 11. 11. 2009
Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz
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az életkörnyezetből származó toxinok,
melyekből mikroba gócok alakulnak ki.

A nyirokrendszer útvonalainak, valamint
kereszteződéseinek megértését támogat-
ják az emberi szervezetben előforduló
problémák diagnosztizálására rendelke-
zésünkre álló lehetőségeink. Egy meg nö-
vekedett nyirokcsomó utalhat egy gyulla-
dásra, vagy a belső szerv más egyéb
problémájára, ezért az érintett nyirokút-
vonalak és regionális csomók közötti ösz-
szefüggések ismerete kedvezőbb esélyt
nyújt számunkra a szervezet figyelmezte-
tő jelzéseinek felismerésében.

A jelen cikkben ezekről a fontos keresz-
teződésekről esik szó, egyben bemutatom
Önöknek azt a gondolkodásmódot, amely
kedvezőbb méregtelenítési eredmények-
hez vezethet minket – amennyiben e sze-
rint kívánunk eljárni -, valamint amely se-
gít elhárítani azokat az akadályokat,
melyek a nyirokrendszer ütközési csomóit
gátolják.

A nyirokrendszer teljes struktúrájának
megértése érdekében a Joalis Info Ma-
gyarország jelen számában egy A3-as mé-
retű, a teljes emberi nyirokrendszert ábrá-
zoló plakátot mellékelünk, melyen a
nyirokcsomók, nyirokerek és nyiroktörzsek
részletes ábrázolással és leírással bírnak.
Ez az említett plakát a jelen szám közepén
található.

Az emberi testen belül a
legnagyobb „forgalmú érnek” 
a mellkasi nyirokér számít
Az 1.sz. ábrán az emberi testen belüli leg-
nagyobb forgalmú nyirokrendszeri ér, a
mellkasi nyirokér (ductus thoracicus) lát-
ható. A mellkasi nyirokér meglehetősen
exponált egység, ugyanis rajta keresztül
áramlik a test mintegy háromnegyedének
a limfája. Az előző nyiroktörzsek összekö-
tésével indul, melyek a nyirokútvonalakat
ún. nyirokértágulatok (cisterna chyli) se-
gítségével összekapcsolják a hasüreg szer-
veit. Pontosan a nyirokértágulat képezi a
mellkasi nyirokérnek az elejét, egyben a
hasüreg nyirokrendszerének egy igen öt-
letes képződménye. A mellkasi nyirokér-
ből a nyirok aztán a bal kulcscsont alatti
verőér (vena subclavia sinistra) felé áram-
lik tovább, közvetlenül a kulcscsont alatti
baloldal tehát egy igen fontos terület, hi-
szen itt a nyirokútvonalakból a nyirok
mintegy háromnegyede az érrendszerbe
torkollik. A bal kulcscsont alatti verőérbe
áramlik a hasüregből, mindkét alsó vég-
tagból, a bal felső végtagból, a baloldali
fejrészből, az arcból és a nyakból, a bal
mellből, a mellkas bal feléből és kisebb
részt a baloldali tüdő nyirokrendszeréből
származó nyirok.

A jobb kulcscsont alatti verőérbe (vena
subclavia dextra) a jobboldali kulcscsont
alatt a testnek csupán mindössze egyne-
gyednyi limfája áramlik, mégpedig – a
mellkas jobb oldalából, a jobboldali fej-
részből, az arcból és a nyakból, valamint a

jobb mellből származóan. Érdekes dolog,
hogy a tüdő javarészt a nyirkon keresztül
méregtelenítődik, mely a test jobb felén
át áramlik – ezzel pedig úgy tűnik, mintha
a jobb és baloldali nyirokrendszer közötti
aránytalanság ezzel egyenlítődne ki vala-
melyest. A pentagrami eloszlás értelmé-
ben a nyirokrendszer és a nyirokcsomók a
lép körébe tartoznak, azon belül a has-
nyálmirigy és a gyomor közé. Ez egy olyan
szervi kör, mely a női elemet képviseli az
emberen belül – ezért ezek a szervek in-
kább baloldaliaknak számítanak. A nyi-
rokrendszer egy olyan hölgyhöz hasonla-
tos, aki gondosan törődik a háztartásával,
annak minden szeglete ki van takarítva,
sehol nincs por – fertőzési góc …

A kulcscsontok alatti, bal- és jobboldali
nyirokáramlás eloszlásának kiegyensúlyo-
zatlanságáról szóló információ igen hasz-
nos: hiszen például, ha valakinek különö-
sebb látható okok nélkül egy korábban
megszokott testi megerőltetés után meg-
dagad a jobb keze, akkor ez többek kö-
zött arról tanúskodhat számunkra, hogy
probléma lehet a tüdővel, ugyanis a tüdő
nyirokrendszere összefüggésben áll a jobb
kéz nyirokrendszerével, mégpedig a jobb
kulcscsont alatti verőérbe torkolló egyes
nyirokcsomókon keresztül.

Hasonlóképpen van ez a láb felpüffedé-
sekor is. Ez esetben természetesen magá-
ban az alsó végtagok nyirokrendszerében
is lehet probléma (gyakran az elégtelen-
mozgásból eredő alacsony nyirokrendsze-
ri teljesítőképesség következtében). Ha
azonban megpróbáljuk nyomon követni a
nyirok útvonalát a lábaktól eredően, ak-
kor megállapíthatjuk, hogy a limfa a jobb
– és baloldali lumbális nyirokerek által a
lágyéki csomókon át a nyirokértágulatba
(cisterna chyli) torkollanak. A lágyéki cso-
mókba torkollik egyben a medence nyi-
rokrendszere, ideértve a női genitáliákat
is. A lábpüffedés tehát bizonyos mérték-
ben összefügghet a ginekológiai területen
húzódó problémával. Ha esetleg Önök kö-
zül, mondjuk egy jó kiadós és zsíros vasár-
napi ebéd elfogyaztását követően enyhe
lábpüffedést tapasztalna önmagán, akkor
ez azért van, mert a nyirokértágulata ka-
pacitását tekintve egyszerűen nem győzi
a munkáját elvégezni. A zsír a vékonybé-
len keresztül a nyirok kapillárisokba szívó-
dik fel, tovább a bél nyiroktörzsének lim-
fájával a nyirokértágulatba (cisterna chyli)
jut, ahol is találkozik a lábakból érkező
nyirokkal. A lábakból származó limfa moz-
gása, a nyirok, bélből érkező zsírral együt-
tes „áramlása” egyszerűen lelassul, ennek
következménye pedig, hogy egyszer csak
a cipőnk nyomni kezdi a lábunkat. Éppen
ezért egy kiadós vasárnapi ebéd után min-
denképpen javasolt egy félórás, könnyű
séta beiktatása – ezzel ugyanis javítjuk az
egész nyirokrendszerünk körforgását.

Az említett fő, nyirokszállító ereken (nyi-
roktörzseken) kívül a mellkasi terület
mentén léteznek még további más nyi-

roktörzsek is. Ezek egyike a truncus jugu-
laris (mind a jobb oldalon, úgy a balolda-
lon egyaránt), mely a fej és nyak egy ré-
széből, valamint a mélyebb nyaki
csomókból gyűjti a limfát. Következő
mellkasi nyiroktörzs a truncus subclavius
(szintén jobb- és baloldali), mely a felső
végtagokból, mellekből gyűjti a nyirkot.
Az utolsó mellkasi nyiroktörzs a truncus
bronchomediastinalis (itt is jobb- és balol-
dali), mely a mediastinból (szív helye a
mellkasi üregben), a mellkasi szervekből,
a légutakból és magából a szívből vezeti
el a limfát.

Említsünk meg néhány érdekességet is.
Az utolsó (legtávolabbi) nyirokcsomók a
kézkaron a könyökkel szembeni könyök-
hajlatban találhatók, ezen a helyen gyak-
ran fordulnak elő ekcémák a problémás
bőrrel rendelkező embereknél. Az ekcé-
mák összefüggnek a nyirokrendszer mi-
nőségi működésével, ugyanis ez hivatott
méregteleníteni a bőr alatti irharéteget a
toxinoktól. Hasonlóképpen van ez az alsó
végtagoknál is, ahol is a térddel szembeni
térdhajlatban találhatók meg az alsó vég-
tagok legtávolabbi nyirokcsomói és szin-
tén ez a terület is gyakran érintett ekcé-
mákkal, az arra hajlamos embereknél. A
könyökhajlattól a kézujjakig és a térdhaj-
lattól a lábujjakig már sűrű hálózatú nyi-
rokerek – kollektorok (gyűjtők) alkotják a
nyirokrendszer részét.

Aki részletesebben szeretné az emberi
szervezet nyirokrendszerét feltérképezni
a saját maga tudása érdekében, annak
mindenképpen érdemes volna időt szakí-
tania a nyirokrendszer elmélyült részletes
tanulmányozására. Ezek az ismeretek már
annak a tananyagnak a részét képezik,
melyeket az orvosi egyetemeken taníta-
nak. Ezért a tanulmányozáshoz minden-
képpen részletes tankönyvekre, anatómiai
áttekintésre lesz szükségünk. Nekem sze-
mély szerint évekkel ezelőtt az vált be,
hogy egyszerűen vettem egy nagy papír-
vásznat, erre a tankönyv alapján felrajzol-
tam az egyes nyirokcsomó csomóponto-
kat, majd nyilakkal jelöltem, mely irányba
is áramlik belőlük a nyirok további nyirok-
csomókba és nyiroktörzsekbe. Ezzel úgy
gondolom, részletesen meg lehet jegyez-
ni, hogy mi, mivel áll kapcsolatban, mely
nyirokcsomóval…

Az egyes helyi nyirokcsomók részletes
elemzése, bemutatása meghaladja szakla-
punk lehetőségeit és terjedelmét. Éppen
ezért ha árnyaltan is, de legalább meg-
próbálom bemutatni Önöknek, hogyan le-
hetséges előrehaladni a nyirokrendszer
részletes megismerésében.

A hónalji nyirokcsomók kötik
össze a mellek, a hát egy
részének a nyak és a felső
végtagok nyirokrendszerét.
Foglalkozzunk most egy kicsit részleteseb-
ben a hónalji nyirokcsomókkal és a továb-
bi, velük összefüggésben álló regionális
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A
nyirokcsomók tehát egyfajta ke-
reszteződéseknek számítanak, me-
lyekbe különböző irányokból nyiro-

kerek irányulnak és áramlanak. Ezek a
kereszteződések se nem körforgalmak,
sem nem létezik bennük jelzőlámpás for-
galomirányítás. Gyűjtő pontok ezek, me-
lyekbe bármiféle irányítás nélkül nyiroke-
rek torkollanak, csupán a limfa áramlási
nyomása döntő, melyet az érintett terület
csontjait mozgató izomzat támogatja.
Amennyiben a test valamely területe moz-
dulatlan, tehát kevésbé tevékeny, lusta,
úgy a nyirok sem tud ideális módon áram-
lani, így logikusan következik, hogy az
ilyen helyeken előszeretettel rakódnak le
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Alap- és haladó méregtelenítés

A nyirokrendszer
működésének, valamint az
emberi szervezeten belüli

elhelyezkedésének pontos
megismerése az emberi

szervezet méregtelenítési
témakörének megértése
szempontjából alapvető

fontosságú. Ugyanis
a nyirokcsomók azok

a pontok, ahol az
immunütközetek zajlanak

az antigénekkel – a test
ellenséges részecskéivel,

melyekkel szemben az
immunrendszer

(fehérvérsejtek, limfociták)
specializált sejtjei

(tanítódnak be) jönnek
létre. Antigének lehetnek

például baktériumok,
vírusok, vagy éppen

élettelen anyagok – az
életkörnyezetből származó

mikrorészecskék.

A nyirokrendszer II. 
1.sz. ábra: A főbb nyi-
roktörzsek

1 Angulus venosus sinister
1’ Angulus venosus dexter
2 Ductus thoracicus
3 Ductus lymphaticus dexter
4 Truncus jugularis sinister
4’ Truncus jugularis dexter
5 Truncus subclavius sinister
5’ Truncus subclavius dexter

6 Truncus bronchomediastinalis sinister
6’ Truncus bronchomediastinalis dexter
7 Cisterna chyli
8 Trunci intestinales
9 Truncus lumbalis sinister
9’ Truncus lumbalis dexter
10 Nyirok kollektorok a nodi lymphatici

iliaci-ból



1
No

di
 m

ed
ia

st
in

al
es

 a
nt

er
io

re
s

2
A 

sz
ív

 jo
bb

ol
da

li 
ny

ir
ok

ág
a

3
Be

ls
ő 

m
el

lk
as

i c
so

m
ó

4
No

du
s l

ig
am

en
ti 

ar
te

ri
os

i
5

Br
on

ch
us

 si
ni

st
er

6
Br

on
ch

us
 d

ex
te

r
7

No
di

 tr
ac

he
ob

ro
nc

hi
al

es
 si

ni
st

ri
8

No
di

 tr
ac

he
ob

ro
nc

hi
al

es
 d

ex
tr

i
9

No
di

 b
ro

nc
ho

pu
lm

on
al

es
 d

ex
tr

i e
t s

in
is

tr
i

10
Ny

el
őc

ső
11

No
di

 in
te

rp
ec

to
ra

le
s

12
Ny

ir
ok

er
ek

 a
 m

el
le

k 
m

él
ye

bb
 tá

jé
ka

ir
ól

13
No

di
 m

ed
ia

st
in

al
es

 p
os

te
ri

or
i

14
No

di
 in

te
rc

os
ta

le
s é

s a
 n

yi
ro

ke
re

k

15
D

uc
tu

s t
ho

ra
ci

cu
s

16
Jo

bb
- é

s b
al

ol
da

li 
le

sz
ál

ló
 b

or
da

kö
zi

 
ny

ir
ok

tö
rz

s
17

Ci
st

er
na

 ch
yl

i
18

Tr
un

cu
s i

nt
es

tin
al

is
19

Tr
un

cu
s l

um
ba

lis
 d

ex
te

r e
t s

in
is

te
r

20
No

di
 lu

m
ba

le
s

21
H

er
ék

 n
yi

ro
ke

re
i

22
No

di
 ly

m
fa

tic
i p

os
ao

rt
ic

i
23

No
di

 p
ra

ea
or

tic
i l

um
ba

le
s

24
No

di
 il

ia
ci

 co
m

m
un

es
25

No
di

 sa
cr

al
es

26
A 

cs
íp

ő 
be

ls
ő 

cs
om

ói
ho

z k
öt

őd
ő 

ny
ir

ok
er

ek
27

Ág
yé

ki
 sy

m
ph

ys
is

 e
lő

tti
 n

yi
ro

kc
so

m
ók

N
y

ir
o

k
r

e
n

d
s

z
e

r
No

di
 a

nt
er

io
re

s a
ur

ic
ul

ar
es

No
di

 ly
m

ph
at

ic
i p

ar
ot

id
ei

 su
pe

rf
ic

ia
le

s
M

él
y 

ny
ir

ok
cs

om
ók

 –
 n

od
i p

ar
ot

id
ei

No
di

 a
ur

ic
ul

ar
es

 p
os

te
ri

or
es

No
du

s p
ar

ot
id

ei
No

di
 o

cc
ip

ita
le

s
Fe

ls
ő 

m
él

y 
ny

ir
ok

cs
om

ók
 n

od
us

 ce
rv

ic
al

es

Fe
ls

ő 
m

él
y 

ny
ir

ok
cs

om
ók

 n
od

us
 ce

rv
ic

al
es

Al
só

 m
él

y 
ny

ir
ok

cs
om

ók
 n

od
us

 ce
rv

ic
al

es
Tr

un
cu

s j
ug

ul
ar

is
 si

ni
st

er
Tr

un
cu

s s
ub

cl
av

iu
s s

in
is

te
r

Tr
un

cu
s b

ro
nc

ho
m

ed
ia

st
in

al
is

 si
ni

st
er

No
di

 d
el

to
pe

ct
or

al
es

Cs
om

ók
 cs

op
or

to
su

lá
sa

 su
bc

la
vi

us
 a

xi
lla

re
s

M
el

lk
as

 jo
bb

ol
da

li 
be

ls
ő 

tö
rz

sc
so

m
ói

Ny
ir

ok
cs

om
ók

 k
öz

po
nt

i k
ar

 a
la

tti
 cs

op
or

tja
Ny

ir
ok

cs
om

ók
 p

ec
to

ra
lis

 k
ar

 a
la

tti
 cs

op
or

tja

Ny
ir

ok
cs

om
ók

 su
bs

ca
pu

la
ri

s 
ka

r a
la

tti
 cs

op
or

tja
No

di
 ly

m
ph

at
ic

i b
ra

ch
ia

le
s

Ax
ill

ár
is

 n
yi

ro
kc

so
m

ók
 e

lü
ls

ő 
cs

op
or

tja

No
du

s l
ym

ph
at

ic
i s

up
ra

tr
oc

hl
ea

re
s

No
di

 
Cl

oq
ue

ti

No
di

 
in

gu
in

al
es

 
su

pe
rf

ic
ia

le
s

M
él

y 
ny

ir
ok

cs
om

ók
 su

bi
ng

ui
na

le
s n

od
i

No
di

 su
pe

rf
ic

ia
le

s s
ub

in
gu

in
al

es

Co
m

bi
 n

yi
ro

ke
re

k

A 
lá

b 
há

ts
ó 

ny
ir

ok
er

ei Ny
ir

ok
er

ek
 

a 
lá

bf
ej

 
uj

ja
i k

öz
öt

t

No
du

s f
ac

ia
lis

No
du

s b
uc

ca
lis

No
di

 su
pr

am
an

di
bu

la
re

s
No

di
 su

bm
an

di
bu

la
re

s

No
di

 su
bm

en
ta

le
s

Al
só

, m
él

y 
ny

ak
i n

yi
ro

kc
so

m
ók

 –
 N

od
i c

er
vi

ca
le

s
No

du
s p

ra
el

ar
yn

ge
i

Tr
un

cu
s j

ug
ul

ar
is

 d
ex

tr
i

D
uc

tu
s t

ho
ra

ci
cu

s
Tr

un
cu

s s
ub

cl
av

iu
s d

ex
te

r
Su

bc
la

vi
us

 a
xi

lla
re

s c
so

m
ók

 cs
op

or
tja

Tr
un

cu
s b

ro
nc

ho
m

ed
ia

st
in

al
is

 d
ex

tr
er

Lé
gc

ső
 e

lü
ls

ő 
ré

sz
én

ek
 n

yi
ro

kc
so

m
ói

Ny
ir

ok
cs

om
ók

 k
öz

po
nt

i a
xi

llá
ri

s c
so

po
rt

ja
M

el
lk

as
 b

al
ol

da
li 

be
ls

ő 
tö

rz
sc

so
m

ói
Ny

ir
ok

cs
om

ók
 la

te
rá

lis
 k

ar
 

al
at

ti 
cs

op
or

tja
Su

bs
ca

pu
la

re
s a

xi
lla

re
s 

ny
ir

ok
cs

om
ók

 cs
op

or
tja

Pe
ct

or
al

es
 a

xi
lla

re
s 

ny
ir

ok
cs

om
ók

 cs
op

or
tja

M
él

y 
ny

ir
ok

er
ek

No
du

s b
ra

ch
ia

lis
M

él
y 

ny
ir

ok
er

ek
No

di
 su

pr
at

ro
ch

le
ar

es
M

él
y 

ny
ir

ok
cs

om
ók

 –
 cu

bi
ta

le
s n

od
i

No
di

 ra
di

al
es

No
di

 u
ln

ar
is

No
di

 ra
di

al
is

H
üv

el
yk

uj
j l

at
er

ál
is

 n
yi

ro
ke

re
i

Ny
ir

ok
er

ek
 a

 te
ny

ér
 fe

lü
le

ti
do

m
bo

ru
la

tá
ba

n

Ny
ir

ok
há

ló
za

t

Uj
ja

k 
ny

ir
ok

er
ei

M
él

y 
ny

ir
ok

cs
om

ók
 in

gu
in

al
es

 n
od

i

A 
co

m
b 

m
él

y 
ny

ir
ok

cs
om

ói

M
él

y 
ny

ir
ok

er
ek

No
di

 p
op

lit
ei

, a
 té

rd
 h

át
só

 fe
lé

be
n

No
du

s t
ib

al
is

 p
os

te
ri

or
No

du
s t

ib
al

is
 a

nt
er

io
r

1

5
6

7

89
10

11 1
2

1
3 14

15

16

17
19

2
2

2
3

21 2
4

2
5

2
6

3
5

2
7

18

2
0

2
4

3



IV. évf., 2011. 2. negyedév 1716 IV. évf., 2011. 2. negyedév

nyirokcsomókkal. Ez a terület igen fontos
a hölgyeknél a mellekből távozó nyirok
szempontjából, ennek az áramlásnak a he-
lyes működése igen lényeges hatással bír
a daganatos sejtekkel szembeni védelem
terén. Hölgyek esetében tehát különösen
exponált helyzetben vannak a hónalji nyi-
rokcsomók.

Ezúttal részletesebben is tekintsük át ezt
az említett területet és a nyirok áramlását
(2.sz. és 3.sz. ábrák).

Mindkét ábrán a hónalji regionális nyi-
rokcsomók csoportosulásai részletei látha-
tók. A nyirok áramlás sematikus rajzán na-
rancssárga színnel jelöltem azon központi
hónalji nyirokcsomókat (nodi lymphatici
axillares centrales), melyek ezen a terüle-
ten központi kereszteződésként szolgál-
nak a nyirokrendszerben. A latin sinistri ki-
fejezés (sinister = bal) azt jelöli, hogy jelen

esetben a test bal oldali ismertetéséről van
szó. Ezzel szimmetrikusan, hasonló módon
foglalhatjuk össze a test jobb oldalát is, a
latin dextri (dexter) kifejezés okán. Jelen
csoportosulások tehát szimmetrikus elren-
dezésűek, ami azt jelenti, hogy mind a test
jobb -, úgy balfelén is egyaránt megtalál-
hatók. Léteznek azonban olyan nyirokcso-
mó csoportosulások is, melyek a testnek
csupán egyik felén fordulnak elő, azaz
vagy a bal, vagy éppen annak jobb olda-
lán, például így van ez a máj, a lép, vagy a
hasnyálmirigy körüli csomók esetében.

A hónalji központi nyirokcsomók cso-
portosulása tehát azért van ennyire ref-
lektorfényben, mert a nodi humerales la-
terales-en keresztül ide áramlik a felső
végtagi nyirokerekből a limfa, mi több itt
zajlik egyben a lapockatájéki, a hát egy ré-
szének és a nyaki résznek a méregtelení-

tése is. Ami minket különösen ér-
dekel, és amire összpontosítani
kell figyelmünket, az egy további
becsatlakozás a központi cso-
mókba, ez pedig hölgyeknél a
mellek irányából érkező nyiro-
kútvonalak becsatlakozása. A
előbbiekből következik, hogy a
mellmirigy legfőképpen a köz-
ponti hónalji csomókon keresztül
méregtelenítődik. Különös helyet
foglal el jelen esetben az ún. Sor-
gius-csomó, mely elsőként szo-
kott megduzzadni egy tejmirigy
daganat folyamatában, egyben
pedig mindenképpen a mell el-
sődleges olyan szervi csoportjá-
nak része, melyet a hölgyeknek 
tapintással kellene ellenőriznie.
Ha valamilyen karcinóma felfede-
zésekor műtéti úton válik szüksé-
gessé a daganat eltávolítása, 
akkor a klasszikus medicinát gya-
korló orvos, sebész, ha csak le-
hetséges, igyekszik megőrizni a
mellnyirokcsomókat és a Sorgius-
csomókat úgyszintén.

A blokkszerű sematikus ábra to-
vábbá azt is ábrázolja, hogy a
mellmirigy a nodi lymphatici in-
terpectorales-en keresztül és egy
kitéréssel a nodi lymphatici axil-
lares apicales felé, is méregtelení-
tődhet (távozhat a limfa). Össze-
foglalva tehát – ha a központi
hónalji területen hosszabb időre
megduzzadnak a nyirokcsomók,
akkor ez lehet egy hirtelen bekö-
vetkezett, de hosszabb idejű ki-
merítő, kézzel végzett fizikai
munkavégzés következménye,
melyre egyébként az adott szer-
vezet nincs felkészülve, és amely
a kezek nyirokrendszerét jelentő-
sen kimeríti. Előfordulhat persze
az is, hogy valamilyen mell, vagy
mellmirigy eredetű problémáról
van szó, ez esetben azonban ér-
demes ezen elgondolkodni és ki-

zárni a lehetőséget, nehogy véletlenül 
valamilyen nem kívánt folyamatok zajlód-
janak a mellekben…

Ezzel a módszerrel tehát az emberi test
bármely részét leírhatjuk. Az összefüggé-
sek pontos ismerete alapján ezután el le-
het gondolkodni azon, hogy mely belső
szervek állnak összefüggésben a megduz-
zadt nyirokcsomókkal, ehhez egy anató-
miai atlasz szolgálhat számunkra részletes
sematikus leírásként a nyirokútvonalak le-
írásában.

A nyirokrendszer méregtelenítéséhez a
Joalis Lymfatex készítményt alkalmazzuk,
melynek fő feladata a teljes nyirokrend-
szer méregtelenítése.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/01.-02., Vladimír Jelínek –

Lymfatický systém I.
Magyar szöveg: Gauland Attila

2.sz. ábra: A hónalji nyirokcsomók
csoportjai

1 Nodi axillares humerales (laterales)
2 Nodi axillares centrales
3 Nodi axillares pectorales
4 Nodi axillares subscapulares
5 Sorgius-féle nyirokcsomó

6 Nodi interpectorales
7 Nodi paramammarii
8 Nodi axillares apicales
9 A nyirok áramlási iránya a truncus

subclaviusban

A
gyógynövények és a gyógy-
növénykészítmények euró-
pai piaci szabályozásának

szükségessége első sorban az ösz-
szetevők minőségére, biztonságára és
hatékonyságára vonatkozó garanciavállalás-
ból indult ki. Konkrétan amiről szó van, az a
főként gyermekek és terhes hölgyek általi al-
kalmazás. Az említett irányelv csupán az elég-
telen módon jelölt készítmények kereskedel-
mét korlátozza. Más szavakkal kifejezve, ha a
klasszikus gyógynövények nem gyógyszerként
vannak megjelölve, akkor nincs miért riadót
fújni.

Csehországban és általánosan az EU-ban is
csupán minimálisan kerülnek a kereskede-
lembe olyan gyógynövényteák, melyek
gyógykészítmény címszó alatt futnak a forga-
lomban – az ilyen esetekben az adott készít-
mény gyártójának teljesítenie kell majd a
gyógyszerekre tipikusan érvényes magas ha-
tóanyag-koncentráció követelményeit. Az
egyéb esetekben a gyógynövényteákat, a te-
akeverékeket, illetve kivonatokat az egész-
ségre kedvező hatású anyagtartalom (ásványi
anyagok, vitaminok stb.) függvényében ke-
rülnek felosztásra  étrendkiegészítő, vagy ál-
talános élelmiszerek kategóriájába. A csehor-
szági körülmények között a gyógynövényteák
javarésze az általános élelmiszerek kategóri-
ájába esik.

Ami a hagyományos kínai és indiai medicina
készítményeit illeti, ha azok az 1997-es esz-
tendőt megelőzően nem voltak széleskörűen
használatosak, akkor azokat az Európai Élel-

miszerbiztonsági Hivatalnak kell minősítenie.
A már ma is kapható készítményeknek a je-
lenlegi szabályozás szerint eleve teljesíteniük
kell egy biztonsági és regisztrációs-bejelentési
(notifikációs) kötelezettséget az illetékes
nemzeti, vagy európai hivataloknál, így ezek-
nek eleve rendelkezniük kell megfelelő enge-
délyekkel, tehát nem is kell attól tartani, hogy
ezeket egyik napról a másikra betiltanák.

A 2011. április 30-i határidő tehát azt jelen-
ti, hogy véget ér a növényi eredetű gyógynö-
vénykészítmények kizárólag gyógyszerek és
nem étrend-kiegészítők kategóriájába törté-
nő besorolásának átmeneti időszaka. A cseh
piacon az illetékes Állami Gyógyszerellenőrző
Intézet szerint ezidáig nem került gyógyhatá-
súként bejegyzésre semmilyen ajurvéda, illet-
ve más egyéb hagyományos indiai medicina
szerinti készítmény. Ez azt jelenti, hogy az
ilyen készítmények és gyógynövények keres-
kedelmének terén nem várható semmilyen
változás. Nem kell tehát további tiltásoktól
tartani az egyes gyógynövények kereskedel-
mét illetően.

Forrás: Regenerace folyóirat, 2010/12. szám,
Joalis INFO folyóirat, 2011/01.-02.

Magyar szöveg: Gauland Attila
Illusztráció: www.samphotostock.cz

Egyéb

Az Európai Parlament, 2004.
március 31-én kiadott

irányelve szerint, 2011.
áprilisában változások

várhatók az egyes
hagyományos

gyógynövénykészítmények
kereskedelmét illetően a

cseh piacon. Ezzel
összefüggésben olyan

aggodalmak merültek fel,
miszerint így nem lehet

majd a továbbiakban a ma
általánosan alkalmazott

gyógynövénykészítményeket
forgalmazni. A cseh

Regenerace című folyóirat
szerkesztősége ezért ezzel

kapcsolatosan
megszólaltatta a cseh Állami

Gyógyszerellenőrző Intézet,
valamint a szintén cseh

Állami Egészségügyi Intézet
szakembereit, illetve

megkérdezte még a korábbi
cseh egészségügyi miniszter

asszonyt, jelenlegi Európai
Parlamenti képviselőnőt,

Zuzana Roithová-t, az ügy
valódi helyzetének

kiderítése érdekében.

A harmadlagos dohányzás is veszélyes 
Érdekesség

A terciális, vagy magyarul harmadlagos dohányzás leegyszerűsítve egy olyan helyiségben
való tartózkodást jelent, amelyben korábban dohányoztak. Az amerikai Tudományos Aka-
démia által publikált újabb tanulmány szerint a zárt terekben a dohányból származó niko-
tin reakcióba képes lépni a nitrogén savakkal, ami által a már ismert dohánykarcinogének
jönnek létre. A rákkeltő anyagok nagyvalószínűséggel a helyiségek felületein húzódnak meg
és főként a padlón mozgó kisgyermekekre lehetnek veszélyesek. A kutatási anyag javasolja
a zárt tereken belüli dohányzás korlátozását és a dohányfüsttel átitatott bútorok kicserélé-
sét. A kutatók az eddigi következtetéseiket egyelőre előzeteseknek titulálták. A dohányzás
és a tüdőrák kialakulása közötti összefüggés legelőször 1938-ban sikerült kimutatni, majd a
passzív dohányzás káros hatását pedig 1982-ben.

Eredeti cikk: Mladá Fronta Dnes, Joalis INFO folyóirat, 2011/01.-02.
Magyar szöveg: Gauland Attila, Illusztráció: www.samphotostock.cz

Az Európán kívüli
gyógynövények sorsa

a cseh piacon
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A
gluténról van szó. Ugyanis minden
használatban lévő megnevezése
pontatlan. Mint cöliákia, úgy van

értelmezve, mint teljes képtelenség bár-
melyfajta gabonafehérje – azaz glutén –
megemésztésére. Ez egy ún. veleszületett
betegség, és a jelenlegi ismereteink sze-
rint gyógyíthatatlan. Egyáltalán nem erről
szeretnék most beszélni, ez egy teljesen
más fejezet.

A glutén anyagcsere-zavara – ebben az
esetben ismét mellélőttünk. Létezik ugyan
a növényi fehérjék – melyekhez a glutén
is tartozik – anyagcsere-zavara, de ez vi-
szonylag ritka betegség. Ezzel a zavarral
egyszer egy szökőévben találkozom a kli-
enseimnél. Számolnunk kell ugyan vele,
de teljesen másképpen méregtelenítjük,
mint „azt”, amelyről beszélni szeretnék.

Néha találkozom a gluténallergia kifeje-
zéssel is. Természetesen létezik ilyen aller-
gia – tudniillik valamennyi, a bolygónkon
megtalálható fehérjére létezik valamilyen
allergia. A gluténallergiának tipikus gaszt-
rointesztinális tünetei vannak. Ha ezt 
kezeljük, akkor azokat a készítményeket
alkalmazzuk, melyekkel más allergiák ese-
tében dolgozunk.

Biztos, hogy amire én gondolok, az az
immunreakció egy bizonyos fajtája, mely
talán az allegiához áll közel, következmé-
nye pedig a vékonybél nyálkahártyájának
(jejunum) – a vékonybél fölső részén – ká-
rosodása. Nem biztos azonban, hogy eb-
ben esetben az ember vagy a táplálék za-
varáról van-e szó? A szakemberek egy
része az előbbi véleményen van, de nem
tudják megmagyarázni, hogy ennek a faj-
ta zavarnak az áttörő mértékű terjedése-
se, miért az utóbbi 40-50 évben ment vég-
be? Ezt a szakemberek másik csoportja
tudná megmagyarázni, akik a gabonamag
minőségében látják a probléma okát, va-
gyis a nemesítés kétséges eredményében.

Jól kikerüljük a problémát, ha az általá-
nos „intolerancia” szót használjuk. A glu-
ténintolerancia azt jelenti, hogy szerveze-
tünk nem tolerálja a glutént, vagyis túl
korán konfliktusba kerülünk vele.

A legpontosabb megnevezés, melyet
azonban senki nem ért (általában csak
szakmai körökben használatos) a glutén
enteropátia. Kifejezi az egész folyamat

kezdetét, a vékonybél nyálkahártyájának
elváltozását, ellenben nem fejezi ki jól a
probléma alapját, melyek ennél a fajta za-
varnál megjelennek.

A következő problémával akkor találko-
zunk, amikor a klienssel kezdünk a zavar-
ról beszélni: nem értenek minket. Sok em-
ber a glutén szót már ismeri, néhány
országban nagyon gyakori összetevője az
étkezéseknek, és az emberek már évek
óta tartanak tőle. Az Egyesült Államokból
származó táplálék-kiegészítők címkéjén
általánosak a „gluten free”, a „lactose-
free”, a „sodium-free” kifejezések. A glu-
tén megnevezés azonban nem fejezi ki
pontosan, hogy miről is fog folyni a kli-
enssel a beszélgetés? Egy búzafehérjéről
van ugyanis szó, melyet nevezhetünk glu-
ténnek, ám ezen elnevezés alá tartozik
minden más gabonafehérje is. A gliadin
szót kéne használnunk, de ezt kevesen is-
merik. Először tehát meg kell magyaráz-
nunk klienseinknek a szavak tartalmát.

Amennyiben egy tájékozottabb laikussal
vagy egy orvossal folytatott beszélgetés
során elkezdem használni a glutén szót,
cöliákiával kapcsolatos képzettársításai tá-
madnak. Ebben az esetben azonban a 
diétától teljesen eltérő módon fogunk
dolgozni a klienssel. Egy cöliákiában szen-
vedő betegnél – azaz egy olyan embernél,
aki a szó szoros értelmében nem bírja el-
viselni a glutént – ki kell zárni a zabter-
mékeket, pl. a kását, a kekszeket, a pala-
csintát, általában még a rozskenyeret,
zsemléket és a teljeskiőrlésű pékárukat is.
Annak az embernek az esetében, aki a gli-
adint nem képes elviselni, teljesen hét-
köznapi élelmiszereket is ki kell zárnia az
étrendjéből: a rozskenyér nagyon finom
alternatívája lehet a búzalisztből készült
kenyérnek, a különböző zabkásák és zab-
kekszek vagy teljes kiőrlésű pékáruk 
közelítenek az ún. normális étrendhez.
Röviden tehát a glutén és a gliadén into-

lerancia alapvetően különböző étrendet
kíván, de ezt a különbséget nagyon ne-
hézkesen lehet csak megmagyarázni.

A következő problémát a kliensünk or-
vosával való konzultációja jelenti. Hivata-
losan a vékonybél biopsziája támasztja alá
a cöliákiát, aminek kevesen akarják alá-
vetni magukat. Gyereknél csak nagy prob-
lémák esetében alkalmazzák (pl. fejlődési
zavarok, az életkornak nem megfelelő
súly, komoly emésztési problémák). Az or-
vosok ezért a vérben lévő ellenanyagok
tesztjére támaszkodnak, de ez a vizsgálat
pontatlan, a tapasztalataim is nagyon kü-
lönbözőek vele kapcsolatban. Sok ember-
nek normális ellenanyagokat mutatott ki
a gliadin enteropátia vizsgálatakor, annak
ellenére, hogy tüneteik egyértelműek vol-
tak, és a megfelelő lépések után nagy-
mértékű javulás következett be az állapo-
tukban. Nehezen lehet megmagyarázni a
klienseknek, hogy a laboreredményeknek
ebben az esetben nincs nagy jelentősé-
gük, és hogy a hagyományos medicina ne-
migen tud segíteni. Az ugyanis kizárólag
a diétával él.

Sok ember nagy stresszként éli meg a di-
étát, és gyakran egyáltalán nem is képe-
sek betartani. A kisvárosiak és a falusiak
csak nagy nehézségek árán jutnak glutén-
mentes élelmiszerekhez, és sok - a témá-
ban kevéssé jártas - ember nem is képes az
élelmiszerek címkéjének összetételét bön-
gészve beazonosítani a zavaros informáci-
óhalmazból a gliadint. A gyártók ugyanis
gyakran mindenféle fedőnevekkel illetik,
pl. növényi fehérje, ami sok embert meg-
zavarhat. Szintén kevesen tudják, hogy a
nátrium glutamátnak, mely a kínai kony-
hából ismert, és gyakran alkalmazzák az
ízek kiemelésére különböző fűszerkeveré-
kekben, levesekben vagy szószokban, bi-
zony nagyon sok köze van a gliadinhoz
sőt, gyakran még kockázatosabb lehet,
mint maga a gliadin. A legtöbb esetben

számolnunk kell azzal, hogy kliensünk
nem lesz képes betartani a diétát, és mi
sem várhatjuk ezt el tőle.

Ahogy már korábban mondtam, a jelen-
legi orvoslás egyetlen megoldása a prob-
lémára a gluténmentes diéta. Önmagában
a diéta a legtöbb esetben megkönnyeb-

bülést hoz, ami természetes logikus is. Ám
a gliadint átereszti a megrongálódott bél-
nyálkahártya, így szétterjedhet az egész
szervezetben, lerakódik a idegszövetek-
ben, a nyálkahártyákon, az ínszalagokban
és máshol. Ezt a gliadint diétával már nem
tudjuk eltávolítani a szervezetből, mely
változatlanul a betegség tüneteit produ-
kálja. A diéta tehát jövőre vonatkozó 
intézkedést jelent, nem pedig a múltat hi-
vatott befolyásolni. Mi azonban – a kü-
lönböző egészségügyi problémák elleni
méregtelenítés során – az illető múltját is
vizsgáljuk, a múltbeli étkezését, az kör-
nyezetét, melyben eddig élt, ill. azokat a
pszichés terheléseket is, melyeket a szülei
helyeztek a vállára vagy amelyeket saját
magának köszönhet. Röviden, az illető
múltja érdekel bennünket, a jövőjét maxi-
málisan a saját kezébe helyezzük. Ezért te-
kintem a szervezet méregtelenítésének a
lehetőségét a gliadin enteropátiánál is –
méghozzá diéta nélkül – a méregtelenítés
egy hatalmas pozitívumának. Amennyi-
ben a méregtelenítés még diétával is ki
tud egészülni, ebben az esetben a klien-
sünk rendkívül felelősségteljesen döntött
a jövőjét illetően.

Rendkívül bonyolult a helyzet az állapo-
tos nők esetében. A gliadin, mely a káro-
sodott bélnyálkahártyán keresztül bekerül
az egész szervezetbe, a magzatot is káro-
sítja. Ezen kívül – mint azt magunk is 
láthatjuk – az anyák nagyon gyorsan meg-
terhelik gyermekük szervezetét gliadin-
nal: láthatunk gyermekeket különféle
kekszekkel, piskótákkal, kiflikkel és más
pékárukkal. Mivel ebben az esetben az
öröklődésnek is fontos szerepe van, igen
valószínű, hogy egy „gliadinos anyának”
a gyermeke szintén ezzel a hajlammal fog
rendelkezni. Minél fiatalabb korban je-
lentkezik ez a zavar, annál komolyabb kö-
vetkezményekkel fog járni a gyermek lel-
ki fejlődésére nézve: a gliadin nemcsak a
pszichét károsítja, de az idegrendszert is.
Nem szeretnék elhamarkodott kijelentés-
eket tenni, de talán van némi köze a glia-
din intoleranciának a cukorbetegséghez,
az allergiákhoz, az autoimmun megbete-
gedésekhez stb.

Másfelől viszont, nem szabad a gliadin-
ból valamiféle közellenséget csinálni, hi-
szen épp annyi része van a különböző

problémák kialakításában, mint más mé-
reganyagoknak. A környezetünk – a ma-
ga méreganyagaival, mint a nehézfémek,
kémiai anyagok vagy a hagyományos or-
voslás beavatkozásaiként ismert oltóanya-
gok és sok gyógyszer – biztosan egyenlő
hatásfokkal rendelkezik, mint a gliadin.
Az átlagos táplálkozási szokások, az
anyagcsere szindróma és a különböző me-
tabolitok is egy bizonyos kortól első szá-
mú problémává válnak. A fertőzési gócok
tárgyalása felesleges volna, mert úgy gon-
dolom, hogy már eleget tudnak róla. Ezért
kell óvatosnak lennünk, ha a gliadint akar-
juk eltávolítani, nehogy abban a tévhitben
éljünk, hogy ezzel el is végeztük a felada-
tunkat. Ha a szervezetben sok más mé-
reganyag található, a panaszok nem fog-
nak megszűnni. Ezért nem szabad a
méregtelenítési folyamatot egyetlen mé-
reganyagra korlátoznunk, hanem folya-
matosan észben kell tartanunk az ún.
négy toxin szabályát, ahogyan arról már
korábban írtam. Ez teszi számunkra lehe-
tővé, hogy az illetőnek valóban maximáli-
san segítsünk.

A glutén enteropátiáról sokat tudunk.
Viszonylag részletes ismereteink vannak
róla, hogy hogyan történik a szervezet ká-
rosodása a probléma által. Mégis falakba
ütközünk, hiszen a kliensek nem eléggé
tájékozottak ez ügyben, akadnak kom-

munikációs problémák is, mert nem tud-
juk a problémát jól és érthetően megfo-
galmazni.

Csak néhány problémát vetettem fel, 
hiszen nap mint nap megküzdök a mé-
reganyagok többfejű sárkányával: egy le-
vágott fej helyébe mindig új nő. Szorgal-
masan próbálok lelkileg is közel kerülni a
kliensekhez, azzal a segítő szándékkal,
hogy a legjobb szavakat találjam meg,
melyek segítségével elfogadhatóan meg
tudnám magyarázni a problémájukat. Na-
gyon örülnék egy nagymesternek, aki ki-
segítene az ilyen helyzetekben. A gliadin
enteropátia nagyon elkeserít, mert szá-
mos betegség – akár ijesztő, akár kevésbé
komoly – okozója. Úgy látom, hogy ezt a
helyzetet nem lehet másképp megoldani,
csak az emberek tájékoztatásával. Ám a vi-
lágot és működésünket benne olyan ha-
talmas mértékű állandóság jellemzi, hogy
a világűrben repülve nem vagyunk képe-
sek az elménkkel egy kicsit is jobbra vagy
balra fordulni. A sztereotípiák és a hagyo-
mányok egyfelől megkönnyítik az életün-
ket, másfelől pedig elveszik azt. Próbáljuk
együtt megtalálni a megoldást!

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2010/07.-08., MUDr. Josef Jonáš –
Filippika proti jednomu z toxinů

Magyar szöveg: Veress Katalin
Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

Egyéb

Filippika
Kedvelem a történelmet és szívesen is alkalmazok
archaikus szavakat, melyek már eltűntek a szótárunkból.
Ám ebben az esetben nem szójátékról van szó, inkább
bizonytalanságról, hogy milyen címet is illene ennek
a cikknek adnom?

a méreganyagok egyike ellen 
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A
gyerekek és a róluk való gondoskodás természetes kapocsként működik a
házastársak között. A meddőség jelentős és kellemetlen pszichológiai és
szociológiai következménnyel jár a párkapcsolat számára, hiszen a szó ere-

deti értelmében, csak egy gyermeket nevelő párt tekintenek családnak.
A nők tizenöt-húsz százaléka valamilyen oknál fogva nem tud fiziológiás úton

teherbe esni. Sokan közülük funkciós meddőségtől szenvednek, ami azt jelenti,
hogy a nőgyógyászok nem találnak náluk semmilyen hormonális zavart, sem pe-
dig bármilyen patológiás elváltozást a nemi szerveken.

Pontosan ezen a területen nyílik a méregtelenítési medicinának egy hatalmas
területe, hiszen képes néhány problémát megmagyarázni, és amennyiben nincsen
mechanikai elváltozás, a zavart meg tudja szüntetni. Előfordul, hogy a hölgy spon-
tán teherbe esik, annak ellenére, hogy előtte már részt vett néhány sikertelen
mesterséges megtermékenyítésen.

Az alapvető probléma mindig a stressz. A stressz maga után vonja a méreg-
anyagok megjelenését. A stressznek kitett szerv nem képes egyedül megbirkózni
a méreganyagokkal, melyekkel tele van a környezetünk. Az egyes szervek ön-
tisztító képességét mindenféle kémiai anyag, nehézfém, sugárzás, mértéktelen
gyógyszerfogyasztás, gombák és a mikroorganizmusok népes világa gátolja. A
szaporodó szervek környékén lévő toxinok komplikálhatják a teherbeesést vagy
befolyásolhatják a leendő gyermek egészségét. Azon is múlik, hogy mennyire ag-
resszív méreganyagokról van szó. E tekintetben mutatkozik meg a természet kö-
rültekintő bölcsessége. Nem akarja a petesejtet – a leendő apró lényt - a méreg-
anyagokkal terhelt méhben hagyni, hiszen az egy mérgező közeg, mely
befolyásolja a magzat fejlődését és végül a gyermek fizikai és lelki egészségi ál-
lapotát.

Az agy fejlődése és a sejtek osztódása rendkívül gyorsan történik a prenatális
fejlődési szakaszban. Tudjuk, hogy a méhen belül történő kilenchónapnyi fejlődést
egy ember kilencven éves életéhez hasonlítható. A magzatnak, ilyen rövid idő
alatt nincs lehetősége a genetikai hibák ellensúlyozására. A méreganyagok így
befolyásolhatják az újszülött szervrendszereinek a működését és az egész fejlődési
folyamatot. A fő méreganyagok ugyanis a fertőzési gócokban helyezkednek el,
melyek a nemi szervekben találtak táptalajt vagy a nyirokcsomókban, melyekből

...olvasom naponta
a szórólapokon a villamoson

utazva, és közben az jár
a fejemben, hogy mekkora

hatalma van a természetnek, és
hogy ebben a tekintetben

mennyire okosan rendezi el
a dolgokat az ember javára. Azt

szokták mondani, hogy az
egészség nem minden, de

egészség nélkül minden
semmivé válik. Ezzel

tulajdonképpen arra akarok
kilyukadni, hogy a mai világban

miért képtelen olyan sok nő
teherbe esni, hiszen

a meddőség is egy betegség,
amely korunk nagy

problémájává kezd válni...

nagyon sok található a medencében. Ezek az ismert zoo-fertőzések, toxoplaz-
mózis, tularemia, borrelia típusú idegi fertőzés, mely rendkívül agresszív és ve-
szélyes. A sztreptokokus, a chlamydia és néhány baktérium ill. vírus nagyon
mérgező a fejlődő magzatra nézve. A méregtelenítési medicinában ismert tény,
hogy a fertőzési góc annál aktívabb, minél nagyobb stressz és érzelmi terhelés
alatt áll az adott szerv. Ősi megfigyelés, hogy az állapotos nőnek lelki egyen-
súlyra, nyugalomra van szüksége, mindenféle stresszfaktortól megkímélve kell
maradnia, különben károsodás léphet fel a magzat ideg- és immunrendszeré-
ben. Nem szabad megfeledkeznünk a hormonokról sem, melyek nagy szerepet
játszanak a teherbeesés, majd pedig a terhesség lefolyásában is. Ezek a hipo-
fízis és a hipotalamusz irányítása alatt állnak, melyek gyakran ugyancsak mé-
reganyagokkal terheltek.

A férfiaknál a herékben lévő fertőzési gócok ugyancsak befolyásolják a sper-
miumok minőségét, ill. károsítják a spermák genetikai állományát. Ma már tud-
juk, hogy jelentősen csökken a spermiumok száma a férfiaknál, és a mai fiatal
férfiak spermiumának mennyisége ötven százaléka az ötven évvel ezelőtt mért
adatoknak. A jelenlegi méregtelenítési orvoslásnak – a mi értelmezésünkben –
hatalmas lehetőségei vannak, hogy megküzdjön ezzel az állapottal. Ma már a
nő és a férfi méregtelenítése a tervezett fogantatás előtt indokolt előkészület
a szülők számára annak érdekében, hogy a terhesség és az egészséges baba
születésének lefolyása sikeres legyen. A rendelőmben több száz nő megfordult
már, akik a méregtelenítésben találták meg a hatékony segítséget. 

Egy édesanya véleményét teszem közzé, mely álljon itt minden
nő nevében:
„Öt éven keresztül Crohn betegséggel – a belek krónikus gyulladása – gyó-
gyíttattam magam. Naponta rengeteg gyógyszert kellett beszednem, többek
között antidepresszánst is. Teljesen a padlóra kerültem lelkileg, amikor az or-
vosom közölte velem, hogy a betegségem miatt csodaszámba menne, ha sike-
rülne teherbe esnem. Kb. három éven keresztül próbálkoztunk a férjemmel,
rendkívüli módon vágyakoztunk a gyermekáldás után. Eközben fölépült a há-
zunk, de még mindig nem estem teherbe. A méregtelenítési rendelőt már na-
gyon elkeserítő fizikai és lelki állapotban látogattam meg, és ebben a terápiá-
ban az utolsó esélyünket láttam. A kivizsgálás után Hnilicová asszony
megjegyezte, hogy az állapotomat egyáltalán nem látja reménytelennek, és
ezzel a véleménnyel lelkileg nagyon megerősített. Pontosan követtem a taná-
csait, rendszeresen beszedtem a készítményeket. Először lelkileg éreztem ma-
gam jobban, majd három hónap elteltével már fizikailag is. Körülbelül fél év el-
teltével teherbe estem, ami nemcsak számomra volt gyönyörű meglepetés! A
méregtelenítést a szülés után folytattam, és aránylag rövid idő elteltével 
fokozatosan elhagytam a gyógyszereket, mindig az orvosommal való konzul-
táció után. Kis családunk két taggal bővült még, tehát öt éven belül, a méreg-
telenítési kúrák után, háromszor sikerült teherbe esnem, amiért elmondhatat-
lanul hálás vagyok ennek a módszernek.”

A terapeuta véleménye:
„Zdena asszonnyal nagyon jól tudtam együtt dolgozni. Nagyon türelmes volt,
a méregtelenítési kúrákat pedig viszonylag gyorsan és nagyobb gondok nélkül
végig csinálta. A pszichés terület és a belek mikroba toxinoktól való méregte-
lenítésével kezdtük, melyek a bélhártya gyulladását okozták. Továbbá eltávo-
lítottuk a méreganyag-terhelést a hipofízis és a hipotalamusz területeiről, ami
által helyreállt a hormonrendszer helyes működése. Fokozatosan megismer-
kedtem mindhárom gyermekkel, és itt érdemes lenne megemlíteni az első fiú
egészségi állapotát. Nála jelentkezett ugyanis annak a következménye, hogy
az édesanyjánál félbe lett hagyva a mikroba toxinoktól való méregtelenítés,
melyek a beleket és a nemi szerveket terhelték. A gyermek megörökölte ezt az
anyjától, ami a vegetatív idegrendszerben jelentkezett: viszonylag erős hiper-
aktivitás (nyugtalan, rendkívül mozgékony gyermek) formájában, ill. a belek-
ben is, ahol leblokkolódott a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódása.

A jövőben komoly egészségügyi gondjai lehettek volna a fiúnak, úgyhogy
azonnal elkezdtük a méregtelenítést. A többi gyermeknek nincsenek problé-
máik, a születésük idején az édesanyjuk is rendben volt fizikailag és lelkileg is.

Ez az eset jól példázza, hogy a természet csak jót akar nekünk. Csak meg kell
őt hallanunk, és ő ezt nagymértékben meghálálja nekünk.”

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/11.-12., Růžena Hnilicová – 
Pomozte ženám, které nemohou otěhotnět, darujte jim vajíčko…

Magyar szöveg: Veres Katalin
Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

Segítsen azokon a hölgyeken, 
akik nem tudnak teherbe esni:

ajándékozzon számukra 

petesejtet...”

Egyéb

A készítményt, melynek az oltások
utáni maradványokkal kell elbánnia,

Deimun Aktiv-nak hívják. Már nem
nagy titok, hogy az oltásnak bizony

negatív következményei is lehetnek az
emberi szervezetre nézve, melyre

toxinként hatnak. Nehéz
megválaszolni, hogy az oltóanyagokból

mi hat negatívan az emberi
szervezetre. Vannak, akik úgy

gondolják, hogy ezek a hozzáadott
anyagok (mint például a

tartósítószerek), ugyanis az
oltóanyagokban gyakran alkalmaznak

higanyt. Mások viszont azon
véleményen vannak, hogy az oltás

negatív következményeket válthat ki az
immunrendszeren belül és egyben

beindíthatja az autoimmun zavart is.

Deimun
Aktiv 

Készítménygaléria

A
készítményt, melynek az oltások utáni ma-
radványokkal kell elbánnia, Deimun Aktiv-
nak hívják. Már nem nagy titok, hogy az ol-

tásnak bizony negatív következményei is lehetnek
az emberi szervezetre nézve, melyre toxinként
hatnak. Nehéz megválaszolni, hogy az oltóanya-
gokból mi hat negatívan az emberi szervezetre.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezek a hozzáa-
dott anyagok (mint például a tartósítószerek),
ugyanis az oltóanyagokban gyakran alkalmaznak
higanyt. Mások viszont azon véleményen vannak,
hogy az oltás negatív következményeket válthat
ki az immunrendszeren belül és egyben beindít-
hatja az autoimmun zavart is.

Az oltást követően minden esetben lezajlik az a
megbetegedés, amely ellen az adott oltás célzot-
tan irányul. Az oltás nem jár együtt a betegség kli-
nikai tüneteivel, de mégis kiváltja az ellenanyag
termelést és tulajdonképpen erről szól az oltás lé-
nyege. A szervezetnek ilyenkor meg kell küzdenie
a betegség látens lefolyásának következményei-
vel, melyek gyakran lehetnek komolyak, mi több
életveszélyesek is. Az oltóanyagokban van, hogy
legyengített mikroorganizmusokat, máskor vi-
szont csupán az ilyen mikroorganizmusokból szár-
mazó fehérje csoportosulásokat alkalmazzák.

Azután, hogy Luc Montagnier nyilvánosságra
hozta azon kutatómunkáját, mely szerint az em-
beri szervezetben képesek terjedni a DNS nanost-
ruktúrái által keltett elektromágneses hullámok,
az oltás kérdésköre még titokzatosabbá és prob-
lémásabbá vált. A DNS nanostruktúráinak ugyan-



„Csernobil” óta eltelt 25 év, azóta tudjuk, hogy az elszaba-
dult radioaktivitással vigyázni kell.

Az ukrán atomkatasztrófa korai és késői következményei érté-
kelhetőek már.

A National Cancer Institute (Nemzeti Rákkutató Intézet – USA)
tanulmányban tette közzé, hogy jelentősen emelkedett a pajzs-
mirigyrák kockázata mindazokban, akik akkor, pár héten belül,
szennyezett tejterméket fogyasztottak. 12.500 olyan embert
vizsgáltak, akik 18 év alattiak voltak az 1986-ban bekövetkezett
katasztrófa idején, és közel eső tartományban éltek. A pajzsmi-
rigy sugárfertőzöttségét először két hónappal a baleset után
vizsgálták. A legmagasabb sugárfertőzésnek kitettek között volt
- a későbbiekben - a legnagyobb a pajzsmirigyrák kialakulásá-
nak kockázata. A kutatásban résztvevők 65%-ánál jelentkezett
ez a fajta daganatos megbetegedés a kutatás 10 éve alatt.

Nem szükséges azonban olyan messzire mennünk! 
A magyar endokrinológusok számára is ismert tény, hogy ha-
zánkban is nőtt azóta a pajzsmirigy betegségek száma. Magyar-
országot is elérte Csernobil „szele”, felhőzete.

Stúdiónkban történt műszeres mérések alkalmával számos
esetben találtuk meg a Csernobil eredetű terheltséget, és tisztí-
tottuk az erre kifejlesztett Joalis készítményekkel (Ionyx, Opti-
mon). A daganatok mellett – tapasztalataink szerint – jelen lehet
hatása pl. hormonális problémák, autoimmun kórképek, és visz-
szatérő gombás fertőzések hátterében.

Mit tudunk a fukusimai 
atomkatasztrófáról?
A kikerülő radioaktív anyagok többfélék,
és többféle betegséget okozhatnak. A
jód131 izotópja a pajzsmirigy rosszindulatú elfajulását idézheti
elő, a stroncium90 a csontokba kerül, rosszindulatú daganatos
betegségeket, vérképzőszervi betegségeket okozhat. A cézi-
um137 izotópja az egész szervezetben lerakódhat, de leginkább
az izomszövetben koncentrálódik. A plutónium is erősen toxi-
kus, ha belélegezzük, tüdőrák alakulhat ki. 

A részecskék felezési idejétől függ a kockázat mértéke. 
A jód131 felezési ideje 8 nap, ami azt jelenti, hogy körülbelül 

3 hónap múlva csaknem minden radioaktív jód eltűnik. A stron-
ciumé 29 év! Tehát lényeges különbségek vannak az egyes ra-
dioaktív anyagok között.

Mit tehetünk?
Tisztítsuk meg pajzsmirigyünket az esetlegesen bekerült radio-
aktív jódtól Joalis Ionyx, illetve csökkentsük az ártalmas sugár-
hatást Joalis Optimon cseppel.

A homeopátiás elven működő készítmények lehetőséget ad-
nak a megelőzésre!

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

www.egeszsegnevelo.hu, katalin.munkacsi@t-online.hu 
Forrás: The New York Times
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2010. szeptemberében kerültem kap-
csolatba a Joalis-szal. Első pácienseim

egyike édesanyám volt, akinél 2001. feb-
ruárjában állapították meg a Sclerosis
Multiplexet. Azóta folyamatosan zsibbadt
a bal oldala, különböző fájdalmai voltak,
és időről időre rohamokban érkezett a
romlás. Szerencsére ennek ellenére vi-
szonylag jó állapotban volt, teljes életet
élt egy naponta adagolandó gyógyszer-
nek köszönhetően. 

Az első mérésen megállapítottam, hogy
a probléma okozója több különböző mik-
róba toxin (baktériumok, parazita, vírus,
vírus méreg, gomba) és anyagcsere folya-
matok során felhalmozódott toxikus anya-
gok. Elkezdte az első Joalis kúrát a követ-
kező szerekkel: Streson, Antivir, Metabol.

Az első kúra után lehetőségünk nyílt ar-
ra Győrben a Meridián központban, hogy
Pavel Jakeš tapasztalt terapeuta vizsgálja
édesanyámat. A vizsgálat során a követ-
kezőket találta Pavel:

Mérhető volt chlamidia, gomba, borélia,
több más baktériumterhelés. Ezen kívül
radioaktív anyag és nehézfém terhelés

volt tapasztalható a mérés során. Fertőzé-
si gócokat talált a vese, a máj, és a tüdő
szervkörében több helyen és az idegrend-
szer területén. Szintén kimutatott vitamin
és ásványi anyag hiányt, mely az emésztő-
rendszer elégtelen működésével is össze-
függ.

A mérés során Pavel megállapította,
hogy az elsődleges feladat a baktériu-
mokkal szembeni immunitás kialakítása és
az idegrendszer, valamint a vese szervkö-
rében található mikroba gócok eltávolítá-
sa. Az alkalmazott szerek: Spirobor, Neu-
roDren, UriDren, Cranium. Édesanyám
nagy örömmel tért haza a vizsgálatról, mert
bebizonyosodott számára a módszer haté-
konysága, mivel egy tapasztalt terapeuta
megerősítette a korábban kapott eredmé-
nyeket. A hite mostantól teljes volt a mód-
szer iránt. Ezen kívül magyarázatot kapott
a betegségére, melyet korábban soha nem
sikerült megkapnia az orvosoktól. Ebben
rejlik az általunk alkalmazott terápia nagy
ereje. Amint megért az ember valamit,
azonnal el is tudja fogadni, de amíg nincs
logikus magyarázat egy jelenségre, addig

az elfogadás és azo-
nosulás hiányzik. Pedig ez a gyógyulás első
lépése. Itt fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a családtagokkal mindig nehezebb
dolgozni, ugyanis ha ilyen személyt vizsgá-
lunk, előfordul, hogy nem tudunk kellően
objektívek lenni, mert az érzelmeink befo-
lyásolnak. Persze ez egy sokat tapasztalt te-
rapeutánál már nem merül fel. Azért igyek-
szem a kontrollmérések végzése során ezt
a tényezőt kikapcsolni anyukámnál.

Fél év telt el körülbelül a győri Meridián
központbeli mérés óta. A fent leírt szerek
után jelenleg édesanyám a következő sze-
reket használja: Optimon, NeuroDren, Spi-
robor. Ezen kívül elkezdett több táplálék
kiegészítőt is szedni. Néhány hete volt az
orvosánál a szokásos kontroll vizsgálaton,
ahol a doktornő gratulált az állapotához.
Fizikailag és mentálisan is nagyon jó álla-
potban van. Nem zsibbad, nem fájnak a
lábai, jobb a munkabírása, ezáltal sokkal
boldogabb, kiegyensúlyozottabb. A na-
pokban megsúgta nekem, hogy már hetek
óta nem alkalmazza a gyógyszerét, melyet
naponta adott magának korábban. Ezt

nem tekintem a betegtársak számára kö-
vetendő példának! Persze mindenkinek
joga van eldönteni, milyen módszerrel
szeretne meggyógyulni. A Joalis termékek
nagyon hatékonynak bizonyultak édes-

anyámnál, de biztos vagyok benne, hogy
az is hozzájárult, hogy megnyertük a bi-
zalmát a módszer irányába, így teljes az
együttműködése.  

Nagyon köszönöm Murai Magdinak a

Meridián Központban, hogy lehetővé tet-
te a mérést, Pavel Jakešnak és a Joalisnak,
hogy ilyen nagyszerű eredményeket érhe-
tünk el közösen!

Írta: Pej Eszter – Győr

Csernobil és Fukusima

Sclerosis Multiplexben 
szenvedő 50 éves 

édesanyám esete

is az oltóanyagban minden
esetben jelen kell lenniük.
Miért pont ők ne képezhet-
nének olyan gócot, melyből
toxikus jelzés terjedhet?

Nem kétséges persze,
hogy az oltások számos
esetben eredményesek és
segítségükkel sikerült visz-
szaszorítani jó néhány epi-
demiológiai megbetege-
dést, illetve bizonyos be-
tegségek esetében sokkal kevesebb gyer-
mek hal meg, a korábbi időszakokkal
szemben, amikor még nem volt semmifé-
le oltás. Ugyanígy nem fér kétség ahhoz
sem, hogy az oltott személyek csekély szá-
zalékánál az alkalmazott oltóanyag azon-
nali, vagy hosszú távú egészségi problé-
mákat képes kiváltani. Előfordulhat az is,
hogy az egészségi nehézségek egész sora
nem is kerül gondolatilag összefüggésbe
az oltásokkal, ugyanis a tüneti formájuk
oly visszafogott, annyira túl távoli az ere-
deti kórképhez mérten, hogy egyszerűen
ellentmondanak a logikának.

Például nálunk otthon, a feleségem el-
utasította, hogy az újszülött fiamat a szü-

lészeten beoltsák TBC
ellen. Ennek okát egy
egyszerű érvelés képez-
te: nem ismerjük még az
újszülött kisfiú viselke-
dését, megnyilvánulása-
it, következésképpen
nem is tudjuk megálla-
pítani ezekben történt
bármiféle változásokat
sem. Ha mondjuk az 
oltást követően valami-

lyen változásokat tapasztalunk a viselke-
désében, a betegeskedésében, vagy ép-
pen a megnyilvánulásaiban, akkor azokat
összefüggésbe hozhatjuk az elvégzett be-
avatkozással. Ha nem tudjuk mi volt az-
előtt, akkor azt sem sejthetjük, hogy ami
azután következik az az oltás következ-
ménye talán. No, ezzel a feleségem jóko-
ra neheztelést váltott ki maga körül. Vol-
tak orvosok, akik igazán nem bántak vele
elnézően és bizony megmondták neki a
magukét. Persze úgy kéthetet követően
nagy volt a meglepetés, amikor a felesé-
gem az említett orvosoknak bevitte a leg-
főbb oltási tanácsadó aktuális anyagait,
melyekben azonos véleménnyel nem java-

solta a még ily piciny gyermekek TBC oltá-
sát. Ennek ellenére nem kértek tőle elné-
zést azon szavakért, melyekkel korábban
szórakoztatták.

De térjünk vissza a Deimun Aktiv készít-
ményhez. Az oltási következmények szer-
vezetből történő kizárása elméletileg egy
igen bonyolult dolog. Az oltási következ-
ményektől az emberek többsége önmaga
képes megszabadulni, különösebben na-
gyobb komplikációk nélkül. Tehát akkor
az egész valami olyan emberi szervezeten
belüli dologtól függhet, amit igen nehe-
zen lehet meghatározni. Az immunrend-
szer állapotáról, vagy bizonyos anyagra
való túlérzékenységről, esetleg egy 
hibásan működő szervről van szó, amely
utóbbit az adott betegség, ez esetben ol-
tóanyag támadhatta meg? A teljes mé-
regtelenítéssel a szervezetet egy olyan ál-
lapotba igyekszünk juttatni, amelyben
képes ellenállni az életkörnyezetből ere-
dő méreganyagoknak, fertőzésekből szár-
mazó toxinoknak, illetve maga a szervezet
által termelt méreganyagoknak egyaránt.
Éppen ezért nem várhatjuk el, hogy mind-
ezt egyetlen egy készítmény képes elérni.
A Deimun Aktiv tehát egy olyan készít-

ménynek számat, amely az immunrend-
szert képes ráirányítani a konkrét oltó-
anyagra. Annak érdekében, hogy azt ké-
pes legyen következményektől mentesen
megsemmisíteni, további feltételeket kell
megteremtenünk a méregtelenítési ké-
szítményekkel.

Amennyiben egy gyermeket szeretnénk
megóvni az oltások negatív hatásaitól,
úgy nélkülözhetetlen készítménynek szá-
mít a Mind-Dren. Hatással van az idegen
eredetű anyagok, mint úgy a mikroba to-
xinok kiválasztására is, melyek lehetnek
oltóanyagok is. Az oltást követően fellépő
komplikációk nagyon sokszor összefügg-
nek az idegrendszerrel, így az idegrend-
szer minősége, úgy mint méregterheltsé-
gének mértéke, tisztasága szerepet
játszhat a bonyodalmakban. Éppen ezért
időnként felmerülhet az oltóanyagoktól
való méregtelenítéskor a Cranium és a
Mezeg készítmények alkalmazásának
szükségessége.

A Deimun Aktiv készítménybe alapvető-
en csak a kötelező oltások információi
vannak besorolva. Nem tartalmaz infor-
mációkat a különféle alkalmazási lehető-
ségű oltóanyagokról, melyekkel történő

oltásokat inkább kereskedelmi szempont-
ból végzik. Szintén nem tartalmazza az
olyan oltásokról szóló információkat, me-
lyeket specifikus módon, trópusi orszá-
gokba történő látogatást megelőzően
szokás beadni. Mindez azért van így, mert
a Deimun Aktiv készítmény első sorban
gyermekeknek készül annak érdekében,
hogy megvédje őket az alkalmazott oltó-
anyagok negatív hatásaitól.

A készítményt legjobb egy héttel az ol-
tást megelőzően, majd az oltást követően
még két-három hétig alkalmazni. Abban
az esetben, ha valaki azzal fordul Önök-
höz, miszerint az illető gyermeke már
megkapta az oltását, de mégis kételyek
merültek fel a tekintetben, hogy az oltás
esetleg negatív hatással lehetett, akkor
természetesen a jelen készítményt, az ol-
tást követően is lehet alkalmazni. Olyan
esetekkel is találkozhatunk, amikor a Sal-
via mérőműszerrel végzett diagnosztikai
kiméréskor a mért szervezetben olyan ol-
tóanyagokat találunk, amelyek régóta je-
len lehetnek. Ez esetben is alkalmazhatjuk
a Deimun Aktiv készítményt. Kisgyermek-
ek esetében a készítményt úgy alkalmaz-
zuk, hogy a has, vagy a nyak bőrébe ken-

jük be naponta egyszeri-kétszeri alkalom-
mal. A kisgyermek bőrére 5 – 7 cseppet
csepegtetünk a készítményből, majd ke-
zünk körkörös mozdulataival a folyadékot
finoman bedörzsöljük a bőrbe. Ne feled-
kezzünk meg a Mind-Dren készítményről,
melyről már tettem említést, ha szeret-
nénk biztosak lenni abban, hogy a szerve-
zetben végbe fog menni az oltóanyag tö-
kéletes kiürülése. Ha egy gyermeket az
oltásra kívánjuk felkészíteni, akkor alkal-
mazzuk a Cranium és a Mezeg készítmé-
nyeket is. Ezzel mindent megtettünk an-
nak érdekében, hogy az oltás megfelelően
zajlódjék le.

Igen pozitívak a tapasztalataim. Ugyanis
nem csak irányított méregtelenítésről van
csupán szó, hanem ellenőrzöttről is, hiszen
ezen felsorolt készítmények adását köve-
tően ellenőrzött diagnosztizálást is vég-
zünk. Ezen vizsgálatokkor oltóanyagokat
már nem szoktam tapasztalni, hiszen a
szervezet ekkorra már megszabadult tő-
lük, illetve egy potenciálisan veszélyes to-
xintípustól.
Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2010/11.-

12., Dr. Josef Jonáš – Deimun Aktiv
Magyar szöveg: Gauland Attila

Tapasztalatok



IV. évf., 2011. 2. negyedév 2524 IV. évf., 2011. 2. negyedév

Egyéb

Helló Magyarország!

E
ngedelmével szeretném megkérdezni az Ön véleményét
gyermekem első, hexavakcínával (Infanrix) történt oltásra
való negatív reagálását követően teendő további lépések-

ről. 2010. augusztus 26-án voltunk kislányommal oltáson, a kicsi
Magdaléna akkor volt tizenhéthetes korban. A doktornőtől ha-
zatérve nem sokkal Magdaléna szörnyű sírásba kezdett. Mindez
tartott vagy két hétig szinte egyhuzamban végig szakadatlan sí-
rás formájában (és itt a sírás csak egy gyenge kifejezés). Akár az
alvás közepén is képes volt rémisztő bömbölés közepette, riadt és
réveteg tekintettel felébredni. Beletelt akár háromnegyed órába
is, amikorra végre a legnagyobb sírásból sikerül lecsendesítenünk
őt, de kisidő elteltével újrakezdte az egészet. Fogalmunk nem
volt arról, hogyan tudnánk ebből az őrületből kiszabadítani.

Egyáltalán nem akarta a cicit, mely egyébként mindig hatásos
volt nála és százszázalékosan megnyugtatta őt korábban. A leg-
rosszabb a tizenegyedik nap volt talán. Magdalénánk csak böm-
bölt és csak bömbölt torkaszakadtából. Úgy tízperce abbahagy-
ta, majd újrakezdte, amíg be nem rekedt már végül. Nehéz így
utólag leírni ezt a „sírást” – sokkal inkább egy valós bömbölés-
hez lehetett hasonlítani.

Azonban nem csupán erről szólt a dolog. Pszichikailag roppant
labilissá vált. Reggel kinyitotta a szemeit és mint mindig, nevet-
gélni kezdett. Századmásodperc alatt azonban rettenetes sírás-
ba csapott át a korábbi vidámsága, miközben előfordult, hogy
egyszer csak ismét elkezdett nevetgélni, majd ismét sírásba kez-
dett. És ez így ment naponta többszöri alkalommal ismétlődve.

Nagyon nem volt ez így jó. Ráadásul gyakran csapkodott, fő-
ként a kezeivel – vagy a karjaival együtt. Óriási félelemben vol-
tunk, hogy mostantól már így marad.

Mint azt már említettem, a tizennegyedik nap volt az egésznek
a csúcspontja, a tizenötödik nap már határozottan jobb volt, az-

tán a következő napokban lassú javulás kezdődött. Mintegy hu-
szonnégy napba telt, amire azt mondhatom, hogy a mi kis ma-
nónk végre a saját bőrébe rázódott vissza.

Most azonban tanácstalan vagyok, hogyan tovább? Oltani?
Nem oltani? Vagy csak később oltani, akkor is csak valamelyik
oltásra? És milyen típusú oltóanyaggal? Nyilván biztosan nem
hexavakcínával! Mindez valami borzalmas felelősséggel jár
együtt! Korábban bevallom, hogy nem különösebben polemi-
záltam az oltások felett, azonban higgyék el nekem, hogy a kis-
babám, oltásra való reagálása valami olyan borzalmas volt,
hogy roppant félelmeim vannak a további menetet illetően, fő-
ként tartok a neurológiai komplikációktól, az esetleges agyká-
rosodástól és a mentális zavarok kialakulásától.

Azon kezdtem el gondolkodni, hogy később oltatnám be kis-
lányomat és akkor is csak egyes betegségekre. Idővel azonban
megtudtam, hogy elképzelhető, miszerint nem magára a beol-
tott betegségre reagált így, hanem az oltóanyagban lévő hoz-
záadott adalékokra (tartósítószerek, hordozók, …). Így már nem
vagyok biztos benne, hogy az elhalasztással segíthetek a hely-
zeten. Nem világos számomra, hogy az oltás akkor most helyes,
vagy helytelen megoldás, abban azonban biztos vagyok, az ed-
digiek nem igazán feküdtek a kisbabámnak és meg kell olda-
nom a hogyan továbbiakat. Egyelőre annyit oldottam meg,
hogy oltatni fogjuk tetanuszra. Azonban dilemmákkal küzdök a
torokgyíkot, a gyermekbénulást és a szamárköhögést illetően.
Legszívesebben egyikre sem oltanám a felsoroltak közül. Itt
azonban nem vagyok teljesen biztos abban, hogy akkor melyik
a nagyobbik rossz, az oltás, vagy a nem oltás? Kérem, mi az Ön
véleménye az esetünkkel kapcsolatosan? Mit lépjünk a továb-
biakban?

M. J.

Az oltásokkal összefüggő
problémákat érintőlege-
sen említettem meg a Jo-
alis Info Magyarország,

Készítménygaléria rovatában, mégpedig a
Deimun Aktiv készítmény ismertetésekor.
Alepvetően megkülönböztetünk korai és
kései komplikációkat. A korai bonyodal-
mak tünetei lehetnek: láz, nyugtalanság,
ingerültség, vagy azzal éppen ellenkező-
leg, aluszékonyság, apátia stb.. A kései
komplikációk sorába tartoznak: főként ne-
urológiai és pszichikai betegségek. A kései
bonyodalmak sokszor hónapokkal, vagy
akár évekkel később jeletkeznek és az ol-
tással való összekapcsolásuk így nagyon ne-
hézkes, de számos esetben mégis lehetsé-
ges. Aki tájékozott az oltások mind
kedvező, úgy kedvezőtlen hatásairól, az
agódik a gyermeke beoltásával kapcsola-
tosan, hiszen szinte tehetetlen pont az
ilyen komplikációkkal szemben. A statiszti-
kák ugyan jelentéktelen százalékos arány-
ban tesznek említést a kedvezőtlen hatá-
sokról, de most mit ér ezzel egy olyan
személy, aki a problémával érintett, de csak
mondjuk 0,00001 százalékos előfordulási
valószínűségbe esik bele. A komplikációk

bekövetkezésének valószínűsége a való-
ságban ennél jóval magasabb.

Jakeš úr terapeutaként nagyon helyesen
járt, a magam részéről a javasolt méregte-
lenítési készítmények arzenálját még a
Mind-Dren és a Cranium készítményekkel
egészítettem volna ki. Az említett méreg-
telenítési eszközökből kiderült, hogy a kis-
gyermek esetében egy egyfajta idegrend-
szeri méregterhelés fordult elő. Ez a fajta
komplikáció az oltások szempontjából ti-
pikusnak számít. Pontosan ezért képes az
oltás beindítani az autoimmun megbete-
gedést, vagy éppen neurológiai, mi több
pszichikai eredetű betegséget. Ugyanis
legfőképpen az agyat érinti.

Az oltással vívott harc egy bonyolult do-
log. A világ egy sor országában az oltás
önkéntes alapon működik és így a szülők
senki által nem kényszeríthetők. Eddig
még nem ütötte fel a fejét epidémia az ol-
tott betegségek vonatkozásában. Ezzel
szemben a volt szocialista országokban,
mint például Cseh országban, vagy Ma-
gyarországon, a gondos oltási rendszer el-
lenére például egyre gyakrabban fordul
elő a szamárköhögés, melyet korábban
úgy tűnt sikerült teljesen felszámolni.

Nagyobb társadalmi nyomás keretében
nyilván szerepet játszik a gyógyszergyártó
vállalatok, illetve az oltóanyag előállítók
lobbyja. Emlékezzünk csak a nem olyan ré-
gi afférra a sertésinfluenzával kapcsolato-
san. Mindegyik gyártó cég arra áhítozik,
hogy a kormányok Európa szerte rájátsza-
nak az ő oldalukra. A másik oldalról két-
ségtelenül igaz, hogy korábban az oltott
betegségek epidémiái Európában igenis lé-
teztek. Egyes országok azzal védekeznek az
oltások teljes elutasításával szemben, hogy
egy gyermek, gyermekközösségbe való fel-
vételénél előfeltételként kötik ki a beoltást.

Röviden az oltások problematikájának
teljesen világossá tétele az emberiség ré-
szére még várat magára. Mi egyelőre azzal
tudunk védekezni, hogy igyekszünk az em-
beri szervezettel együttműködni olyan for-
mában, aminek köszönhetően a test meg-
szabadulhat az önként, vagy nem önként
begyűjtött toxinjaitól és így a toxinok nem
lehetnek kihatással a testi és lelki egész-
ségre.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/01.-02., Dr. Josef Jonáš – 

Dr. Jonáš radí
Magyar szöveg: Gauland Attila

Jonáš doktor gyakorlati tanácsai 

Jonáš doktor kommentárja az esettel összefüggésben

Az anyuka és kislánya, Pavel Jakeš úr rendelőjét látogatták meg.
Az anyuka esetében az alábbi terheltségek kerültek kimérésre:
Glutén, gliadin (a klasszikus búza okozta a legnagyobb gondot),
májterheltség, gyerekkorában ekcémában és allergiában szen-
vedett.

A héthónapos kislány esetében az alábbi terheltségek kerültek
kimérésre (az anyuka ekkor még szoptatta):
Sikért az anyatejben is sikerült kimérni. Hatodik hónaptól fogva

kiegészítő táplálás gyermektápszerrel. Oltási és sikérterheltség,
májterheltség, továbbiakban terheltek: vegetatív idegrendszer,
tüdő, periférikus idegrendszer.

Az anyuka a következő készítményeket kapta:
Gli-Glu, Liv-Dren, Deimun Aktiv, Res-Dren, Cor-Dren (a kislány a
hasára kapta külsőleg, az anyuka pedig szájon át).Oltási reakció 

I
dén április 16-án szombaton került sor, a
Body Centrum Hungary Kft. szervezésé-
ben, Jonáš doktor méregtelenítési mód-

szerével foglalkozó hazai lektorok és tera-
peuták egynapos találkozójára, mégpedig
a budapesti Griff szállodában. A nevezett
eseményen valamennyi magyarországi szer-
ződéses Referencia Centrum, és Kereske-
delmi Központ képviseltette magát tapasz-
talt és gyakorlott munkatársai jelenlétében.

A tárgyi találkozó főbb céljai a következők
voltak:
• az együttműködés és együttdolgozás to-

vábbi fejlesztése,

• szakmai képzések lebonyolítása és szerve-
zése,

• kölcsönös véleménycsere és együttgon-
dolkodás,

• üzleti újdonságok ismertetése.

A tavalyi év folyamán, összességében min-
tegy 25.000 darab készítményt sikerült Ma-
gyarországon értékesíteni. Ugyanakkor vi-
szont a készítmények immáron két éve
változatlan eladási árai, folyóév június else-
jétől módosulnak. Ebből eredően az emlí-
tett időponttól kezdődően a Referencia
Centrumok és a Kereskedelmi Központok,
50 ml-es kiszerelésű Joalis készítmények el-

adása utáni, havi jutalékos rendszere is mó-
dosul. Az új jutalékos rendszer négy külön-
böző jutalékcsoportot különböztet meg az
eladási darabszámok alapján. Szintén mó-
dosul a Vitavite, Vitatone és Bioharmoni tí-
pusú Joalis készítmények eladása utáni ha-
vi jutalékos rendszer is, melyeknél a
tárgyhóban értékesített, 50 ml-es kiszerelé-
sű Joalis készítmények eladási darabszáma
a mérvadó.

Idén év elején indított, 300 darabos ké-
szítmény eladás utáni, 10 darabos ingyenes
és tetszőlegesen kiválasztott készítménnyel
fémjelzett negyedéves bónusz akció mel-
lett, szintén negyedéves intervallumban

egy újabb is kezdetét veszi, mégpedig 150
darabos készítmény után járó, 4 darabos in-
gyenes és tetszőlegesen kiválasztott készít-
mény formájában. Az egyes negyedéves
időszakok a bonusz akció tartama alatt az
alábbiak szerint alakulnak:
• januártól – márciusig;
• áprilistól – júniusig;
• júliustól – szeptemberig;
• októbertől – decemberig.

A terapeuta tanfolyami oklevelek névre
szóló első kiadására továbbra is az alaptan-
folyam sikeres elvégzése után kerül sor. Az
oklevelek érvényessége egy évig szól, a
meghosszabbítás kereskedelmi, valamint
továbbképzési feltételekhez kötött, melyek
a következők:
• éves szinten legalább 360 darab Joalis ké-

szítmény eladása terapeutaként;
• Jonáš doktor szakmai kongresszusán va-

ló, évente egyszeri részvétel (a kongresz-
szus teljes időtartama alatt), vagy

• Pavel Jakeš lektor terapeuta demonstráci-
ós gyakorlatain való, évente kétszeri rész-
vétel (a gyakorlat teljes időtartama alatt).

Változik a lektori oklevelek kiadásának
rendszere is változni fog. A jövőben a lek-
tori funkció, jogosultság legalább egy egy-
napos lektori továbbképzéshez lesz kötve.
A lektorok által tartott tanfolyamokon na-
gyon lényeges az öt elemre (kínai pentag-
ram) és a Salvia mérőműszer használatára
fektetett fokozott figyelem.

A jelen rendezvényen első alkalommal a
jelenlévő Referencia Központ és Kereske-
delmi Központ közreműködésével egy ún.
olvasói fórumra is sor került. Ezen alkalom-
ból a Joalis Info Magyarország magazinnal
kapcsolatosan a cseh társújság és a magyar
változat szerkezetének rövid ismertetését
követően a lektorok és terapeuták is hoz-
zászólhattak, javaslatokat tehettek a tárgyi
magazin tartalmára nézve. Fontos kiemel-
ni, hogy a jövőben határozottan fokozni
kellene Jonáš doktor módszerével kapcso-
latosan gyűjtött magyar tapasztalatok,
vagy azzal összefüggő további hazai isme-
retek, cikkek formájában történő megjele-
nését a Joalis Info Magyarország magazin-
ban.

A rendezvény alatt a résztvevőknek egy-
ben lehetőségük nyílt kötetlen eszmecsere
lefolytatására is.

A jelen budapesti rendezvény végén a je-
lenlévők a következőkben értettek egyet:
• Mindenképpen hasznos egy ilyen szakmai

találkozó, hiszen ezen alkalomból vala-
mennyi Referencia Központ és Kereske-
delmi Központ képviselője egy helyen és
egy időben vitathatja meg, beszélheti át
a felmerülő kérdéseket, feladatokat és
problémákat mind egymás között, úgy a
Body Centrum Hungary Kft. képviselőivel
egyaránt.

• Lehetőség szerint a közeljövőben is tarta-
ni kellene ilyen, vagy ehhez hasonló szak-
mai találkozókat valamennyi hazai Refe-
rencia Központ és Kereskedelmi Központ,
valamint a Body Centrum Hungary Kft.
képviselőinek együttes jelenléte mellett –
igény szerint, akár előre egyeztettet rend-
szerességgel is.

Összeállította: 
Gauland Attila

Magyar lektorok és terapeuták
találkozója Budapesten 



• Tájékoztatjuk Önöket, hogy lektorunk Pavel Jakeš úr az aláb-
bi időpontokban méregtelenítési alaptanfolyamokat tart Bu-
dapesten a Hotel Griffben, azaz 2011. május 12. – 13-án, vala-
mint 2011. június 16. – 17-én. Jelentkezni Mikle Miriamnál, a
BCH Kft. kereskedelmi és marketing menedzserénél 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 minden kedves érdeklődőt!

• Öt elem, azaz a kínai pentagram – cím alatt, szemináriumi to-
vábbképzésekre kerül sor Budapesten a Hotel Griffben, a mód-
szert gyakorló méregtelenítési terapeuták számára. Az első sze-
minárium időpontja 2011. május 20-a - Pavel Jakeš előadásában,
a következő szeminárium dátuma pedig 2011. szeptember 17-e
– Dr. Rideg Sándor előadásában. Jelentkezni Mikle Miriamnál, a
BCH Kft. kereskedelmi és marketing menedzserénél lehet a 
06-30-813-8676-os mobil-, és a (06-1) 950-4023-as vezetékes szá-
mon, vagy pedig írásban a bodycentrum@joalis.hu e-mail címen.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

• 2011. október 21. – 22. (péntek – szombat) között kerül – immá-
ron hagyományosan – megrendezésre a kétnapos méregtelení-
tési szakmai kongresszusunk Jonáš doktor előadásában. Hely-
szín: Hotel Budapest (régi Körszálló), 1026 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 47. Felhívjuk minden kedves érdeklődő szíves fi-
gyelmét, hogy tekintettel a tervezett előadásokra, erre a ren-
dezvényre csak mindkét napra együttesen lehet jelentkezni. A
rendezvény főbb előadási témáiról a Joalis Info Magyarország
következő számában fogjuk tájékoztatni Kedves Olvasóinkat. A

rendezvény helyszínéről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önöket.
Jelentkezni Mikle Miriamnál, a a Body Centrum Hungary Kft. ke-
reskedelmi és marketing menedzserénél 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 vá-
runk minden kedves érdeklődőt!

• Továbbra is együttműködésünket ajánljuk terapeuták, életmód
tanácsadók és orvosok számára, akik érdeklődnek Jonáš doktor
által képviselt egyedülálló méregtelenítési módszer iránt. Készít-
ményeket a Joalis termékkatalógus alapján lehet megvásárolni.
Mindenképpen javasoljuk az alaptanfolyamon, illetve az azt kö-
vető haladó, továbbképző oktatóprogramokon való részvételt.
Ezzel kapcsolatosan időpontok, helyszínek és egyéb feltételek, in-
formációk iránt a BCH Kft. kereskedelmi és marketing mened-
zserénél érdeklődjenek: Mikle Miriam, mikle.miriam@joalis.hu,
bodycentrum@joalis.hu, mobil: 06-30-813-8676, vagy bővebb in-
formációkat a következő honlapon találhatnak a kedves érdek-
lődők: www.joalis.hu.

• 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 az alábbi elérhetőségekre lehet továbbítani:
Mikle Miriam,  bodycentrum@joalis.hu, mikle.miriam@joalis.hu,
mobil: 06-30-813-8676

Összeállította: Mikle Miriam
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Előzetes

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

ALAP- ÉS HALADÓ MÉREGTELENÍTÉS:
• A tej, mint szupertoxin II.
• A bőr méregtelenítése
• Atópiás ekcéma
EGYEBEK:
• Iskoláskor előtti csípőizületi ficam
• Az információ ereje

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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e-mail: bodycentrum@joalis.hu
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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
Kereskedelem és üzlet:

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: 06-30-401-8617 
– Figyelem! Új elérhetőség!

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

Elérhetősége:
1077 BUDAPEST, Rákóczi út 38. 
(30.kapukód, Blaha Lujza térnél)
Bejelentkezni lehet telefonon: 

Szodoray Andrea
06-20-458-4413

illetve e-mailben:
egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu

szodoray.kinez@enternet.hu
Honlap: www.egeszsegnevelo.hu

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

Szeghalminé Mihályi Mónika
06-30-413-9430

illetve e-mailben:
analizis.info@gmail.com

Honlap: www.wopecs.hu

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

VITAL LINE CENTER –
Budapest
Elérhetősége:
1021 BUDAPEST, Budakeszi út 57/B I.4.
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 közlemény
FIGYELEM! EGY ÚJ MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉG 

KEZDŐ TERAPEUTÁK SZÁMÁRA!

EGY ÚJ NEGYEDÉVES BONUSZ LEHETŐSÉGET KINÁLUNK KEZDŐ
TERAPEUTÁK RÉSZÉRE, MELYNEK DÍJA 4 db. SZABADON VÁLASZTHATÓ

JOALIS KÉSZÍTMÉNY 150 db. eladott Joalis készítmény után
Bonusz díj elnyerésének feltételei:

• Összesen 150 db. Joalis készítmény eladása negyedéves szinten
• Az Új bonusz lehetőség II. negyedévtől indul

FOLYTATÓDIK A RÉGI DÍJAZÁSOS LEHETŐSÉG!

300 db. Joalis készítmény eladása után szabadon választhat 10 db. Joalis készítményt 
a saját választása szerint.

Az I. negyedév díjazottjai:

1. Dr. Rideg Sándor, Szentes: 566 db.
2. Szodoray Andrea, Budapest: 382 db.

3. Rita M., Szeged: 337 db.
Örömmel gratulálunk díjazottjainknak, és sok sikert kívánunk a további munkájukhoz!

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

Újdonság!



A termékről részletesebb információkat a Készítménygaléria rovatban találnak.

A készítmény elérhető a Body Centrum Hungary Kft.-nél, valamint szerződéses partnereinél.

A kötelező oltások szériájában szabály
szerint minden gyermek részt vesz. Nem
kétséges persze, hogy az oltások számos
esetben eredményesek és segítségükkel
sikerült visszaszorítani jó néhány
epidemiológiai megbetegedést. az oltott
személyek csekély százalékánál az
alkalmazott oltóanyag azonnali, vagy
hosszú távú egészségi problémákat képes
kiváltani, sok esetben az idegrendszerrel
összefüggésben.

A Deimun Aktiv készítmény segít
a szervezetnek megszabadulni az oltási
maradványoktól. Elsősorban gyermekeknek
készül annak érdekében, hogy megvédje
őket az alkalmazott oltóanyagok negatív
hatásaitól. A készítménybe alapvetően csak
a kötelező oltások információi vannak
besorolva, nem tartalmaz információkat
olyan oltóanyagokról, melyek alkalmazása
egyéni követelmények útján történik.
A készítményt legjobb egy héttel az oltást
megelőzően, majd az oltást követően még
két-három hétig alkalmazni, kiválóan
alkalmazható régebbi oltások
maradványainak eltávolítására is.

Joalis Deimun Aktiv

Javaslatunk
Az optimális eredmények elérése érdekében a Deimun
Aktiv készítményt célszerű kombinálni a Mind-Dren,
a Cranium és a Mezeg készítményekkel.


