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A véletlenek szerencsés egybeesését
követően több év elteltével ismét
a kezeim közé került Robert Fulghum
amerikai író „Már az óvodában
megtanultam mindent, amit tudni
érdemes” című gyönyörű könyve.
Biztosan többen is Önök közül jól ismerik
ezt a művet. Több éve olvastam ezt
a könyvet és bevallom, az általam már
olvasott könyveket nem szoktam újra
elolvasni. Ennek ellenére jelen esetben
kivételt tettem és újra kinyitottam eme
könyvet és talán még nagyobb
intenzitással, mint az első elolvasáskor,
újra falni kezdtem a sorokat. Az
újraolvasás közben, - talán állíthatom -,
sikerült felfedeznem a műben rejlő
filozófiai és emberi bölcsességet. Maga
az író, Robert Fulghum egy több
végzettséggel rendelkező személy. Több
főiskolai diplomával is rendelkezik, mégis
úgy érzi, hogy a legtöbb ismeretet
magától, az élettől tanulta meg. Azt
azonban, hogy hogyan kell élni,
cselekedni és létezni, nos ezt véleményes
szerint főként az óvodai homokozóban
sajátította el. Ez volt az a hely, ahol
a küldetéséhez szükséges alapokat
sajátította el, úgy mint néhányat idézve
közülük:
• mindent osszál meg,
• játssz tisztességesen,
• senkit ne bánts,
• takaríts el magad után,
• ne vegyél el semmit, ami nem a tiéd,
• evés előtt moss kezet,
• ha valakit megbántasz, kérj bocsánatot

tőle,
• élj kiegyensúlyozottan – tanulj egy

cseppet, gondolkozzál egy keveset és
minden nap fess, rajzolj, énekelj,
táncolj, játsszál és dolgozz.

Ismét közeleg az év talán legszebb
pillanata. Az a pillanat, amely során
sokkal intenzívebben tudatosul bennünk,
hogy mennyire szükségünk van arra,
hogy a hozzánk legközelebbiek
mellettünk legyenek. Ez egyben ideje
annak is, amikor talán több időnk akad
gondolkodni más emberekhez fűződő
viszonyunkról. A közelebbi emberi
kapcsolataink nélkül nyilván nem
tudnánk létezni, de talán sokszor kerít
hatalmába az az érzetünk, hogy talán
a minket körülölelő tárgyaink nélkül sem
tudnánk meglenni. Ez utóbbi nyilván
bizonyos esetekben akár igaz is lehet.
Fulghum által említett személyes
küldetésben, mely az óvodából merít,
olyan értékek rejlenek, melyek mintául

szolgálhatnak egy teljes életen át.
Természetesen nem muszáj rögtön az
amerikai milliárdos, Warren Buffet
mintájára azon törekednünk, hogy
a kormány, az ország gazdasági
válságból való kilábalásának érdekében
növelje az adókat. Viszont
mindegyikőnknek van valamilye, amit
meg tud osztani a másikkal, vagy valami
olyanja, ami máson sokat segíthetne,
vagy éppen megkönnyítené az életét,
mivel önmaga azt a dolgot nem képes
előteremteni. Nos, próbáljunk meg erről
egy kicsit elgondolkodni legalább az
évvégi ünnepek közeledtével.

Az év elején ugyanezen rovatban azt
vetítettem előre, hogy az idei év
a változások éve lesz, mégpedig a pozitív
és a kellemes változások éve. Ennek
értékelését persze természetesen
meghagyom mindenki saját
mérlegelésének tárgyává. A viszonyítási
alapok eltérők lehetnek. Idén nagy
változás következett be a Joalis
készítmények magyarországi
forgalmazásának terén. A hazai
forgalmazást ugyanis Szodoray Andrea
vezetésével, a Szodoray Egészségnevelő
Kft. vette át, mely cég Budapest belső
részében, a Dohány utcában egy új
kereskedelmi központot alakított ki.
Szodoray Andrea, Dr. Munkácsi
Katalinnal karöltve egyben az
alaptanfolyamok egységesítését és
a szükséges szakmai-tartalmi
felügyeletét is átvette. Meggyőződésem,
hogy ez a változás mindenképpen az idei
pozitív változások közé sorolandó, hiszen
mindkét említett hölgy igen tapasztalt
terapeutáknak és szakmai oktató
lektoroknak számítanak a magyarországi
méregtelenítési terápiában. Ráadásul
Szodoray Andrea gazdag
tapasztalatokkal rendelkezik a Joalis
termékek forgalmazásának terén. Bízom
benne, hogy ennek a változásnak
a kedvező hozadékait volt, vagy
mihamarabb lesz szerencséjük
személyesen is tapasztalni.

Az összes többi dolog változatlanul
marad. Továbbra is lesznek tematikus
szakmai szemináriumok és demonstrációs
gyakorlatok, az ezeket tartó szakmai
lektorok körének pedig gyarapodnia
kellene a következő évben. Jonáš doktor
méregtelenítési terápiájával kapcsolatos
legaktuálisabb információkról továbbra
is a jelen szaklapunk hasábjai mentén
fognak értesülni. A teljesen vadonatúj

internetes
weboldalaink
megjelenését
követően
a legújabb hírek, információk digitálisan
is elérhetők lesznek az érdeklődők
számára. Sokan Önök közül személyesen
vettek részt Jonáš doktor idei, immáron
IX. méregtelenítési terápia kongresszusán,
így jól tudják, hogy több új, igen fontos
készítmény magyarországi notifikálására
kerül sor hamarosan.

A gazdasági szakemberek az egész
világon azt jósolják előre, hogy
a következő év sem lesz túlságosan
egyszerű. A globális problémák
megoldását azonban hagyjuk meg az ő
számukra. A mi küldetésünk ettől
teljesen eltérő. A mi legfőbb feladatunk
az olyan emberek segítése, akik
szervezetének méregterheltsége gyakran
nem csekély egészségi panaszokat képes
kiváltani. Továbbá az olyan embereken
való segítés, akik hosszúideje és sokszor
feleslegesen szenvednek kisebb-nagyobb
egészségi problémákban, miközben két-
három méregtelenítési kúrával
jelentősen lehetne rajtuk segíteni.
Egyszerűen kifejezve, a mi feladatunk
segíteni minden olyan felelősségteljes
embernek, akik hajlandók belátni, hogy
az életük minősége elsősorban a saját
kezükben van.
Az előttünk álló feladatokat én személy
szerint nagy örömmel várom. A kiképzett
terapeuták száma folyamatosan
gyarapszik, minőségi munkájukat pedig
egyre több elégedett kliens dicséri. Ez
úgy gondolom megfelelő mérőszáma
annak, hogy a munkánk közösségi
elismerése egyre jobban terjed és így
helyes úton haladunk előre.

Kedves Olvasóink, Tisztelt
Munkatársaink, szaklapunk
szerkesztősége, valamint a BODY
CENTRUM HUNGARY Kft. vezetősége
nevében kérem, engedjék meg
számomra, hogy mindenkinek jó
egészséget és nagyon sok sikert kívánjak
munkájához.

Mindenkit szívélyesen üdvözöl: 

Petr Šmehlík – 
Body Centrum Hungary Kft.
p.smehlik@bodycentrum.cz
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Mese a lépről 
A túlzottan sok elmélkedés, gondterheltség, illetve a másokkal
történő együttérzés mind-mind olyan hatást gyakorol az emberi
szervezetre, ami károsíthatja a lép körének szerveit. De hogyan is
következik be ezen szervek közötti információátvitel? Mi is rejlik
valójában a „lép köre” fogalma alatt? Ezen és további egyéb
felmerülő kérdéssel kapcsolatos értekezést olvashatnak Jonáš doktor
cikkében.

A vesékről ezúttal nem hagyományos módon
A vesék körébe tartozó szervekről már sok cikket olvashattak. Jelen

cikkében Jonáš doktor arra igyekszik rámutatni, hogy mennyire
fontos az ismert tények gondolkodás nélküli át nem vétele,

gondolkodás szempontjából pedig nem hagyományos szempontból
világít rá a vesék körének problematikájára.

Helicobacter pylori gasztrointesztinális
megjelenési formái gyermekeknél 
A világon minden második ember hordozója
a Helicobacter pylori nevű baktériumnak. Ezzel
a mikrobával való fertőzöttségnek közvetlen
kapcsolata van a krónikus gasztritisz és
a gyomorfekély kialakulásával. Egy tematikus
hírblokkot állítottunk össze Önöknek ebben a témában.
Következésképpen a méregtelenítésnek is fontos szerep jut ebben
a problematikában.

A bőr méregtelenítése
Bőrünkre úgy is tekinthetünk, mint a szervezetünk térképére,

testünk különféle szegleteiben ugyanis a bőrön igen jól
felismerhető, hogy mely szerveink vannak legyengülve, vagy éppen

melyeket gyengítik méreganyagok. Ezen problematika kellő
ismerete nagyon jó szolgálatot tehet egy méregtelenítési terapeuta

számára

Atópiás ekcéma
Mária Vlachová doktornő cikkében áttekintő
módon foglalja össze az atópiás ekcéma okait és
tüneteit, nem utolsó sorban pedig gyógyításának
és ezen belül a méregtelenítésének lehetőségeit.

Izületi panaszai vannak? 
Az izületi problémák már távolról sem csak az idősebb korosztályt

kínozzák kizárólag. Sajnos ebben a problémában akár az
összlakosság fele is szenvedhet, miközben nem jelentenek kivételt

a fiatalok sem. Mária Vlachová doktornő újabb cikkében
megismerteti Önöket a leggyakoribb izületi betegségekkel, mint

például a reumával, az artrózissal, az izületi fertőzésekkel és számos
további problémával. Eme cikk egyben inspirációként is szolgál

a sikeres méregtelenítéshez.

A tej, mint szupertoxin II.
Jonáš doktor, tejről szóló folytatásos cikkének második, befejező
részében említést tesz egyrészt azon egyes egészségi problémákról,
melyeket a tejfogyasztás okozhat, másrészt pedig azokról
a lehetséges esetekről, melyek kiméréskor felmerülhetnek a klienssel
folytatott párbeszéd során.

Csípőizületi diszplázia, iskolakezdés előtti
életkorban

Pavel Jakeš lektor terapeutánk cikkében egy gyakorlati példát
olvashatnak arról, hogy a klasszikus orvosi medicina és

a méregtelenítés szoros együttműködése mi módon segített
elkerülni egy igen komoly csípőizületi műtéti beavatkozást.

Tisztelt Munkatársaink, Kedves Olvasóink! 



A
z egésztestes medicinába tartozó
méregtelenítésről közismert, hogy
az emberi szervezetet öt fő körbe

oszthatjuk fel. Valamennyi ilyen kör az el-
sődleges, anyaszerv nevét viseli. Ennek ér-
telmében tehát megkülönböztetünk szív,
tüdő, máj, vesék és lép körét. Ezeket a kö-
röket persze ugyanígy illethetnénk az
egyes természeti elemek elnevezéseivel is,
így a fa, a föld, a szél stb. köreként. Ez
azonban még kevésbé érthetővé tenné az
egészet, mintha a szervek elnevezését al-
kalmazzuk.

A lép köre – a terminológiai
keménydió
Ha azt állítjuk, a lépben rejlik a probléma,
akkor erről bizony minden kliensnek az jut
az eszébe, hogy maga a lép beteg. Követ-
kezésképpen arra kíváncsi ilyenkor az em-
ber, hogy milyen betegségben szenved
eme szerve és mit tehet a gyógyulása ér-
dekében. Ilyenkor a háziorvossal történt
konzultáció után esetleg sikerül a beteg-
nek eljutnia ultrahangra, vagy teljes vér-
kép vizsgálatra, akkor arról szerezhet 
tudomást, miszerint a lépe teljesen egész-
séges, persze ilyenkor előfordulhat az is,
hogy teljesen elveszíti a méregtelenítés
iránt táplált bizalmát.

Nincs jobb kifejezésünk arra, ami képes
volna tökéletesebben kifejezni azt, amit
közölni kívánunk. Talán helyénvaló volna,
ha e tekintetben versenyt hirdetnénk a
legmegfelelőbb kifejezésre, bár előrebo-
csátom, hogy kétlem, miszerint sikerülne
olyan kifejezést találni, amely megfelelne
a valódi problémának, egyben világos,
egyértelmű és még modern is volna. De
miről is van szó?

Egyik oldalról tudjuk, hogy tényleg a lép
köréről beszélhetünk, tehát egy olyan,
szervek alkotta egyfajta egységről, mely
számunkra logikával bír, hiszen ezt az egy-
séget valami olyan dolog vezérli, amit 
a lép energiájának nevezünk. A lépnek
azonban nincs semmiféle különös energi-
ája. Valószínűleg nem rendelkezik valami-
féle ismeretlen típusú energiával, így nem

világos, milyen módon lehet képes a lép
kezelni az olyan további szerveket, melyek
alá tartoznak. Azt sem sejtjük, hogy 
milyen energiának kellene áramlania
azokban a meridiánokban, melyekről az
akupunktúra is beszél, vagy a nadi csator-
nákban, melyekről az ajurvéda is említést
tesz. Ennek ellenére sejthető, hogy az
egyes köröket valami mégis befolyásolja.
Befolyásolódnak, erősödnek, gyengülnek
egymás között, továbbá irányítják azokat
a szerveket, funkciókat és szöveteket, me-
lyek már a hagyományos kínai orvoslás
kezdete óta ebbe a körbe vannak sorolva.
Ezek a vélemények már legalább ezer,
vagy meglehet még ennél is régebbiek.
Mit gondolhatunk tehát arról, hogy a lép
az energiájával befolyásolhat valamilyen
további szerveket?

Energia és információ
Csak ritkán alkalmazzuk kizárólagosan az
energiát. Talán a lőfegyverből történő ki-
lövéskor használjuk fel a töltény mozgási
energiáját, illetve vesszük igénybe az
elektromos energiát a villanykörte belse-
jében lévő izzószál felizzításához. Manap-
ság azonban már olyan technikával ren-
delkezünk, melynek útján az energia
információhordozásra képes. Lehet, egy
olyan folyamatról van szó, melyet a TV-,
rádió-, vagy éppen telefonadók esetében
is ismerünk már, azaz a térbe (éterbe) ki-
bocsátott elektromágneses energiát egy
megfelelő vevőegység veszi és dekódolja,
jelen esetünkben egy TV-, vagy rádióké-
szülék, illetve vezeték nélküli telefon. Le-
het, hogy más típusú energiák is lehetnek
energiahordozók (mint például megol-
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dásként szolgálhatnak e téren a fotonok
is). Minden esetre ismerünk olyan energi-
ákat, melyek képesek áthaladni a szövete-
ken: gyakorlatilag egyetlen emberi szö-
vettípus sem jelent számukra akadályt. Az
információ ezáltal az illetékes szervbe
pontosan ezen az úton juthatna el. Hiszen
a levegőben is jelentős mennyiségben
vannak jelen különféle jelek (mind rádió,
úgy TV, vagy éppen telefon), energia-in-
formációs hullámok, melyek egymástól az
átvitt információban, az információ meg-
fejtésére alkalmazott dekóderben, vevő-
egységben különböznek egymástól. Az
érintett jelek megtalálják a maguk azon
vevőegységét, mely aztán képes a hozzá
továbbított információt megjeleníteni.
Pontosan így valahogy kellene működnie
az emberi szervezetnek is. A hullámoknak
nem feltétlenül kell specifikusan pályák
mentén vezetődniük az egyes szervekhez,
hanem átjárhatják az egész szervezetün-
ket, mint ahogyan a világunk is teljesen
átjárt, egymástól pedig csupán az átvitt in-
formációban és a vevőben különbözné-
nek. Valahogy így képzelem el jómagam
az emberi szervezeten belüli átvitelt és je-
len esetben pontosan erről van szó.

Amennyiben a lép kifejezés jelen eset-
ben egyfajta sugárzó adót jelent, akkor 
ez esetben ezt az adót esetleg az éterbe 
szertesugárzó televíziós csatornákhoz, rá-
dióadókhoz, vagy éppen a világhálón el-
kapott internetes információhoz hasonlít-
hatjuk. Ha ezen gondolatmenet mentén
továbblépünk, akkor azt az energiát fog-
juk keresni, mely ezzel az energiával to-
vábbítódik és ami arra jellemző, amit lép-
nek nevezünk (igaz, jobb volna más
elnevezéssel illetni, ugyanis magával a
léppel nagyon kevés közös kapcsolódással
bír).

A „szervi” jellemzők alakítják
mind az egészséget, úgy a sorsot
egyaránt
Milyen információ, milyen kép is az, ami
a lép jelkép alatt rejlik? Úgy gondoljuk,
hogy egy olyan képről van szó, melyet tel-
jesen jellemző és tipikus pszichikai képnek
nevezhetünk. Ez egy olyan kép, mely az il-
letékes személy temperamentumáról, ér-
zelmi megnyilvánulásairól, viselkedéséről
és társas érintkezéséről szól, röviden tehát
egy olyan komplett képről, mely jellemzi
egy ember kifejező cselekvését. Egy társa-
dalmon belüli egyének ezzel valamilyen
oknál fogva el vannak látva, valahogyan
átadódott számukra. Ebből a képből pon-
tosan ötféle létezik, melyeket mi magunk
csak igen bonyolultan volnánk képesek le-
írni. Úgy gondolom, ez az újságunk ha-
sábjain már többször is szerepelt, így a lép
képének, vagyis pszichikánkról szóló jel-
lemző információk komplett leírásával ez-
úttal nem foglalkozom. Mindenesetre
ezekre, a pszichikai megnyilvánulásaink-
ról szóló információkra az illetékes szer-
veink jól reagálnak.

Ezek a szervek az említett kép által nem
károsulnak jelentős mértékben, azonban
megfelelő körülmények honolnak bennük
a mikroba gócok kialakulásához. A mikro-
ba gócok vagy kézzelfogható toxint (tehát
valamilyen aminosavakból álló olyan to-
xin, amely az emberi szervezetben a vér-
rel, vagy a limfával áramlik), vagy Luc
Montagnier munkája értelmében energia-
információs toxint termel. Csupán a lé-
nyegi ismétlés kedvéért: rövidhullámú
elektromágneses hullámzásról beszélünk,
melyek jellemzőek az egyes mikroorga-
nizmusokra. Ezek a hullámok a testfolya-
dékokon belüli rezonanciával erősödnek
és olyan toxikus információkat hordoznak
magukban, melyek megzavarják az egyes
szervek és szövetek működését. Ez tulaj-
donképpen pedig az egészségünk megza-
varásának elve.

Az egészségünkben támadt zavar vala-
hol belső énünkben alakul ki, valahol a vi-
selkedésünkben, a gondolkodásunkban,
az érzelmi megnyilvánulásainkban, majd
ez továbbterjed az egyes szerveinkbe, me-
lyek ennek a zavarnak a formáját felfog-
ják, majd úgy reagálnak amint az koráb-
ban leírtam. Mivel az ember ezekkel az
attribútumokkal javarészt fel van szerel-
kezve eleve megszületésekor, további ré-
szét pedig az élete során kapja, így a ké-
sőbbi betegségei az egyénnek lényegében
előre meghatározottak. Így gyakran előre
meghatározott nem csak az egyén egész-
ségének sorsa, hanem annak további sor-
sa is, ugyanis a viselkedés, a gondolkodás
és az érzelmek döntenek a sikerről, vagy
éppen a sikertelenségről és nem utolsó
sorban önös beállítottságunkról is – azaz

végül az idegenlégióban, vagy bankhiva-
talnokként találjuk esetleg magunkat. Ez
a kép ezzel gyakorlatilag az egész élet-
ünkbe beleszól. Mivel ezekből a képekből
öt létezik, melyek kölcsönösen átfonják
egymást és variálódnak, így elmondható,
hogy a sorsoknak csupán nagyon csekély
száma hasonlít egymáshoz, ugyanis az
egyéniségünk pontosan ezekben a pszi-
chikai megnyilvánulásokban és azok kom-
binációiban rejlenek. Másként viselkedik
az ember, ha a máj és a vesék képének
kombinációjával rendelkezik, ugyanakkor
másként akkor is, ha a máj és a lép képé-
nek kombinációjával bír, majd megint
másképp, ha a máj és a tüdő képével stb.,
röviden tehát a pszichikai képeink és az
összefüggő egészségi problémák variáció-
jából tényleg nagyon nagy mennyiség lé-
tezik.

Az elődeink utáni örökségünk
Mi alapozza meg ennek a képnek a ka-
rakterisztikáját? Ma már határozottan
tudjuk, hogy az embernél nagyon sok
pszichikai megnyilvánulás öröklődik. Ez
alatt nem csak a külső megnyilvánuláso-
kat értem, melyeket könnyen megfigyel-
hetünk és besorolhatunk, hanem azokra a
belső tudatalatti megnyilvánulásokra, mo-
tívumokra, és érzelmekre gondolok, me-
lyek néha meghökkentően alakulnak ki
bennünk. Mivel a szülők ebben az irány-
ban csupán egyfajta transzformátor 
szerepét töltik csak be, így könnyen belát-
hatjuk, miszerint a pszichikai megnyilvá-
nulásainknak igen hosszú előélete van, ki
tudja milyen messze kellene visszabaran-
golnunk a múltba a kezdetekért. Mind-

Úgy gondolom, hogy
a „mese” kifejezés
helyénvaló, ugyanis az,
amit a jelen cikkemben
tárgyalni fogunk, egy
olyan hihetetlen történetű
mesének számít, melyben
fellép mind a gonosz, úgy
a jó jellem és amely
végződhet nem feltétlenül
csak jól is. A jelen
történet során egy olyan
modell feltárásáról van
szó, mely segít felfedni

a betegség és
egészségi probléma

tényleges
kialakulását.

Mese 
a lépről 
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A
mai természetgyógyászatnak két
irányzata létezik. Az egyik közülük
dogmatikusan ismétli a régi ismere-

teket, mint például az ajurvéda medicina,
az akupunktúra, vagy a népi gyógyfüves-
ség, a másik viszont igyekszik a termé-
szetgyógyászatba valami újat behozni. A
méregtelenítési medicina az új ismeretek
egész sorát nyújtja számunkra, miközben
a mai technológiai újdonságokat és a leg-
korszerűbb tudományos ismereteket 
alkalmazza. Így a vesék körét is megpró-
bálhatom nem hagyományos módon
megfogni, mégpedig azon ismeretek alap-
ján, melyeket a tudomány, jelen esetben
az embriológia és a hisztológia ezidáig el-
ért, és persze a saját tapasztalataim birto-
kában.

De térjünk csak vissza a méregtelenítés
kifejezéshez. A gondolataim és elképzelé-
seim legelején a „méregtelenítési medici-
na” megnevezés teljesen helyénvaló volt
még, hiszen úgy feltételeztem, ha az álta-
lánosan ismert méreganyagokat eltávolít-
juk, akkor elérhetjük a szervezet sikeres
gyógyulását.

A világban elért új ismeretek és a tapasz-
talatok gyűjtésével a további évek során a
méregtelenítési medicina egy teljesen más
területre jutott, mint ahol például a mai to-
xikológia található: hiszen az előbbi egyre
többször tesz említést manapság az infor-
mációs technológia fontosságáról. Ez pedig
a jövőben talán a méregtelenítés számára
valami nagyon is lényegeset jelenthet. Gya-
korlatilag lehetetlen, vagy legalábbis nem
tudom elképzelni, hogy a mai modern
klasszikus medicina képviselői közül bárki
is megváltoztatná véleményét és új ismere-
teket vallana a jövőre nézve. A mai modern
medicinán belül persze még egy konku-
rencia sem tudja magát kinőni, hiszen a
háttérben az állami gépezet, valamint a
gyógyszeripar ellensúlya túlságosan is erős
és bevehetetlen.

Azonban képzeljük csak el a következő
szituációt. Tételezzük fel, hogy az infor-
mációs technológiában oly erős cég, mint
amilyen például a Microsoft, vagy az App-
le, esetleg a Google előrukkol egy olyan
szerkezettel, mely képes lesz információs-
energetikai mező kialakítására. Az ember

majd beléphet egy ilyen mezőbe anélkül,
hogy gyógyításról volna szó. Vagy az is le-
het, hogy az ember testéhez egy olyan
chip lesz erősítve, melyet majd át lehet
tetszőlegesen programozni, először vala-
milyen segédberendezéssel, később már
érintkezésmentes módon. Közben nem
lesz szó semmiféle gyógyításról, semmifé-
le konkurenciáról a medicina számára,
mégis képes lesz teljesen megváltoztatni
az egész gyógyítást, mely ezer év eltelté-
vel lényegében változatlan marad együtt
a gyógyszerekkel, a vizsgálati módszerek-
kel, a műszerekkel és a műtétekkel.

Így tehát helyesebben inkább az infor-
mációs medicináról kellene beszélnünk,
mint a méregtelenítési medicináról. Érde-
kes például, ha az információs medicina
kifejezést lerövidítjük a kezdőbetűire, ak-
kor az IM rövidítést kapjuk. Ha ezt foneti-
kusan angolul kiejtjük, akkor lesz belőle
az „I am”, vagyis az „Én vagyok” kifejezés.
Ez pedig kellően szimbolikus ahhoz, hogy
eme terminust fokozatosan átvegyük: IM
technológia. Manapság ugyanis már jól
tudjuk, hogy a toxinok többsége, kezdve a

Alap- és haladó méregtelenítés

A méregtelenítést egy
veszély fenyegeti.

Szerencsére nem komoly és
nem is fatális, de mégis

említést kell tennünk róla.
Annak ellenére, hogy

a méregtelenítési medicina
a saját gondolatvilágom

szerint a kínai orvoslásból
indul ki, mégsem jelenti
ennek a több ezer éves,

hagyományos
tudománynak a szószerinti

leutánzását. A kínai
medicina jelen esetünkben
egy inspirációt jelent, nem

pedig egyfajta dogmát.
Éppen ezért nem volna
kívánatos és értelmes

dolog, ha azt szajkóznánk
unos-untalan, amit
korábban már több

ezerszer leírtak elődeink –
például jelen esetben
a vesékről és a vesék

köréről.

AA  vveesséékkrrőőll  
eezzúúttttaall  nneemm
hagyományos 

módon 

nyájunkban sok minden megtalálható az
elődeinkből, akik a következő és az az-
utáni generációkba fokozatosan adták át
a saját jellemző pszichikai képeiket. Két
egyén keresztezéséből aztán persze újabb
és újabb variációk jöttek létre. Számos
alapindíték jelentkezik ugyanakkor az
életünk során is, majd mint egy nagy süti-
hez, mi magunk is adunk „hozzávalókat”,
azaz további tapasztalatokat és élménye-
ket az életünkből. Az életünk nem csupán
az otthonunkat jelentő négy fal között le-
élt magánéletből épül fel. Hatást gyako-
rol még rá a társadalmi kép, a szociális
nyomás, a kultúra, valamint a politikai és
gazdasági hatások is. Valamennyi törté-
nelmi időszakban az ember egy szociális-
kulturális atmoszféra által kerül befolyá-
solásra, miközben az egyén közvetlenül
modellezett és manipulált benne. Ma pél-
dául így figyelhetjük meg például a kö-
zépkor vallási fanatizmusát, mely megha-
tározta mind az ember gondolkodását,
úgy annak életét egyaránt, vagy említhet-
ném még akár az ősközösségi társadalmi
berendezkedést is, mely nyilván más em-
beri értékeket vallott magáénak, mint
mondjuk mi manapság. Gondoljunk csak
bele, már egy emberi generáción belül,
egy hetven – nyolcvan éves embernél is jól
észrevehető, mennyire eszméletlenül
gyorsan változik a világ és mennyire nem
értik meg egymást kölcsönösen az egyes
generációk, mennyire változnak a társa-
dalmi értékek, mindezt pedig önmaga az
ember formálja.

Túl sok gondolkodás és
felelősség
Ha a lép képéről beszélünk, akkor említést
kell tennünk arról is, hogy a jelenlegi tár-
sadalmunk mekkora felelősségvállalásba
igyekszik kényszeríteni minket a viselke-
désünkért. Éppen ezért nem kivétel ma-
napság, ha azt halljuk, miszerint egy kis-
gyermek már eleve több nyelvet tanul

kisgyermek korában, hiszen már ekkor fe-
lelőssé tesszük a későbbi felnőtt életéért,
melyben a több nyelv ismeretével köny-
nyebben jut magasabb kereseti lehető-
séghez. A gyermekek felvilágosítást kap-
nak manapság arra nézve, hogyan kell
viselkedniük más emberekkel szemben,
mondjuk annak érdekében, hogy ne ve-
szélyeztesse őket egy pedofil egyén, vagy
hogyan kell felfogniuk szüleik gyilkos élet-
tempóját annak érdekében, hogy ne 
képezzenek akadályt szüleik életében, si-
mulva így a felnőtt élet elvárásaihoz. A
gyermek már eleve kiskorától fogva fi-
gyelmeztetve van arra, hogy az életben mi
vár rá, azaz mire juthat, vagy nem juthat,
hol végezheti…

Az emberi pszichika röviden kifejezve,
hihetetlen nyomásnak van kitéve, mely
nagyon sok gondolkodást és felelősséget
kíván. Egyben az egyéntől társadalmilag
elvárt még manapság az együttérzés és az
empátia is, ugyanis együtt kell éreznünk
világunk éhezőivel, a földrengések áldo-
zataival, vagy éppen az utcára kidobott
kutyákkal… Másként nem volnánk em-
berek. De pontosan ezek a társadalmi nyo-
mások és még ráadásul továbbiak is, me-
lyekkel már nem szeretném Önöket
untatni, jelentik azt, hogy a lép képe ben-
nünk egyre csak erősödik és erősödik 
tovább. A lép körébe tartozó szervekre
gyakorolt energia-információs nyomás
közben szintén csak erősödik, így a gócok
is egyre gyakrabban képződnek, így azok
sokkal több olyan toxinokat képesek ter-
melni, melyek aztán következményüket
tekintve egy sor betegséget képesek elői-
dézni.

Nyomás alatti egészség
Soha sem izolálhatunk le csupán egyetlen
képet egy ember életére nézve. Ezt talán
csak didaktikai okokból kifolyólag tehet-
nénk meg. Az ember egészségét egyfajta
kvalitásként kell elfogadnunk, mely kü-

lönféle képek, tehát különféleképpen for-
mált pszichika, különféleképpen defor-
málódott érzelmek és eltérő szociális-kul-
turális hatások nyomása alatt áll. Ez pedig
tényleg nagyon nehéz, ugyanis egy ilyen
kép jelentős mértékben absztraktív szo-
kott lenni, a konkrét és érthető morzsákat
nekünk ebből úgy kell „kicsipegetnünk”,
hogy azok mind érthetők legyenek szá-
munkra. Ezután már könnyen megérthet-
jük, miért is emelkedik a diabetes mellitus-
ban, azaz cukorbetegségben szenvedők
esetszáma (ez csak Csehországban min-
tegy egymillió embert jelent!), miért gya-
rapszik a kimerült, fáradt emberek száma
és így miért az egyik leggyakoribb diag-
nózis a fáradtsági szindróma. Megérthet-
jük ezáltal a különféle pszichikai megnyil-
vánulásainkat is, vagy éppen azt, hogy
miért ég egyre gyakrabban az emberek
gyomra, vagy szenvednek pajzsmirigy pa-
naszokban, röviden megérthetjük azokat
a tüneteket, melyek a lép köréhez társul-
nak, és amelyeket a lép képének nevezhe-
tünk, esetleg amit a szervezetünkbe su-
gárzott lépprogramnak is nevezhetnénk.

Mindenki, aki lépvevőkkel rendelkezik
szervezetében, bátran kapcsolja be azokat
és figyelje ezt a programot. Vigyázat, mert
előfordulhat, hogy ez a program nem lesz
megfelelő, káros hatású lesz, minek kö-
vetkeztében mindenképpen számoljanak
azzal, miszerint a vevőegységeiket károsí-
tani fogja, új és káros információk kelet-
keznek bennük, melyek továbbterjedhet-
nek és további szerveket károsíthatnak.
Ha a sugárzó nem lesz felelősségteljes, ke-
gyes és kedves, akkor bizony semmi jóra
sem számíthatunk a részéről.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/05.-06.,

Dr. Josef Jonáš – Pohádka o slezině

Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz
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mikroba gócoktól, egészen az idegen ere-
detű anyagokon, vagy érzelmeken át, az
emberi szervezetre nem a fizikai méreg-
anyagával hat, hanem a toxikus informá-
ciójával. Nyilván nem tételezhetjük fel, ha
mondjuk valakinél a szervezetében ólmot,
vagy higanyt mérünk ki, akkor egy ilyen
esetben automatikusan mérgezésről van
szó és az ilyen érintett személlyel úgy kell
bánni, mint egy nehézfémekkel mérge-
zettel. Ma már tudjuk, hogy ezeknek az
elemeknek információs mezőik vannak. Ez
az információs mező a rezonanciával erő-
södik és zavaróan hat az emberi szerve-
zetre. Ugyanez a helyzet a mikroba gócok
esetében is, mint azt igen egzakt módon
Luc Montagnier is bebizonyította és aho-
gyan mindez más toxinoknál is fennáll. Így
talán a jövőben egymás mellett párhuza-
mosan fog létezni a biológiai medicina és
az információs medicina anélkül, hogy
konkurenciát jelentenének egymásnak.
Valamennyi élő teremtés három, egymás-
tól függő jellemzőből épül fel – anyag,
energia és információ. Nem tudom tehát,
hogy miért kellene egy, vagy két ilyen jel-
lemzőt figyelmen kívül hagynunk és csak
arra az egyre összpontosítanunk. De az
eddigi bevezetőből lépjünk tovább és pró-
báljunk meg közelíteni a vesék körének
problematikájához.

Az egész emberi szervezet csupán négy-
féle szövettípusból épül fel – idegszövet-
ből, izomszövetből, epitéliumból, vagyis
hámszövetből és végül kötőszövetből. Va-
lamennyi emberi szerv ezen szövettípusok
kombinációjából épül fel és valamennyi
szervben a különféle funkcionális variá-
cióik képviseltetik magukat. Ennek ellené-
re azonban embriológiai szempontból egy
és ugyanazon szövetről van szó. Így talál-
kozhatunk nyálkahártya -, mirigy -, neu-
rokrin -, vagy éppen különféle más hám-
szövettel is. Bármilyen típusról is van szó,
továbbra is hámszövet mind. Ugyanígy az
izom is lehet: sima-, harántcsíkolt - és szív-
izomzat, de folyamatosan arról az izomról
van szó, amelynek azonos embriológiai
alapja van.

Az izomtömeg azonban összetételét te-
kintve más alkotószöveteket is tartalmaz,
mint amilyen például a kötőszövet, melyet
az idegszövet kelt életre. Ez összességé-
ben egy egyfajta funkcionális egységet al-
kot, mely elvét tekintve nem különbözik
például a belektől. E tekintetben tehát
nem tudjuk elvileg egymástól megkülön-
böztetni a vázizomzatot és a vastagbelet.
Első látásra úgy tűnik, hogy ez esetben
két, egymástól igen eltérő szervről van
szó, pedig végül az derül ki, hogy egy sor
közös szövettel bírnak. Közös a kötőszö-
vetük, az izomszövetük és az idegszövetük
is. Ez pedig nagyon fontos a vesék és a ve-
sék körének helyes megértéséhez.

Maguk a vesék önmagukban aránylag
bonyolult és intelligens szűrőnek számíta-
nak. Szűrik a vért és ezzel eltávolítják be-
lőle azokat az anyagokat, amelyek a szer-

vezetben feleslegesek, vagy éppen salak-
anyagnak számítanak. Nem enged vissza
mindent, de visszajuttatja a vérbe azt,
aminek a szervezetben jelen kell lennie és
aminek hiányától annak nem szabad szen-
vednie, illetve szabályozza azon anyagok
szintjét, amelyeknek a szervezetben jelen
kell lenniük, vagy éppen ellenkezőleg azt
el kell hagyniuk. Ugyanakkor vannak
olyan anyagok is, amelyek a szervezetből
gyakorlatilag kompletten távoznak. Ez a
szűrő egy következetes berendezés, mely
érgomolyagokból áll, ezeken megy át a
vér. Ez aztán a glomeruláris bazális memb-
ránon keresztül filtrálódik. Ez a bazális
membrán két rétegből épül fel. Ezeket
megvizsgálva az egyikben kötőszövetet,
azon belül is kollagén és reticularis kötő-
szövetet találunk. Ezen a membránon epi-
téliumot is találunk. A vesék felületi réte-
gét is szintén kötőszövetes tok alkotja. Ez
gyakran egy zsíros tok veszi körül. A zsír
egyébként szintén egy kötőszövetfajta és

ugyanebbe a csoportba tartozik maga a
kötőszövet is.

Ha így megismerjük a vesék összetételét,
akkor beláthatjuk, hogy egy felmerülő
probléma a hámszöveti struktúrában tud
lejátszódni. Egy olyan struktúráról van szó,
amelynek nem csak szűrőtulajdonságok-
kal bír, hanem endokrínekkel is. Így tehát
fontos hormonokat termel. A probléma
azonban a kötőszöveti alkotóban is leját-
szódhat, melyből a vesékben gazdagon ta-
lálható. Ez azonban komoly következmé-
nyekkel jár a további mérlegelésre nézve.
A kötőszövet ugyanis egyértelműen a máj
körébe tartozik és az érzelmek vezérlik,
amelyet egyszerűen úgy írhatunk le, mint
egy veszélyeztetettségi állapotot, vagy ér-
zelmet. Ezen érzelem által okozott érzel-
mi stressz az alapvető emberi érzelmek
körébe tartozik.

Az epitélium, vagyis a hámszövet a lép
körébe tartozik és olyan érzelem befolyá-
solja, amelyet felelősségtől való stressz, a

Glumerulus – a vesék egyik apró szűrőegysége
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gondviselési stressz és az emberi élettel
együtt járó teher jelenti. 

Amennyiben a veséket így fogjuk fel, ak-
kor arra a következtetésre jutunk, hogy a
vesék zavarai, a mikroba gócok képződé-
se és a mikroba gócok hatásai, valamint a
további káros folyamatok csupán szekun-
dárisak, azaz másodlagosak. Szekundári-
sak azért, ugyanis elsődlegesnek a májat
és a vele összefüggő érzelmeket, illetve a
lépet és a hozzá kapcsolódó érzelmeket
tartjuk. Ha ez a két szerv nem bírnak el a
saját terheltségükkel, akkor bizony káros
energiát termelnek és káros érzelmeket
sugároznak ki önmagukból. A szervezeten
belüli egyensúly megőrzésének értelmé-
ben érintettek lehetnek más szervek is,
többek között pont a vesék. Ezek követ-
kezésképpen az agy olyan részeit kezdik
el befolyásolni, amelyek a szorongással
függnek össze és a negatív hatásaik aztán
a többi szervekbe is terjedni kezdenek –
így a csontokba, az izületekbe, a fülbe és
más szervek mentén. Ha viszont mindezt
viszont abból a szempontból nézzük,
amelyről a jelen cikkem legelején beszél-
tem, akkor a csont a kötőszövetek körébe
tartozik. A fülben egy egész sor kötőszö-
veti rész található, de van ott még hám-
szövet is, mely például az egyensúlyért fe-
lelős, vagy éppen átalakítja a mechanikai
és az elektromos impulzusokat. Az izüle-
tek is a kötőszövetek és a hámszövetek
egyvelege. Maga szerepét játssza persze
az izomszöveti összetevő is.

Egy ilyen elemzést követően láthatjuk,
hogy valamennyi szervben főként a két
említett szerv hatása vetítődik ki, melyek
egyébiránt befolyásolják a kötőszövetet,
az idegrendszert, az izmokat és a hámszö-
vetet is. A vesék majd csak másodlagosan
határozzák meg azt, hogy mely további
szervek lesznek érintettek gócok által és
merre fog tovább folytatódni a szervezet
érintettsége. Mivel a vesék érzelme a szo-
rongás, így értelmetlen volna elsődlege-
sen a szorongással foglalkozni. A legele-
jén a máj valamint a lép, és a velük
összefüggő szövetek problematikáját kell
kezelnünk. Ezt követően a veséket nagyon
könnyen meg tudjuk szabadítani a toxi-
noktól. Ha még ráadásul regenerálódásra
is képesek önmaguktól, akkor pedig sza-
bályosan meg vagyunk mentve.

A vesék a patológiai hatású energiájukat
leggyakrabban annak a rendszernek leg-
közelebbi részeibe juttatják tovább, 
melyet a medicinában urino-genitális te-
rületnek neveznek. Ez a szervi rendszer
magába foglalja a vesemedencét, a hú-
gyutakat, a húgyhólyagot, a húgycsövet,
de nem utolsó sorban az anyaméhet, a pe-
tefészkeket, a petevezetékeket, a hüvelyt
és a vele összefüggésben lévő agyi terüle-
teket is, mint a hipotalamusz, vagy a hi-
pofízis egy részét, és további struktúrákat
is. Azonban ne feledkezzünk meg arról,
hogy azt itt felsorolt testrészeink mind-
egyike nyálkahártyákból, idegszövetek-

ből, kötőszövetekből és mint a húgyhó-
lyag esetében is, izomszövetekből is áll. Az
alapszervek, mint a máj és a lép méregte-
lenítése nélkül esélyünk sincs segíteni a
többi, vesékkel összefüggő és a vesék kö-
rébe tartozó szerveken. Ugyanakkor vi-
szont az UrinoDren nevű méregtelenítési
készítmény, mely a vesék alapméregtele-
nítési készítményének számít, már önma-
gában hordozza az említett alkotókat, te-
hát mind a kötőszöveti, úgy a hámszöveti
alkotót egyaránt. Máskülönben hatásta-
lan volna.

A vesék körének méregtelenítésekor ja-
vaslom alkalmazni a LiverDren, a Velien-
Dren és az UrinoDren készítményeket, hi-
szen a méregtelenítés egy egésztestes
terápia. Az egésztestesség a mi fogalmi
körünkben nem csak a szervezet egyes ré-
szei közötti összefüggéseket jelenti, ha-
nem a pszichénk és testünk közötti szoros
kapcsolatot is, így nem tarthatjuk margó
mentén az Emoce és a Streson készítmé-
nyeket sem, mert ezek egy olyan lényeges
elemet kezelnek, mint amilyen a pszi-
chénk. Ezek a készítmények abszolút alap-
készítményeknek számítanak, ugyanis ar-
ra a területre engednek minket belépni,
amelyet méregteleníteni kívánunk. Ezek a
készítmények lényegesek a toxinokhoz va-
ló hozzáférés szempontjából. Jelen készít-
mények kínálását követően az egyes mé-
regterhelt területek hangsúlyosabban is
megmutatkozhatnak a mérőműszerün-
kön.

Az érzelmi szervekben, mint például a
corpus amygdalae, és a hippocampus
mentén megbúvó mikroba gócok az emlí-
tett szervek hatása alatt állnak és egyben
az érzelmi világunk háttértárának, így a
stressznek is a székhelye. Ezért a Cranium
készítmény, mely az agy említett részeiből
képes a mikroba gócokat eltávolítani, szin-
tén nélkülözhetetlen kiegészítő, ha a ve-
sék köréből kívánjuk eltávolítani a nem kí-
vánatos toxinokat. Ne feledjük, hogy a
húgyhólyag, ahol nagyon gyakran talá-
lunk mikroba gócokat, de akár idegen ere-
detű anyagokat is, javarészt izomszövet-
ből áll. Ez az izomszövet a lép körébe esik.
A probléma megoldásában a MuscuDren
készítmény segít.

A vese egy olyan szervünk, melyet az au-
toimmun folyamatok igen előszeretettel
támadnak meg. Ha bekövetkezik az im-
munitást vezérlő központ (lobus parieta-
lis) megzavarása és ezzel beindul egy au-
toimmun aktivitás, akkor ilyenkor bizony
a vesék nagyon gyakran válnak támadási
célszervé. Ilyenkor következik be a vesék
összeomlása. Ennek csak akkor lehet az
elejét venni, ha igen jól ismerjük az auto-
immun betegségek méregtelenítésének
sémáját. Mivel a legkomolyabb betegsé-
gekről beszélünk ilyenkor, így minden
esetben összpontosítsuk figyelmünket ar-
ra, a veséket véletlenül nem az adott szer-
vezet saját autoimmunitása támadta-e
meg! Ezt is fogjuk fel úgy, hogy az auto-

immunitás az autoagresszió, az öndest-
rukció kifejezése, egy társadalomban,
vagy egy kisebb egyéni közösségben a fo-
kozódó agresszió nagyon gyakran önma-
gunkkal szemben fordulhat. A társadalom
az agressziót elutasítja és szigorúan bün-
teti is. Az agresszív egyént a szociális kö-
zösség kirekeszti önmagából. Éppen ezért
az autoimmun betegségek jelentősége az
agresszió fokozódó szintjével együtt szin-
tén növekedni fog.

További szervünk, melyre hatással van-
nak a vesék, az a haj. Nézzünk csak körül
a környezetünkben, hány fiatalember, fő-
ként férfi kopaszodik. Az idősebb, ötven-
es, hatvanas életéveikben járó emberek-
nek nyilván feltűnt, hogy a fiatal éveikben
ez a jelenség teljesen ismeretlen, vagy
igen egyedülálló és ritka volt. Manapság
azonban a hajhullás nem számít semmifé-
le különlegességnek. Akkor tehát mond-
hatjuk azt, hogy ez mögött vesegyenge-
ség, vagy a vesék méregterheltsége áll?
Ismét tekintettel kell lennünk arra, hogy a
haj a fejbőrbe ágyazódik be, a fejbőr alatt
azonban található egy olyan kötőszöveti
hártya, melyet galea aponeurotica-nak
hívnak latinul. Ebben a hártyában megbú-
vó gócok és más egyéb toxinok okozzák a
hajhullást. Egyébként az a terapeuta, aki
gondosan és kellő tapasztalattal szokta ki-
mérni az egyes szerveket, az a hajhullással
küszködő embereknél semmiféle hajbe-
tegséget sem talál. Nem is, hiszen a prob-
léma rendszerint pont az említett galea
aponeurotica nevű hártyában rejlik. A
rendszerint kifejezés alatt gyakorlatilag a
mindig szót értem.

Ebben az esetben is, mely igen tipikus és
illusztratív jelen esetünkben, a májon és a
veséken keresztül vezet az utunk és
ugyanígy mehetünk tovább azokon az
egyes szerveken is, amelyek a hagyomá-
nyos kínai medicina leírása szerint össze-
függésben állnak a vesékkel.

Jelen cikkemen keresztül arra kívánom
felhívni Kedves Olvasóink szíves figyelmét,
hogy egy ilyen szemlélet kialakítása nem
egyszerű dolog. A tudás könyvről, könyvre
olvasott ismeretekkel anélkül adódik át,
hogy magának az írónak a problematiká-
ról mélyebb tudomása volna, vagy mond-
juk naponta foglalkozna az említett 
szervek gyógyításával és a betegek segíté-
sével. Ha ezt felelősségteljesen végzi, ak-
kor arra a végkövetkeztetésre kell jutnia,
hogy a dolgok bizony egy kicsit másképp
működnek és eredményes megoldásuk jó-
zan gondolkodást igényel. Kérem, igye-
kezzenek a gyakorlati munkájukban meg-
győződni arról, hogy igazam van-e, vagy
sem!
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Ázsiában lényeges szerepet játszhat a po-
pulációs növekedés jelentős visszaesése is.

A megbetegedés terjedésének mecha-
nizmusa, illetve a Helicobacter pylori fer-
tőzés terjedésének kockázati tényezői
nem teljesen ismertek a gyermekek eseté-
ben. A mikrobák, személyről – személyre
terjedése feltételezhetően széklet-száj,
száj-száj, vagy gasztro-száj úton történhet.
Előfordulhat átvitel még akár az anyától

is, vagy akár testvérek között, külön rizi-
kófaktort képeznek a viszonylag szűk he-
lyen összezárt többtagú családok, illetve a
szülők végzettségi szintje is. Az egy ház-
tartáson belüli személyek közötti szoros
kontaktus szintén támogatja a mikroba
átterjedését. A fertőzés, családon belüli
terjedése valószínűleg sokkal lényege-
sebb, mint a gyermekek családon kívüli
érintkezése esetén a közösségi helyszíne-
ken. A szoptatással, vagy állatról emberre
történő terjedési esetek eddig még nem
igazolódtak be.

Savban élő baktérium
A Helicobacter pylori a gyomor nyálka-
hártyáját kolonizálja előszeretettel. A nyo-
mormélyedésekben lévő nyák felső réte-
geiben fordul csak elő, miközben magával
a felülettel csak minimálisan érintkezik és
nem képes bejutni a nyálkahártya mé-
lyebb rétegeibe. Az egyelőre nem ismert,
hogy egy nem invazív mikroba, hogyan,
mi módon képes kiváltani a gasztro-in-
tesztinális (GIT) és az extra GIT megbete-
gedések széles spektrumát.

A gyomor nyálkahártyája igen jól védett a
bakteriális fertőzésekkel szemben. A Heli-
cobacter pylori azonban az ilyen kedvezőt-
len környezethez különféle mechanizmu-
sokkal képes alkalmazkodni. Valamilyen
étkezést követően a baktériumunk igyek-
szik túlélni a gyomortartalom baktericid
aktivitását és a nyákrétegbe rejtőzik el.
Mint az korábban említésre került, a Heli-
cobacter pylori csupán a gyomor nyálka-
hártya felületén tanyázik, nem hatol annak
mélyebb rétegeibe. A mikroba egy sor
olyan anyagot képes termelni, amely loká-
lis gyulladásos választ képes indikálni, 
beleértve a neutrofilok reakcióját is, ami a
Helicobacter pylori fertőzés tipikus megje-
lenése, továbbá a T és B limfociták, a plaz-
matikus sejtek, a makrofágok stb. reagálá-
sát egyben. A Helicobacter pylori óriási
szisztémás és nyálkahártya immunválaszt
képes indikálni. Az ellenanyag termelés
azonban nem vezet a fertőzés visszaszorí-
tásához, éppen ellenkezőleg hozzájárulhat
a szöveti károsodásokhoz.

A nem szívesen látott vendég
bonyodalmakat okoz
A fertőzés klinikai lefolyása igen változó
lehet, befolyásolhatják mind a mikroba
tulajdonságok, úgy a gazdaszervezet tu-
lajdonságai is egyaránt. Az akut fertőzés
átmenetileg hypoaciditisszel párosuló
pangasztritiszt okoz és csak ritka esetben
kerül diagnosztizálásra. A krónikus gaszt-
ritisz lényegében minden, tartósan kolo-

nizált gyermek esetében kifejlődik, azon-
ban a páciensek mintegy 80 – 90
százalékánál azonban nem jelennek meg
tünetek. Megállapítást nyert azonban,
hogy a tartósan tünetmentes fertőzött
gyermekeknél a gyomor nyálkahártyája
mentén a hisztológiai megnyilvánulások
progresszív rosszabbodása következik be.

A Helicobacter pylori a duodenális (pat-
kóbél) fekélyek 95 százalékánál, mígnem a
gyomorfekélyek 25 százalékánál mutatha-
tó ki. 1994. óta az Egészségügy Világszer-
vezet (WHO) által, mint I. csoportos kance-
rogénként van megjelölve. Különféle extra
GIT szimptómákkal is összefüggésbe hoz-
ható. Jelenleg még nincs teljesen és egyér-
telműen lezárva a Helicobacter pylori és az
olyan specifikus tünetek kapcsolata, mint
amilyenek a visszatérő hasfájások, vagy a
non-ulcerosis dyspepsia. Azonban sikerült
igazolni a krónikus Helicobacter pylori fer-
tőzés és a sideropenikus anémia közötti
kapcsolatot.

Gyógyítani, vagy sem?
Ebben az esetben az európai ajánlások
megszüntető gyógyítást csupán a biopszi-
ásan igazolt és aktív klinikai tünetekkel
bíró Helicobacter pylori pozitív krónikus
gasztritisznél javasolnak. A gyógyítás nem
általánosan megszüntető jellegű, ameny-
nyiben hiányzik az aktív fertőzés, vagy a
klinikai tünetegyüttes, de nem is preven-
tív jellegű daganatos, vagy más egyéb jö-
vőbeni komplikációs állapotok megelőzé-
sének szempontjából. Bizonyított aktív
fertőzésnek számít vagy a közvetlen hisz-
tológiai, vagy bakterológiai pozitív lelet.

Jelenleg a gyermekek esetében javasolt
gyógyítási sémák speciális eljárás és anti-
biotikumok (Klarithromycin, Amoxycilin,
Metronidazol) összetételéből áll. Az Eu-
rópában leggyakrabban alkalmazott sé-
mának a gyógyszerek hármas kombináci-
ója számít, azaz Omeprazol, Lansoprasol
és kétféle antibiotikum mellé (Klarith-
romycin és Amoxycilin). Gyakorlati prob-
lémát jelent azonban a Klarithromycinre
való rezisztencia fokozódása, illetve a má-
sodlagos megszüntető kezelésre alkalmas

gyógyszerek választéka, melyeket az el-
sődleges megszüntető gyógyítás kudarcot
vallását követően alkalmaznak. A klinikai
tanulmányokban bizonyítást nyert a Heli-
cobacter pylori fertőzés elleni terápiákban
alkalmazott probiotikumok hatékonysága
mind gyermekek, úgy felnőttek esetében
egyaránt.
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Mikor és hol következhet be a fertőződés?
A Helicobacter pylori az egész világon előfordul, bár előfordulását tekintve je-
lentős geográfiai és populációs különbségek mutathatók ki. A legnagyobb va-
lószínűséggel a szociális és gazdasági feltételek játszhatják a főszerepet a fejlő-
dő és fejlett országok közötti előfordulási különbségben. A megfertőződésre
tipikusan a gyermeki korban kerül sor, azon belül is feltételezhetően az ötéves
kort megelőzően. Az előfordulási gyakoriság aztán a teljes gyermekkor előre-
haladtával fokozatosan növekszik. A fejlődő országokban a gyermekek kettő-
és nyolcéves kora között a fertőzés éves fokozódása úgy tízszázalékos, míg-
nem ugyanez a szám Észak-Amerikában csupán egyszázalékos növekedést
mutat évente. A fejlődő országokban a prevalencia jelentős mértékben kü-
lönbözik az etnikai származás és az életkor függvényében. A Helicobacter
pylori fertőzés gyomornyálkahártyáról történő spontán eltűnése nagyon
ritkaság, főként újszülötteknél és csecsemőknél fordult elő. A Helicobacter
pylori fertőzés a felnőtteknél krónikus jellegű és specifikus terápia hiányá-
ban nem is lehet visszaszorítani.

Az utóbbi tíz évben a fejlett nyugati ipari közösségekben (Észak Amerika,
Európa, Japán) drámai csökkenés volt tapasztalható a Helicobacter pylori
előfordulásának tekintetében. Ez a csökkenés a gyermekeknél sokkal job-
ban észrevehető, mint a felnőttek esetében. Főbb okoknak tekinthetők
valószínűleg a szociális és gazdasági feltételek, vagy éppen a higiéniai
standard általános javulása, nem utolsó sorban a különféle megelőzések

hatékonysága.

A Helicobacter pylori egy olyan nem invazív
mikrobának számít, amely a hosszú távú túlélésre
rendezkedett be a gyomor agresszívan savas
környezetében. A világon minden második
ember lehet a gazdaszervezete. Kimutatták,
hogy a jelen mikrobával történt fertőzés
közvetlen összefüggésben áll a krónikus
gasztritisz és a nyombélfekély kialakulásával.
Ezt az említett felfedezést egyébként 2005-ben

az orvosi és fiziológiai szakterületen belül
Nodel-díjjal honorálta a tudományos világ két

ausztrál orvosnak, Robin Warren-nek és Barry
Marshall-nak. 

Alap- és haladó méregtelenítés

Főszerepben: Helicobacter pylori

Dióhéjban 
a Helicobacter
pyloriról 
Jellemzői: Gramnegatív, nem invazív
mikroba, mérete átlagban 
3,5 x 0,6 µm, a gyomor nyújtotta
agresszíven savas környezetben
történő hosszú távú túlélésre
alkalmas.
Rövid leírás: Három spirállal ellátott
tipikus alakzat és unipolárisan
elhelyezett faroknyúlványok.
Felfedezés: 1982.
Előfordulás: Gyomor nyálkahártya,
esetleg a GIT más egyéb részeiben
(máj, extrahepatális epevezeték,
vastagbél)
Megfertőződés módjai: széklet-száj,
száj-száj, vagy gasztro-száj úton.
Tünet együttes:
• Akut fertőzés
• Elsődleges krónikus gasztritisz
• Gyomorfekély (25%),

Nyombélfekély (90%)
• MALT limfomák
• Gyomor adenokarcinomája
• Extra gasztrointesztinális

megnyilvánulások
• Non-ulcerosis dyspepsia
• Visszatérő hasfájások
• A fertőzés tünetmentes

előfordulásai

... a Helicobacter pylori az egyike azon, több mint
húszféle mikrobának, melyeknek ismert a teljes
genetikai térképe? ?

Tudta Ön, hogy ...
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A Helicobacter pylori
gasztrointesztinális 

megjelenési formái 
gyermekeknél
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E
z a mikroorganizmus igen könnyen terjed egyik emberről a
másikra, mégpedig akár csók, vagy használt evőeszköz, bög-
re újraalkalmazásával stb.. A medicina azonban nem ad vá-

laszt arra nézve, hogy a Helicobacter pylori miért ezeken a he-
lyeken húzódik meg az emberi szervezetben: a gyomor esetében
ugyanis nem volna szabad előfordulnia, hogy azt bármiféle mik-
roorganizmusok gyarmatosítsák maguknak. Ezért a Helicobac-
ter, ún. hármaskombinációval (azaz egy olyan gyógyszer hár-
massal, mely világszerte kidolgozottnak számít és az orvosok
számára kötelező érvényű) történő kipusztítása nem jár együtt
az elvárt sikerekkel, annak ellenére, hogy a Helicobacter-t sike-
rül időlegesen, átmeneti jelleggel megsemmisíteni.

Ezért mi sem gondolkodhatunk úgy, hogy képesek vagyunk
megsemmisíteni ezt a mikroorganizmust, például a Helicob ne-
vű készítmény felhasználásával. Előre megfontoltan kell mérle-
gelnünk, azaz az okot kell keresnünk, miért került a gyomorba
ez a mikroorganizmus. Az ok ezen szerv immunitásának megza-
varása lesz, mégpedig vagy mikroba gócok jelenléte végett, me-
lyek nyálkahártya alatt bújnak meg, vagy pedig más toxinok
(például: nehézfémek, radioaktív, vagy vegyi anyagok, gyógy-
szer maradványok és más toxinok által), nyálkahártya ellen irá-
nyuló támadásai által. Éppen ezért a méregtelenítés számára a
leglényegesebb teendő a gyomor megszabadítása ezektől a to-
xinoktól, főként a mikroba gócoktól.

Tudjuk, hogy a gyomor a lép körébe tartozik, ezért a gócokat
főként a VelienDren nevű készítménnyel oldjuk meg. Az embe-
ri gyomor azonban egy igen összetett szerv, esetében találkoz-
hatunk a nyálkahártyája, vagy éppen a sóssav termelés zavarával
is, melyet az egyes nyálkahártya sejtek biztosítanak, azonban eb-

ben az esetben is képes teljesíteni a méregtelenítési feladatát és
a helyreállítást előkészíteni a Veliendren készítmény.

A gyomorra azonban hatással vannak más szervek is, mégpedig
a bolygóideg (máj) és a vegetatív idegrendszer (vesék) közre-
működésével. Éppen ezért a gyomor teljes méregtelenítéséhez
gyakori esetben minden olyan készítményt fel kell használnunk,
melyek méregtelenítik a teljes pentagramot, így tehát szükség
lehet nem csak a VelienDren-re, hanem az UrinoDren-re, a Li-
verDren-re, sőt gyakran a CorDren-re és a RespiDren-re is. Csak
a gyomor helyes méregtelenítésekor alkalmazhatjuk a Helicob
nevű készítményt, bár az is igaz, hogy a gyomor nagyon gyakran
maga válik meg a Helicobacter-tól. Tehát a figyelmünket ne er-
re a mikroorganizmusra összpontosítsuk, hanem a gyomor mé-
regterheltségére.

Ez a szabály érvényes a teljes méregtelenítésre is, annak elle-
nére, hogy ezt számos méregtelenítési terapeuta szüntelenül
megszegi. A szükséges megjegyzés érdekében még egyszer sze-
retném megismételni. A figyelmünket elsődlegesen ne, a külön-
féle szövetekben előforduló mikroorganizmusokkal kössük le,
hanem magára a szövet méregtelenítésére összpontosítsunk.

A méregtelenítés egy olyan folyamat, melynek során egy szer-
vet igyekszünk megszabadítani a mikroba gócoktól, az idegen
eredetű anyagoktól, a metabolitoktól és a stressztől. A többivel
már elbánik maga a szervezet is, mi pedig az egész folyamatot
elég, hacsak könnyedén stimuláljuk a mikroba szférából szár-
mazó kiegészítő készítményekkel.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2011/05.-06., Dr. Josef Jonáš
– Helicobacter pylori & detoxikace

Magyar szöveg: Gauland Attila
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Alap- és haladó méregtelenítés

Helicobacter pylori
és a méregtelenítése 

Nincs kétség afelől, hogy a Helicobacter
pylori bizony résztvevője

a gyomorgyulladásoknak,
a gyomorfekélyeknek és még talán más

egyéb gyomorproblémáknak is.
A gyomorban való jelenléte egyáltalán

nem kívánatos. A Helicobacter pylori nem
csak a gyomorbántalmakban veszi ki

a részét, hanem például a patkóbél
fekélyek esetében is és gyakran írják le
olyan mikroorganizmusként, mely más

szervekben, mint például az
artériafalakban is jelen van.

Főszerepben: Helicobacter pylori

A Helicobacter segít és védelmez

AHelicobacter pylori elsősorban úgy ismert, mint a gyomorfe-
kélyek kiváltója. A New York University School of Medicine-n

dolgozó, Martin Blaser amerikai mikrobiológus által vezetett 
tudóscsoport egy kutatást végzett, melyből az derült ki, hogy a
Helicobacter képes megvédeni is a gazdaszervezetét más egyéb
megbetegedésektől. Megállapította, hogy a Helicobacter pylori vi-
rulens törzseinek előfordulása, mintegy negyven százalékkal csök-
kenti az asztma kialakulásának valószínűségét tizenöt éves kor
alatt. A Helicobacter pylori virulens törzsével megfertőzött páci-
enseknek alacsonyabb az érzékenységi szintje a mindennapos pol-
lenekre és gombákra, - az allergia tesztek alapján. Ez egybevág az
allergiás megbetegedések keletkezéséről szóló ún. higiéniai hipo-
tézissel. Ez alapján a mikroba fertőzések a korai gyermeki korban
a páciens szervezetében olyan előfeltételeket alakítanak ki, me-
lyek csökkentik az allergia és az asztma kialakulásának kockázatát.

Blaser szintén meg van győződve arról is, hogy a jelen baktéri-
ummal történt megfertőződés a pácienseket megvédi az egyes,
felső gasztrointesztinális traktus részeinek megbetegedésétől, pél-
dául a gyomortartalom nyelőcsőbe jutásától, a reflux következ-
ményeitől.

A jelen bakteriális fertőzés más aspektusaira helyezték figyel-
müket a Michigani Egyetem tudósai. Az egereken végzett kutatá-
saikból az derül ki, hogy a gyomorban lévő Helicobacter pylori bi-
zonyos mértékben megváltoztatja a teljes emésztőrendszer
immunológiai környezetét és csökkenti a szalmonella által elői-
dézett bélgyulladást. Ez a megállapítás hozzájárulhat annak a tisz-
tázására, hogy mi lehet az oka, amikor a Helicobacter pylori fer-
tőzéssel gyakran sújtott ázsiai és afrikai országokban élő emberek
ritkábban szenvednek olyan krónikus bélgyulladásos megbetege-
désekben, mint amilyen az ulcerosis clollitis, vagy a crohn-féle be-
tegség.

Források: www.osel.cz, www.strevni-zanety.cz

Gyermekeknél 
a Helicobacter vasat
von el
AHelicobacter pylori mikroba feltételezhetően a gaz-

daszervezetét a „vassal“ lopja meg. Ez gondot fő-
ként a gyermekeknél okozhat, akik ezt a nyomelemet a
rendes fejlődésükhöz igénylik.

Ugyanúgy, mint a többi baktérium, vagy nem utolsó
sorban az ember, a Helicobacter pylori-nak is vasra van
szüksége a növekedéséhez. A Texasi Egyetem kutatói
azt vizsgálták, hogy milyen mértékben vonnak el vasat
a gyermeki szervezettől a baktériumok.

Az antibiotikumokkal és a gyomor savasságának csök-
kentését szolgáló gyógyszerekkel a fertőzésből kigyó-
gyított gyermekeknél a vasszintet mutató markerek fo-
kozatosan emelkedni kezdtek. Mígnem a folytatásos
fertőzésben szenvedő gyermekeknél a szérum ferritin
protein szint, – mely a szervezetünkben megtalálható
vaskészletek állapotára utal, - továbbra is alacsony szin-
tet mutatott.

A tanulmány eredményeiből kiderül, hogy a bakteriá-
lis fertőzés, az amúgy egészséges gyermekeknél, csök-
kenti a szervezetben található vasszintet, az így előálló
vashiány pedig összefügghet a vérszegénységgel. Ko-
rábbi tanulmányok arra mutattak rá, hogy a vasszint be-
folyásolja az agy aktivitását, hosszú távon pedig a ha-
landóságot, valamint a nemzőképességet is.

Forrás: www.rozhlas.cz

A80-as évek elején az ausztráliai
Perthben található Királyi Orvosi
Klinikán, két ausztrál orvos, Barry

Marshall és Robin Warren azt
vizsgálták, hogy a baktériumok
hogyan képesek
a gyomrunkat gyarmatosítani.
Történt, hogy 1982. Húsvétján,

Barry Marshall az
ünnepnapokra véletlenül

a szokásos kettő helyett, teljes öt
napra az inkubátorban hagyta
a baktériumkultúrát tartalmazó
petricsészét. Amikor első munkanap az
említett inkubátorhoz lépett,
a petricsésze bizony csillogott-villogott
a baktérium kolóniák óriási számától,
melyek közül később gond nélkül
izolálhatóvá vált egy olyan baktérium,
amelyet korábban még senki sem látott.
Elsőre a Campylobacter pyloridis

elnevezést kapta, de
később átnevezték végül Helicobacter
pylori-ra.

Warren és Marshall azzal az ötlettel
álltak elő, hogy talán pont ez
a baktérium állhat olyan tünetek
keletkezésének hátterében, mint
a gyomornyálkahártya gyulladása
(gasztritisz), vagy más, a gasztritisszel
kapcsolatban álló betegségek. A jelen
mikroorganizmus és gasztritisz, illetve
a gyomorfekélyes panaszokkal való
összefüggéseket az orvosi szakma eleinte
hűvösen és elutasítóan fogadta. Éppen
ezért Barry Marshall úgy döntött, hogy
önmagán végez el egy kísérletet.

1984. júliusában ennek ürügyén Barry
Marshall, átlátszó, Helicobacter pylori
kultúrát tartalmazó oldatot ivott meg.

Öt nap elteltével reggel rosszul érezte
magát, melynek következtében nem
savas gyomornedvet hányt. Úgy
tizennégy nap után a megbetegedés
spontán módon eltűnt nála, azonban
a nyolcadik napon elvégzett tenyésztés
és a hisztológiai vizsgálat egy súlyos akut
gasztritiszt mutatott ki, kiterjedt
Helicobacter pylori jelenlét mellett. Ez
a kísérlet rámutatott arra, hogy
a gasztritisz és a Helicobacter pylori
fertőzés között közvetlen kapcsolat
létezik.

A kétségtelen tények alapján ez a teória
így domináns teóriává vált a kialakuló
gyomorfekélyek túlnyomó többsége
eredetének megismertetésében.

Forrás: www.medicina.cz

A Helicobacter pylori baktériumának létezése viszonylag
nem oly régen került bizonyításra. Azt, hogy ezt
a mikrobát ma ismerjük, nos csupán egy véletlennek
köszönhetjük.

A Helicobacter felfedezése: 
a véletlen és egy önmagáért
beszélő felfedezés 



vetve minket anélkül, hogy tudnánk ponto-
san miért is. A stressznek különféle változa-
ta létezik, miközben a legkomolyabb közü-
lük az egzisztenciális stressz. Az egzisztencia
szempontjából beszélhetünk magát, az élet
veszélyeztetéséről, ma főként különféle
mikroorganizmusok és betegségek által ké-
pezve, szemben a korábbi félelmeket kife-
jező ragadozó állatokkal, ellenséggel és éh-
séggel. A stresszt azonban kíséri még a
beosztás, a jólét, a család elvesztésének rém-
képe, röviden összefoglalva a létezésünk ve-
szélyeztetettsége gyanánt számos olyan dol-
got tudunk ma felsorolni, melyek korábban
egyszerűen nem is léteztek. Annak idején az
emberek azon aggódtak, nehogy megfagy-
janak, éhen haljanak, vagy megölje őket az
ellenség.

A mindenütt jelenlévő stressz a betegsé-
gek bizonyos mértékben olyan formáló-
dását is jelenti, melyben jelentős mérték-
ben vesz részt az emberi táplálkozásban
bekövetkezett kedvezőtlen változás.
Mindezt azonban jól ismerjük, tehát sem-
mi újdonság mindebben, mégis fontosnak
tartom megemlíteni, mivel erre épül az
egész további mondandóm.

A legnagyobb hiba, melyet a hagyomá-
nyos kínai orvosláson alapuló egésztestes
medicinát vallók elszoktak követni az, hogy
az egész rendszert, melyet gyakran ener-
getikai rendszernek is szoktunk nevezni,
túlságosan statikusnak, azaz mozdulatlan-
nak tételeznek fel. Már önmagában a do-
log lényegéből fakadóan, ha energiáról
van szó, mindenképpen gondolni kell a
mozgásra, a szüntelen változásra, vibráció-
ra, örvénylésre is. Ha az öt elemről (pen-
tagramról) beszélünk, és mondjuk, arról ér-
tekezünk, hogy a tüdő képe ilyen és ilyen
karakterisztikával bír, ugyanakkor a lép ké-
pe pedig amolyannal, akkor nyilván szó fog
esni még a vesék, a máj, vagy a szív képéről
is, amivel egyfajta olyan tudálékoskodást
követünk el, aminek, mint ismeretes nem
sok köze van a valós élethez. A valós élet
ugyanis másként zajlik valójában, mint azt
az emberek az iskolában tanulják. Ponto-
san ezzel a hibával terhelt az öt elem értel-
mezése is, melyet egy mozdulatlan séma-
ként képzelünk el, beleültetve a saját
elképzeléseinket.

Az öt elem egy olyan képződmény, mely
öt fő-, vagy más néven anyaszervet és szá-
mos függőségben lévő alárendelt leány-
szervet tartalmaz. Az öt elemen belüli
energia szüntelenül kereng, állandó moz-
gásban van, valamennyi ilyen mozgás pe-
dig arra szolgál, hogy a hiányok és feles-
legek minduntalan kiegyenlítődjenek és
valamennyi szerv harmonikusan működ-
jön. Ha ez az alapszervek közötti mozgás
már nem győzi megoldani a felmerülő
problémát, akkor egy újabb kompenzáci-
ós mechanizmus lép képbe, ami azt teszi
lehetővé, hogy az alap dinamikus rendszer
minél tovább tartsa fent az egyensúlyt.

Ezt a mozgást nagyon jól fejezik ki a ne-
páli és tibeti buddhista kolostorokban

használatos imamalmok. Az imádkozások
során az imamalmok állandó forgásban
vannak, amivel azt a szüntelen mozgást
fejezik ki, ami nem csak az élet létezésé-
nek alapja, hanem az egész világegyete-
mé is. Ugyanígy fejezte ki a dinamikát egy
ismert (később negatívnak tartott) szim-
bólum is – a szvasztika is, mely a maga,
visszakanyarított keresztvégeivel szintén a
körforgást jellemezte.

Úgy gondolom, az emberi élet dinamikus
mechanizmusát mozgató energia ponto-
san az, amit ma stressznek, vagyis veszé-
lyeztetettségnek tartunk. A veszélyezte-
tettséget alapkifejezésnek tekintem,
melyet nagyon fontos pontosan értelmez-
ni és megérteni. Ha az egyénnek az életén
kívül semmi más tulajdona sincs, akkor a
veszélyeztetettségének lehetősége vi-
szonylag csekély, mindössze az élete az,
ami elvehető tőle. Minél több tulajdona,
jóléte, különféle élménye, élelme van egy
embernek, annál könnyebben lép be az
életébe a veszélyeztetettség érzete. Mivel
az egyetlen érzelem, mely kompenzáció-
ként felveheti a harcot a veszélyeztetett-
ség veszélyével az nem más, mint az ag-
resszió, ezért az agressziót az életünk
alapvető érzelmi produktumának tartom.
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni az-
zal, hogy az emberek többségénél nem
kerül az agresszió felszínre, nem vehető az
rajtuk észre. Az agresszió kifejezés egy na-
gyon is közeli dolog, csak talán nem érzé-
keljük megfelelően ennek az energiának
a karakterisztikáját. Ugyanis ez az energia
az, amely a különböző szervekből olyan
érzelmi tünetekként merülnek fel, melye-
ket aztán a léphez, a tüdőhöz, a szívhez,
vagy éppen a vesékhez, illetve a májhoz
társítunk. Ennek a dinamikus egységnek a
megértéséhez fontosnak tartom a követ-
kező ábra megfelelő megértését:

A méregtelenítés szempontjából ez azt
jelenti, hogy csak bizonyos körülmények
fennállásakor lép elő ez az energia a lép
képe alatt.

Ha szeretnénk ezután az energia után
egészen a gyökeréig lenyúlni, úgy igen
mélyen és aprólékosan kell eljárnunk, visz-
szanyúlva egészen a forrásig. Ez a forrás,
mint említettem, pontosan az a védekező
energia, mely a veszélyeztetettséggel
szemben keletkezik, miközben a mai civi-
lizációnkban a veszélyeztetettség érzete
szinte szüntelenül jelen van az életünk-
ben. A veszélyeztetettség érzete a hajtó-
motor ahhoz, hogy pénzt keressünk és tu-
lajdont halmozzunk fel. Ezek a dolgok
ugyanis aztán a veszélyeztetettség bizo-
nyos típusát képesek kompenzálni, bár
igaz, közben fogalmunk sincs arról, hogy
ugyanakkor újabb és újabb veszélyezte-
tettség érzetét hozzák maguk után.

Mivel az említett energia képes szervek
szerint különféle minőségben megváltoz-
ni, - mely bekapcsolódhat ebbe az említett
kompenzációs folyamatba -, így előfor-
dulhatnak a lép patológiai energiájának
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A
kereszténység éppen ellenkezőleg
arról tesz említést, hogy az egyén
élete a földi pályafutásának befe-

jeztével ér véget és mint ilyennel, vele
együtt távoznak mind az erényei, úgy a hi-
bái egyaránt. Ezekért persze majd valahol
máshol fog felelni, az utódok viszont a
nulláról kezdik az életüket. Ez azért van
így, mert a bíráló, aki eldönti, hogy a tet-
tek helyesek, vagy helytelenek voltak, az
egyszerűen nem ember, hanem egy fel-
sőbb hatalom.

Ezeket a jelenségeket manapság örökle-
tességnek nevezzük annak ellenére, hogy
nem teljesen világos, hogyan, mi módon
öröklődik például a jellem és a viselkedés.
A tudósok e téren még vitatkoznak, mi-
szerint mennyire felelős eme emberi meg-
nyilvánulásokért az örökletesség, vagy ép-
pen milyen mértékben számít a nevelés,
esetleg a leutánzás, az viszont biztos,
hogy a DNS spiráljaiba rendezett amino-
savak generációkról, generációkra nagyon
is sok tendenciát, illetve jegyeket képesek
átörökíteni. A genetikusok azt állítják vi-
szont, hogy az örökletesség egy olyan
terv, mint amely szerint egy házat is fel le-

het építeni. Persze a ház megépülése,
vagy éppen meg nem épülése később már
nem attól függ, hogy ki készítette a ter-
veket, vagyis nem attól az elődtől függ,
aki a genetikai információkat átadta, ha-
nem ha egy ház ténylegesen fel is épül, az
egyéntől függ, akinek egyben a terv is a
rendelkezésére áll. Minket elsődlegesen a
helytelen, rossz tervek érdekelnek, melyek
alapján egy nem megfelelő emberi szer-
vezet épülhet fel.

A betegségképre azonban hatással van
egy olyan jelenség is, melyet szoció-kultúr
környezetnek nevezünk. A különféle tör-
ténelmi időszakok az emberektől más és
más tulajdonságokat igényelnek és egy-
ben más elsőbbségi formák a preferáltak.
A korai középkor például egyáltalán nem
az időszak volt, ami az emberek oly nagy-
mértékben előtérbe helyezték volna a böl-
csességet és a képzettséget, sokkal lénye-
gesebb volt abban az időben az erő és a
bátorság. Az agresszivitás formái is telje-
sen mások voltak, mint manapság. Régen
a fizikai agresszivitásukat az emberek le-
vezethették a fizikai munkával, de akár ki-
sebb összeütközésekkel, törzsi csatározá-

sokkal, vagy akár háborúskodással is,
melybe vagy önként, vagy zsoldért, illetve
akár vallási okoktól vezérelve léptek be.
Ugyanígy régen teljesen más jelentett örö-
möt az emberek számára, mint manapság,
persze a félelmeik is teljesen mások vol-
tak, mint amilyenekkel mi rendelkezünk.
Éppen ezért régebben másfélébb beteg-
ségek fordultak elő, mint napjainkban. Az
ember korábban nem volt veszélyeztetve
attól, amit ma civilizációs betegségeknek
nevezünk.

A jelen civilizációnkat legfőképpen két je-
lenség prezentálja. Ezek egyike legfőkép-
pen a nagy mennyiségű étel, a különféle el-
készítésű élelmiszerek, az élelmiszeripari
feldolgozás, a nem természetes vegyszerek
alkalmazása, röviden a manapság fogyasz-
tott ételeink és maga az étkezésünk na-
gyon is különbözik azoktól az élelmisze-
rektől és ételektől, melyeket korábban
fogyasztottunk a történelem során.

A jelen civilizációra jellemző második je-
lenség a stressz egy igen különös formája,
amely nem egy konkrét, könnyen leírható
és előre megjósolható stresszként játszódik
le, hanem egy imagináris jelenségként, kö-

Egy betegségképre
különféle tényezők
gyakorolhatnak hatást.
Már a régi törvények is
írtak arról, hogy akár
a negyedik generációkig
menően viselhetik az
apák hibáit a fiaik. Ezzel
talán az fejezhető ki, hogy
sem az egészségi
problémák, sem az
életmód, sem a jellem
nem ér véget az egyénnél,
ellenben az tovább
folytatódik további
generációkon át, időnként
mint igen pozitív, de
előfordulhat mint áldatlan
örökség formájában.Itt ismét

a lép jelentkezik 

megnyilvánulásai. Ezek a megnyilvánulá-
soknak lehetnek érzelmi karakterei is, elő-
fordulhatnak fiziológiai változásokként,
viselkedési formákként, de mindnek meg-
van a maga karakterisztikája a toxinok le-
rakódásában. Pontosan a toxinok lép kö-
rében történő lerakódása mondható
tipikusnak erre a körre, így az egészségi
problémák egész sorát társíthatjuk ponto-
san a léphez. A lép körének domináns tü-
netei közé sorolhatók az izombántalmak,
ugyanis a lép kezeli az izmokat. Az iz-
mokban lerakódó toxinok alkotják a fá-
radtság szindrómának egy részét, de
ugyanígy részesei az izmok öregedésének
és elgyengülésének is. Az izmok óriási tö-
mege képes a mikroba toxinok áldozatává
válni, melyek igencsak kimerítik a szerve-
zetet, károsítják annak funkcióit. Éppen
ezért nyomon kell követni a lép és az iz-
mok, - vagyis ahogyan az utóbbit a kínai
orvoslás nevezi, a hús -, között.

A következő lényeges szerv, jobban
mondva szervi rendszer, amely érintett
szokott lenni a lép patológiai energiával
való túlterheltségekor az nem más, mint
nyirokrendszer. A nyirokrendszeren belül
a toxinok a nyirokcsomókban rakódnak le,
amivel ezek a csomók a nyirok számára át-
járhatatlanná válnak, így a limfa csak stag-
nál bennük. Mivel a nyirok önmagában is
méregtelenítő - és immunszerv, így a toxin
a legkülönfélébb olyan szervekben és szö-
vetekben képes felszaporodni, melyek a
nyirokrendszer által átjártak, egyben ma-
ga a nyirokrendszer működése is rosszab-
bodik.

Nem szabad megfeledkeznünk arról a
tényről, hogy a lép ellenőrzi a nyálkahár-
tyát.

A lép patológiai hatású energiájának ne-
gyedik domináns megnyilvánulása nem
más, mint az érzelmek és a viselkedés
megnyilvánulási formái, melyek a gond-
terheltséggel, a túlzott tervezéssel, a
kényszergondolkodással és a kényszercse-
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lekvéssel karakterizálhatók. A lép energi-
áját kísérő érzelmi megnyilvánulások, a
hordozójuk számára igen csak kellemetle-
nek és csak fokozzák az egyén stressz ter-
heltségét. Az olyan veszélyeztetettség ér-
zete, mely abból ered, hogy a tervek nem
valósulnak meg, vagy túl sok a gond és a
felelősség, illetve másodsorban az ideá-
loknak való meg nem felelősség stb. mind-
mind tovább fokozhatják az érzelmi ala-

pú stresszt. Ezzel pedig zárul a kör, mely-
ben a lépet a veszélyeztetettségből kelet-
kező patológiai energia táplálja, a lép ön-
magában pedig a veszélyeztetettség
érzetéhez még hozzá is járul. Azzal, hogy
a lép érzelmi megnyilvánulásai az érzelmi
stressz forrásaivá is válnak, egy zárt kör
alakul ki, melyet csak egy betegség képes
megszakítani, azaz egy olyan betegség,
mely pontosan a nyirokrendszert, az iz-
mokat, az agyat, a hasnyálmirigyet, a
gyomrot, vagy éppen a pajzsmirigyet, il-
letve más, belső kiválasztású mirigyet,
nem utolsó sorban pedig a csontvelőt fog-
ja megtámadni.

Korunk jellemzőinek hatására nagyon
gyakran megesik, hogy a veszélyeztetett-
ség patológiai hatású energiája egyszerű-
en elszabadul a lép körének közreműkö-
désével, ezért fordulhat az elő, hogy ettől
a körtől származó betegségek manapság
annyira gyakoriak és amelyek nagymér-
tékben veszélyeztetik az emberi fajt.
Amennyiben szeretnénk a lép körével ösz-
szefüggő egészségi panaszoktól méregte-
leníteni az adott szervezetet, akkor első-
nek mindenképpen kezelnünk kell az
alapvető veszélyeztetettség energiáját,
melye a májjal áll kapcsolatban. Azért a
májjal, mert a májban tud létrejönni az
agresszió, mely megvéd minket, mely le-
hetővé teszi számunkra a harcot, az ellen-
állást és az aktivitást. Ezért a LiverDren ké-
szítményhez mindenképpen társítsuk a
VelienDren készítményt, mely utóbbi ke-
zeli a lép patológiai hatású energiáját. Ez
önmagában ahhoz vezethet, hogy az
egész rendszer a további károsodásokkal
elbánik. Ez azonban nem mindig van így,
ezért szükség lehet egy harmadik készít-
ményre is az említett periférikus szervi
rendszerek vonatkozásában, azaz a nyi-
rokrendszer esetében a Lymfatex készít-
ményre, a pajzsmirigynél a ThyreoDren-
re, az izomterheltségnél a MuscuDren-re,

illetve a gyomorterheltségnél a Gaste-
Dren-re és a hasnyálmirigy gondoknál a
PankreaDren-re.

Ha a patológiai energia elsődleges for-
rására, vagyis az egzisztenciális veszélyez-
tetettség alapérzetére nem volna elegen-
dő a kezelés, akkor nem biztos, hogy a
méregtelenítés sikerül számunkra. Követ-
kezésképpen nem csak a készítmények
szedése fontos, hanem azok szedésének

sorrendje is. Ezt a sorrendnek pontosan
követnie kell az energia áramlását. Nem
lehet az egészet úgy elkezdeni, mint aho-
gyan azt sokan teszik, a végétől fogva, va-
gyis attól a szervtől kezdve, ahol is a prob-
léma megnyilvánul.

Tehát nem kezdhetjük a folyamatot a
Lymfatex, vagy a ThyreoDren készítmény-
nyel anélkül, hogy elsőnek ne kezelnénk a
teljes probléma gyökerét. Ezek a tüneti vég-
leges készítmények pontosan a méregtele-
nítési folyamat végén szükségesek. Ha a ké-
szítmények sorrendjét megfordítanánk,
akkor bizony nem sok sikert érnénk el. ép-
pen ezért igyekezzünk dinamikusan gon-
dolkodni, az energiát fogjuk fel úgy, mint
egy tartósan áramló jelenséget. Figyelem-
mel kell kísérnünk ennek a mozgásnak az
irányát is, ismernünk kell a törvényszerűsé-
geit, mindezek tudatában már képesek le-
hetünk nem csak a legmegfelelőbb készít-
ményeket alkalmazni, hanem összeállítani
azok helyes alkalmazási sorrendjét is a szer-
vezetben található patológiai hatású ener-
gia mozgásának függvényében.

A patológiai hatású energiának nem
csak az érzelem lehet az egyedüli forrása,
hanem a táplálék is. A lép körének keze-
lését tehát követnie kell a táplálkozás egy
bizonyos formájának is mégpedig azért,
mert ezt a kört nem táplálhatjuk patoló-
giai hatású táplálkozással sem, hiszen
ezek további terheltségek kialakulását
okozhatják. Nézzük meg, miből kellene
állnia a lép, és a lép körébe tartozó szer-
vek terheltsége esetén a táplálkozásnak (a
következő ismereti anyag forrása William
Tara: Macrobiotics and Human Behavior –
Japan Publications, Inc. 1984.).

A Föld energia
kiegyensúlyozatlansága és 
a táplálkozás
Mind a lépet, úgy a nyálmirigyet is kedve-
zőtlenül befolyásolja az egyszerű, vagy a

finomított cukrok és a gyümölcsök túlzott
fogyasztása. Ezek az egyszerű cukrok
ugyanis a testben savas közeget alakíta-
nak ki és kimerítik a szervezet ásványi
anyag készleteit. A cukorfogyasztás külö-
nösen káros a nyálmirigyre nézve. Ugyan-
is azzal okoz nehézségeket, hogy fokozza
ezen szerv teljesítményét a vérben lévő cu-
kor konzisztens szintjének megtartása ér-
dekében.

A régi időkben cukrokat csak kismérték-
ben fogyasztottak az emberek, gyümölcs,
vagy éppen összetett szénhidrátok formá-
jában. Az egyszerű, vagy a finomított cuk-
rok fogyasztása traumatikus következmé-
nyekkel jár együtt a szervezet számára,
aminek következménye az ásványi anya-
gok és egyéb védőtényezők csökkenése. A
túlzott cukorfogyasztás hatására kialakult
savas közeg a lép működésére nézve is ká-
ros, ugyanis a fokozott májműködéssel és
ellenanyag termeléssel csökken a test, fer-
tőzésekkel szembeni védekezőképessége.
A zsíros és „nehéz” ételek (mint amilye-
nek a sült és rántott ételek, a tésztafélék
stb.) hozzájárulhatnak a lép kiegyensúlyo-
zatlan működéséhez, ugyanis ezek az élel-
miszerek közvetlenül befolyásolják a limfa
termelődését és annak sűrűségét. A liszt-
ből, főként a finomlisztből készült élelmi-
szereket az emberi szervezet lassabban és
sokkal rosszabbul emészti meg. Ezért telt-
ség és az ellustultság érzetét kelthetik.

Az ilyen jellegű problémák előfordulása-
kor nagyon fontos a kellő mennyiségű 
ásványi anyagok jelenléte a bevitt táplá-
lékban. A zöldleveles zöldségek, valamint
a tengeri algák jó megoldást jelentenek 
a szervezetben előforduló, említett 
kiegyensúlyozatlanságok rendezésében. 
Általánosan elmondható, hogy egy ét-
rendnek inkább könnyednek nem túlfű-
szerezettnek és nem túlfőzöttnek kellene
lennie. Illő volna korlátozni a lisztből ké-
szült termékek bevitelét is. Az említett
szervek egészséges működésének megújí-
tásában segíthet az összetett szénhidrátok
fogyasztása, mégpedig olyan teljes gabo-
nafélék formájában, mint a ragadós rizs,
vagy a köles.

A lép funkciójának stimulálására, a nyi-
rok mozgására és a nyálmirigy működésé-
re nagyon fontos tényező a testmozgás.
Az egyéni kondícióra való tekintettel min-
dennap kellene végezni valamilyen meg-
terhelő aktivitást.

Mindenképpen eredményes egy olyan
munkába bekapcsolódni, mely több em-
berrel történő együttműködést és maxi-
mális mértékű szociális interakciót igényel.
Fontos, hogy az ilyen nehézségekben
szenvedő személyek ne elemezzék túlzot-
tan a saját problémáikat és nehogy elszi-
getelődjenek a társadalomtól.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/09.-10., Dr. Josef Jonáš – 
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Új Joalis szaküzlet Budapesten!
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy Budapesten megnyílt az új Egészségnevelő Szaküzlet, 

mely egyben olyan Joalis iroda is, ahol a méregtelenítési terapeuták személyesen is
megvásárolhatják a készítményeket, illetve képzésekre jelentkezhetnek.

Hétfőn, kedden és pénteken kolleganőm, Pappné Enikő található az üzletben,
szerdán és csütörtökön pedig jómagam, Szodoray Andrea.

A felmerülő kérdéseket és a készítményrendeléseket az alábbi e-mail címek valamelyikére kérjük küldeni:
E-mail: egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu vagy joalis@egeszsegnevelo.hu

2011. év végi és ünnepi nyitva tartás az Egészségnevelő Szaküzletben:

2011. december 22-ig, a szokásos nyitvatartási rend mellett.
2011. december 23.-27., ünnepek miatt zárva.
2011. december 28., szerdán nyitva.
2011. december 29. – 2012. január 2., leltár miatt zárva
2012. január 3., keddtől nyitva.

Kérem, forduljanak hozzánk bátran és bizalommal, mindenkit sok szeretettel várunk!

Minden kedves Terapeutánknak, Munkatársunknak és Vásárlónknak, Kellemes ünnepeket és Boldog Új
esztendőt kívánunk!

Szodoray Andrea

Egészségnevelő Szaküzlet
Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 80.
Telefon: 06-30-602-1567

Nyitva tartás: Hétfő: 10:00 – 17:00
Kedd: 10:00 – 17:00
Szerda 10:00 – 17:00
Csütörtök: 10:00 – 17:00
Péntek: 10:00 – 14:00

Jonáš doktor tanácsai 

Az alkoholos alapú
készítmények bőrön
keresztüli
alkalmazása
Azt szeretném megkérdezni, hogy a
felnőtteknél is lehet alkalmazni a
szeszalapú készítményeket a hasi bő-
rön keresztüli bekenéssel? Azért kér-

dezem mindezt, mert a készítmények szájon át történő bevéte-
lét követően kellemetlen, gyomortájéki érzés, valamint
gyomorégés (refluxban szenvedek) vesz hatalmába. Próbálkoz-
tam már a felforralt vizes megoldással is, amikor a cseppeket
egy kevés felforralt, majd lehűtött vízbe csepegtettem annak
reményében, hogy az alkohol elillanásával a problémám meg-
oldódik, de sajnos nem így történt.

Mirka Barlová

Igen, a szeszalapú Joalis készítményeket, felnőttek esetében is
lehet a bőrön át alkalmazni. Ezen készítmények alkalmazása
szempontjából a legideálisabb testtájéknak a nyak és az alkar
számít. Az információk átvitelének minősége ebben az esetben
is ugyanolyan hatékony, mint amikor szájon át visszük be a szer-

vezetbe. A bőrön keresztüli bevitelre kizárólag csak a szeszala-
pú készítmények alkalmasak, a szirupos alapúak nem!

A Joalis készítmények adagolása
Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy a Joalis készítmények
fogyasztásakor mi az ideálisan és mi a maximálisan alkalmaz-
ható cseppszám annak érdekében, hogy a test kellően képes le-
gyen reagálni a méregtelenítésre?

Soňa Rychterová

Ez egy manapság igen népszerű kérdés. Jelen civilizációnkban
élő emberek ugyan az informális világban élnek, annak részesei,
de az agyuk továbbra is rendíthetetlenül az anyagalapú, azaz
materiális világból ered. Amit a kezemben tartok, amit látok,
amit érzek, az létezik. És akkor mi van a minket körülvevő milli-
ónyi láthatatlan hullámokkal és jelekkel? Ez egy ugyanolyan kér-
dés, mint amikor azt kérdezik, hogy a tévében futó program
megjavul, ha hangosabbra vesszük? Az információ nem a kvan-
titásában, hanem a minőségében különbözik. Teljesen mindegy,
hogy nyolc, vagy tizenkét cseppet alkalmazunk. Ami lényeges,
az információ ismétlése. Ez az ismétlés lehet naponta kétszer,
vagy akár ötször is, ebben ugyanis már van különbség. Én a na-
ponta kétszeri ismétlést javaslom!



A
bőrünk szó szerint elhatárol
minket a környező világtól, és
egyben biztosítja is számunkra

a vele való érintkezést. Az öt elem
(vagyis a kínai pentagram) összefüggései
alapján a bőr (epidermis) mint olyan,
a tüdővel áll szoros viszonyban, a tüdő
pedig az érzelmekhez kapcsolódik, mely
ugye alapját képezi az emberi szociális
kapcsolattartás minőségének. A bánatos,
mi több agresszív személy nem igazán
szeret kapcsolatot teremteni
a környezetével, sokkal inkább
önmagába fordulóvá válik. A tüdő

körében méreganyagokkal terhelt
személy kitér más emberek testi érintése
elől és egy relaxációs masszázs sokkal
inkább kellemetlen élményt okozhat
számára… Jegyezzük meg, hogy az ilyen
érzelmeket a Joalis információs
készítmények segítségével egy
szisztematikus méregtelenítés mellett
a szervezetből fokozatosan el lehet
távolítani, ezzel pedig nagyon is
javítható az érintett személy szociális
kommunikációja a környezetével.
A bőrre úgy is tekinthetünk, mint
a szervezet térképére. A test különféle
pontjában ugyanis a bőrön fel lehet
ismerni, mely szervek vannak legyengült
állapotban és melyek méregterheltek.
A bőrt tehát arról ad tájékoztatást az
ember számára (már aki kellően jártas

a „bőr földrajzában”), hogy az egyes
szervei javára mit kell tennie és mit
tehetne. Röviden összefoglalva tegyünk
említést legalább a bőr néhány
legfontosabb „részterületéről” és ezek
mely alapszervekkel állnak közeli
viszonyban. A bőr ezen területein
előforduló nehézségek tehát hagynak
következtetni, hogy mely szerveket kell
megtisztítani a méreganyagoktól:

• Szív, vékonybél:
A kéz tenyér része és a bőr azon részei,
melyet a tenyér spontán megérinthet,

mint például az arcot.
Javasolt készítmény: Joalis Cor-Dren.
• Lép, hasnyálmirigy és gyomor:
Az újbegyek és további pontok
a bőrmentén, melyeket a kisujj (vagy
éppen mutatóujj, bár a mozgás
önmagában a kisujjból indul ki, mely
utóbbi az össze ujj közül a legtöbb
idegvégződéssel rendelkezik; a tapintás,
mint az egyik emberi érzékelésfajta,
pontosan a lép szervi körébe tartozik)
képes megérinteni. Ezek rendre a nyaki,
vagy az arcon és más testtájékokon lévő
nyirokcsomók, az ajkak, a szemhéjak.
Javasolt készítmény: Joalis Vel-Dren.

• Tüdő, vastagbél:
A kéz hüvelykujja, a kézfej és a további
pontok a bőrön, melyet az ember

„mintha megragadná” a másik
hüvelykujjával és mutatóujjával. Ilyen
például az ál, a homlok, vagy a könyök
belső kar oldali mélyedései, ahova hosszú
ingujjat is vissza szoktuk hajtani.
Javasolt készítmény: Joalis Res-Dren.

• Vesék, húgyhólyag:
Az ujjközök mind a kézen, úgy a lábon
egyaránt, homlok, „szem alatti táskák”,
hát mentén lévő pontok a vesék
magasságában.
Javasolt készítmény: Joalis Uri-Dren.

• Máj, epe:
Köröm, körömágyak, második ujjizületek
a körmöktől számolva a csukló irányába,
további olyan testi pontok, melyeket az
ember spontán módon szokott
megvakarni, ilyen a szem közötti rész,
a tarkó, a könyök, vagy a jobboldali
bordák alatti rész…
Javasolt készítmény: Joalis Liv-Dren.

Az emberi bőr egyes funkciói
• Védekezési funkció. A bőr védi

a szervezetet olyan külső hatásoktól,
mint a mikroorganizmusoktól,
a mérgező anyagoktól, a mérgektől.
Egyben biztosítja az UV-val szembeni
védelmet is.

• Hőszabályozási funkció. A bőrerecskék
és a verejtékmirigyek segítségével a bőr
segít megvédeni a szervezetet
a hidegtől és a hőtől. Hideg esetén
a bőrön belüli verejték – és
faggyúmirigyek összehúzódnak,
mígnem meleg esetén éppen
ellenkezőleg, kitágulnak és növekszik
a vér átáramlása.

• Érzékelési funkció. A bőr
közreműködésével érzékelhetjük
a körülöttünk lévő világot, ugyanis
a bőrben számos olyan érzékelő
receptor található, mely reagálni képes
a nyomásra, a szöveti sérülésre,
a melegre, vagy éppen a hidegre.

• Tároló funkció. Ezt főként a bőr alatti

irharétegben lévő kötőszöveti rész
képes biztosítani azzal, hogy ezen
területeken zsírt képes felhalmozni,
elraktározni. Egyben ezeken
a helyeken raktározódnak el
a vitaminok is.

• Kiválasztási funkció. Ez a funkció az
információs készítményekkel dolgozó
méregtelenítés számára kevésbé
lényeges, ugyanakkor jó tudni, hogy
a bőr természetes módon verejtéket
választ ki magából, ez pedig nátrium-
kloridot, továbbá elenyésző
mennyiségben húgysavat és
a faggyúmirigyek által kiválasztott zsírt
tartalmaz. A méregtelenítés során
természetesen ismertek olyan
„méregtelenítési tünetek”, melyek
során néhány órára, vagy napra
átmenetileg romlik a bőr állapota,
majd ismét javul pontosan azokon
a helyeken, melyekben az éppen
méregtelenítés alatt álló szervek
tükröződnek

• Abszorpciós funkció. A bőr ezen
funkciója inkább mellékesnek számít,
hiszen a bőr védelmezi a szervezetet
a külső környezettel szemben. A víz és
a vízben oldódó anyagok nem hatolnak
át a bőrön. A bőrben csak is olyan
anyagok képesek felszívódni, melyek
zsírban oldódóak.

Az emberi bőr felépítése
A test különböző területein a bőr
vastagsága változó lehet, konkrétan 1,5 –
4,0 mm értékek között ingadozik. Teljes
tömege úgy három kilogramm körül
alakul, de a bőr alatti rétegben
felhalmozódott zsírpárnákkal együtt már
akár húsz kilogrammot is nyomhat, egy
relatíve vékony testfelépítésű ember
esetében is.
A bőr három alaprétegből épül fel (lásd
az 1.sz. ábrát). A legfelső réteget
felhámnak (epidermis), a középsőt
irhának (dermis) és a legalsót pedig
bőraljának (hypodermis, subcutis) nevezik.

A felhám (epidermis)
Sejtek számos rétegéből épül fel, melyek
a felszín mentén idővel elhalnak,
szarusodnak, majd lehámlanak. Az elhaló
rétegeket fokozatosan, a mélyebb
rétegekből eredő, gyorsan osztódó sejtek
helyettesítik. A bőr felhámrétege tehát
igen gyorsan képes regenerálódni, a bőr
valamennyi sejtje úgy három hét alatt
cserélődnek le, ez az idő egyébként
megfelel az ideiglenes és ma már csak
ritkán előforduló méregtelenítési
tünetek időben leghosszabb
fennállásának (például ekcémák
esetében).
A hámban a bőr színét meghatározó
pigmentszemcsék (melanin) vannak,
melyek specializált sejteket –
festéksejteket (melanociták) – termelnek.
A melanociták daganatos és
ellenőrizetlen osztódásával alakul ki
a melanóma – azaz a bőrdaganat.
A melanociták bőrön belüli osztódása
a napsugárzás hatására jön létre, éppen

Alap- és haladó méregtelenítés

A bőr
méregtelenítése 

A bőr az emberi test legnagyobb kiterjedésű
szervének számít. Egy felnőtt ember esetében
a teljes felülete úgy 1,5 – 2,0 m2, ami egy alváshoz
használt takaró méretének felel meg. Egy ember
teljes bőrének a tömege az ember összes tömegének
úgy 5 – 9 %-át alkotja.
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Epidermis (felhám)

A bőr mikroszkopikus felépítése

Stratum basale
(Alapréteg)

Hypodermis
(Bőralja)

Pilus (szőrszál)

Folliculus pili
(Szőrtüsző,
hajhagyma)

Glandula sebacea
(Faggyúmirigy)

Melanocyti
(Festéksejtek)

Dendrocyti
(Langerhans-

sejtek)

Musculus arrector pili
(Szőrszálfeszítő izom)

Corpusculum
Krausei

((Krause-test)
Corpusculum

sensorium
fusiforme
(Ruffini-

végkészülék)

Corpusculum
ovoideum/tactile

(Meissner-test)

Corpusculum
lamellosum
(Vater-Pacini-test)

Venula
(erecske)

Arteriola
(Ér)

Papillae dermis
(Irha
szemölcsös
rétege)

Stratum spinosum
(Sokszögletű

sejtek rétege)

Stratum granulosum
(Szemcsés réteg)

Stratum lucidum
(Fénylő réteg)

Stratum corneum
(Szaruréteg)

Pori sudoriferi
(Verejtékmirigyek

torkolata, bőrpórusok)

Dermis; corium (irha)
Keratinocyti squamosi;
corneocyti epidermales

(Szaruanyag,
szarusejtek)
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Glandula sudorifera
(Verejtékmirigy)

… a külső kiválasztású mirigyek, vagyis a verejtékmirigyek
naponta akár 11 liternyi verejtéket is képesek önmagukból
kitermelni?

… a legnagyobb bőrmirigynek a mellmirigy számít?
… egy emberöltő alatt az emberről mintegy 

18 – 22 kilogrammnyi elhalt bőrsejt hámlik le?
… az emberi bőr felületén tanyázó élő organizmusok teljes

egyedszáma megegyezik a Föld összlakosságának
létszámával? ?

Tudta Ön, hogy ...



ezért az érzékeny bőrű embereknek
nagyon óvatosan kellene napozniuk.
Ugyanakkor másrészről viszont
a szisztematikus és gondos
méregtelenítéssel, mely vélhetően akár
több évig is eltarthat, gyakran érhetjük el
azt, hogy a bőr elveszti túlérzékenységét,
mi több tartósan „egészségesebb” színt is
kap az egészséges bőrön belüli fokozott
mennyiségű melanintartalom végett.
A felhám nem tartalmaz önmagában
semmiféle kapilláris erecskéket, melyek
közvetítésével esetleg tápanyag

utánpótlás történne, helyette
mindenféle tápanyagot a felhám az
irhából nyeri.

Az irha (dermis)
A bőr, kötőszövet – vagyis a genom által
adott protein eredetű anyag – tartalmú
része. A kollagén struktúrák biztosítják
a bőr relatív szilárdságát, az elasztin
nevű protein pedig a rugalmasságát és
nyújthatóságát. Ezek az említett
kötőszöveti struktúráknak megvannak
a saját orientálódási irányaik, melyeket

egy gyakorlott sebésznek illik jól
ismernie – ennek megfelelően egy
műtéti beavatkozásnál a kezdőmetszést
a bőrrostok irányába kellene megtennie,
hiszen így a seb könnyebben gyógyul és
a műtéti heg is a lehető legcsekélyebb
lehet. Az irha rugalmasságának
fokozatos csökkenése az öregedés
természetes velejárója: a bőr elernyed és
ráncokba rendeződik, alakul.
Az irhában szaladnak a különféle vér- és
nyirokerek, valamint idegszálak. Az irha
nyirokrendszere igen lényeges

a méregtelenítési medicina
szempontjából, ugyanis a bőrből
a toxinok pontosan a nyirokrendszer
által kerülnek elszállításra, ha ez az
útvonal nem kellően akadálymentes,
akkor találkozhatunk méregtelenítési
tünetekkel a bőrfelszínen.
A nyirokrendszer méregtelenítésére
a Joalis Lymfatex készítményt
alkalmazzuk.
Az irhában szőrtüszőket (folikulák),
továbbá verejtékmirigyeket és
faggyúmirigyeket találunk.
A szőrtüszőkből nőnek ki a szőrszálak,
a haj és a férfiak szakálla is. A haj- és
szőrszálakat apró, támasztóizmok
tartják, melyek a hidegre, valamint az
érzelmi késztetésre azzal reagálnak,
hogy a tartott szálat felmeresztik.
A szőrtüszők a vesék körébe tartoznak.
Méregtelenítésükkor ne feledkezzünk
meg a vesék méregtelenítéséről sem
a Joalis Uri-Dren készítmény által. Az
említett készítmény alkalmazásával
aránylag megbízhatóan kezelhetők
a hajhullásos esetek különösen hölgyek
esetében, illetve az ún. alopácia – vagyis
a lehatárolt területek mentén történő
hajhullásos problémák.
Az irha faggyúmirigyeinek gyulladása
akné elnevezésként ismertek.
A faggyúmirigyek méregtelenítésére
szolgál a Joalis AkneDren készítmény, de
ez esetben sem feledkezzünk meg az
anyagcserével összefüggő legfőbb
szervről, mely a zsíranyagcseréért is
felelős – azaz tehát a májról.
A megtisztítására a jól ismert Joalis Liv-
Dren készítményt alkalmazzuk.
A környezetünk igen jelentős toxinjai
képesek oldódni zsírokban, ilyen például
a dioxin is. A dioxinnal függ össze
a faggyúmirigyek azon problémája,
melyet chloraknénak neveznek. Ilyen
mérgezést szenvedett egyébként az
ukrán államelnök, Viktor Juscsenko is,
akit korábban dioxinnal kívántak
megmérgezni. A dioxintól való
méregtelenítésben segít a Joalis
Antichemik készítmény.
A bőr mentén a verejtékmirigyek igen
egyenlőtlenül helyezkednek el. Összes
mennyiségük eléri a mintegy 2,5 millió
mirigyet, nagyobb számban a tenyér-,
a homlok- és a talpbőr mentén
találhatók. Verejtékmirigyek például
teljes mértékben hiányoznak az ajkak
széle mentén. A verejték a sejtnedvekből
keletkezik és az állandó testhőmérséklet
megtartásának jelentős eszköze.
A verejtékmirigyek két körbe sorolhatók,
ekrin és apokrin körbe (lásd
a 3.sz. ábrát). Az ekrin mirigyek főként
a hőszabályozást biztosítják. Az apokrin
mirigyek csak pubertáskor lépnek
működésbe, a hónaljban, a végbél és
a genitáliák környékén találhatók meg.
Ezek illat-, nemi mirigyek. Tudatalatti
figyelemfelkeltést szolgálják, ami azt

jelenti, hogy az egyes emberek „vegyi
szempontból illatoznak”, mígnem mások
éppen ellenkezőleg „vegyi szempontból
elriasztanak”. Az apokrin mirigyek
a dezodorok és izzadásgátlók
működésének helyszínei, melyek elfedik
az ember érzelmi állapotát tükröző vegyi
nyomokat.
A teljesség kedvéért egészítsük ki
mondandónkat azzal, hogy
a bőrmirigyek 
körébe soroljuk a nőknél a laktációs
periódusban a tejtermelésért felelős
emlőmirigyeket is, melyek
méregtelenítésére szolgál a Joalis
MammaDren nevű készítmény.
A köröm nem más, mint a bőrnek egy
elszarusodott változata, ami
a körömágyból nő ki. A körömágyak
a máj körébe tartoznak.

A bőralja (hypodermis, subcutis)
Bőraljának az irha alatti bőrréteget
nevezzük. Jellegét tekintve ez a réteg
zsírrétegként is működik, hiszen
a zsírsejtek (adipociták) képesek
zsírcseppecskék formájában
raktárkészletet felhalmozni. Itt
mutatkozik meg a női és a férfi bőre
közötti különbség, ugyanis a női bőr
sokkal jobban képes a bőraljában zsírt
elraktározni, mely réteg valamivel
vastagabb is így, mint a férfiaknál.
A bőralja jelentős raktárként is szolgál
a zsírban oldódó vitaminok, így tehát az
A, a D, az E és a K vitaminok
felhalmozásában. Az anyagcsere
folyamatok szempontjából főként a D
vitamin szintézise okán lényeges, hiszen

ennek termelése a bőrön belül történik
a bőrt ért napsugárzás hatására. Ez
a vitamin fokozatosan szabadul a vérbe,
a májban és a vesékben pedig aktív
kalcitrollá változik át, mely elem nagyon
fontos a kalcium anyagcseréjének
szempontjából, következésképpen pedig
a csontok egészséges növekedésének
vonatkozásában. Egyszerűen kifejezve:
Nap, víz, mozgás = egészséges bőr és
egészséges csontok.

Ha egy összegzést szeretnénk
összeállítani arra nézve, hogy mely Joalis
készítmények vonatkoznak a bőr
méregtelenítésére, akkor bizony
a készítmények legtöbbjéről említést
kellene tennünk, hiszen – mint arról
korábban már szó volt – a bőrön és
annak érintett részein kiválóan
tükröződik az egyes belső szervek
állapota.
A végére pedig az ekcémák és hasonló
bőrbetegségek esetében első
méregtelenítési kúra gyanánt az alábbi
összeállítást javasoljuk (a készítmények
egyidejű fogyasztása mellett):
• Joalis Lymfatex
• Joalis Ekzemex
• Joalis Res-Dren
Jó egészséget és sok sikert kíván
Önöknek a bőr méregtelenítéséhez: 

Vladimír Jelínek

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/03.-04., Vladimír Jelínek – 

Kůže & její detoxikace

Magyar szöveg: Gauland Attila
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arrector pili
(Szőrszálfeszítő
izom)

Glandula
sebacea
(Faggyúmirigy)

Hajrétegek
medulla pili (belső hajbél)
cortex pili (középső hajkéreg)
cuticula pili (külső hámréteg)

Vagina radicularis epithelialis interna; 
vagina maricalis

Membrana vitrea

Vagina radicularis epithelialis externa; 
vagina comitans

Matrix pili

Vas capillare

Vas capillare

Folliculus pili (szőrtüsző, hajhagyma)
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Cuticula pili 
(Külső
hámréteg)

Cortex pili
(Középső
hajkéreg)

Medulla
pili (Belső

hajbél)

Vagina radicularis
epithelialis interna; 

vagina maricalis

Vagina 
radicularis epithelialis 
externa; 
vagina comitans

Membrana 
vitrea

Glandula sebacea
(Faggyúmirigy)

glandulae sudoriferae
merocrinae/eccrinae 
(Ekrin verejtékmirigyek)

glandulae sudoriferae
apocrinae (Apokrin
illatmirigyek)

A verejtékmirigyek 
eloszlása
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Atópiás 
ekcéma 

Azt szokták mondani,
hogy „a bőr egy 
ablak a testbe”, így
mind az egészséges
állapotban, úgy
számos
megbetegedések
esetében is különféle
bőrtünetekkel
találkozhatunk.

Alap- és haladó méregtelenítés

C
supán példaképpen próbálja meg ön-
magánál, vagy éppen gyermekénél
meghatározni az ún. „dermografiz-

must”. A mellkas felső részén ujjainak le-
nyomásával rajzoljon egy vonalat, vagy egy
keresztet. A fokozottan érzékeny ember-
eknél szempillantás alatt kialakul egy je-
lentős rajzolat, mely a bőrfelszínen úgy je-
lenik meg, mint a csalánkiütés pattanásai.
Ez még nem jelent valamilyen betegséget,
de mindenképpen arra utal, hogy a vizsgált
egyén fokozott érzékenységgel bír.

Az „ekcéma” kifejezés a görög „ekze-
mo” szóból származik, ami olyan valamit
fejez ki, mely a felszínre, jelen esetben a
bőr felszínére áramlik ki. Az érintettség a
bőr bármely tájékán előfordulhat reakció
gyanánt valamilyen külső, vagy éppen bel-
ső környezeti hatásra.

Mi is az atópiás ekcéma?
Az „atópiás” jelzőszó a görög eredetű,
„atopos” (idegen, különös) kifejezésből
ered. Valami olyat igyekszik kifejezni, ami
nem megfelelően működik, tehát atipiku-
san (a szokásostól eltérő módon) zajlik. Az
atópiás ekcémában szenvedő beteg bőr-
ének alapjellemzői közé tartozik többek
között a túlzottan száraz bőr, melyet a
faggyúmirigyek nem megfelelő és eltérő
működése okozza, a verejtékmirigyek
elégtelen működése és a bőr alacsony víz-

megkötő képessége. Összességében ilyen-
kor a bőr védekező funkciójának zavará-
ról beszélünk. Mindezen túlmenően egy
ilyen bőrben az idegi reaktivitás is eltérő.
Eredményként ilyenkor jelentős a gyulla-
dási hajlam, valamin viszketésre nézve pe-
dig az alacsony ingerküszöb.

Maga a megbetegedés rendszerint már
korai gyermekkorban megjelenik. Hosz-
szantartó lefolyású és ismételt jelleggel for-
dulnak elő az újabb és újabb gyulladások.
Az atópiás ekcéma az ún. atópiás szindró-
mának a része, amikor is a nevezett ekcé-
mával karöltve jelenik meg a szénanátha,
az élelmiszer allergia, a kötőhártya-gyulla-
dás, emésztőrendszeri gyulladások, csalán-
kiütés, migrének, vagy éppen asztma. A
család egyes érintett tagjainál előfordul-
hat, hogy az allergiás megbetegedés tüne-
tei soha sem jelennek meg, másoknál
ugyanakkor az is megeshet, hogy egyidő-
ben kétféle megbetegedés is felüti a fejét
(például ekcéma és allergiás nátha, vagy
éppen ekcéma és asztma).

Ne tessék vakarni!
Tüntesse el ezt az atópiás ekcémát! –
óhajtja nem egy anyuka, miután számos
álmatlan éjszakát küzdött végig, a viszke-
téstől szenvedő gyermekével. Szintén az
atópiás ekcéma eltüntetését kívánja a va-
lamivel nagyobbacska gyermek is, főleg

miután tudomására jut, hogy szülei, a be-
tegsége miatt nem vehetnek neki egy kis-
kutyát, és állandóan kennie kell magát va-
lamivel. Egy fiatal ember is az atópiás
ekcéma felszámolása iránt kívánkozik, mi-
után tudomására jut, hogy az ekcéma mi-
att kell megváltoztatnia a munkáját és a
hobbijait.

Miért alakul ki az atópiás
ekcéma?
Az atópiás ekcéma, melyet időnként at-
ópiás dermatitisz, vagy éppen endogén, 
illetve konstituciós ekcéma névvel is szok-
tak illetni, egy krónikus, viszkető bőrgyul-
ladásos megbetegedés, mely bekövetkez-
het mind allergiás, úgy nem allergiás
alapokon is. Keletkezésekor jelentős sze-
repet játszik a családi örökletesség is. Az
allergiás reakciót az érintetteknél beindít-
hatják mind az élelmiszerek, például a di-
ófélék, a fűszeres ételek, az egyes gyü-
mölcsök, a tojás, a tejtermékek, a liszt, de
akár a szokásos napi használatban előfor-
duló anyagok is, mint például a sampo-
nok, a gyapjúszövet, a por, az állati szőr,
vagy éppen a növényi pollen.

Az atópiás ekcéma a leggyakoribb bőr-
betegség, az iskoláskorú gyermekek min-
tegy 20%-át érinti. Ha ebben a betegség-
ben szenved mindkét szülő, akkor a
gyermeküknél való betegség-kialakulás

valószínűsége úgy 81%-os, ha csak az
egyik szülő szenved eme betegségben, ak-
kor a születendő gyermeknél történő elő-
fordulás valószínűsége 56%. Csak Csehor-
szágban óvatos becslések alapján ebben a
betegségben az összlakosság mintegy ti-
zede szenved. Az előfordulási esetek szá-
ma az otthoni -, a munka- és az általános
életkörnyezet, valamint életvitel hatására
növekszik.

Mik a tünetek?
Az atópiások bőre igen száraz, mégpedig
a szükséges lipidek (ceramidok) hiánya mi-
att, ezek ugyanis felelősek a víz bőrben
történő megkötéséért.

Az allergia kialakulásának oka a bélfalak
fokozott áteresztőképessége, melyet al-
lergén izgat, majd továbbterjed a szerve-
zetben. A bőr ugye kiválasztó szerepet
tölt be, így igyekszik is megszabadulni
ezektől a nemkívánatos anyagoktól.

A bőr érintettségének szempontjából az
ekcémának többféle súlyossági fokozata
is van. Elsőnek a bőrpír és a bőrpüffedés
jelenik meg – durva, „érdes” bőrfelülettel,
kelések, vagy akár véres fekélyek formájá-
ban. Az így érintett bőr nagyon vékony és
viszketős. Ilyenkor komoly gondot okoz a
nedvedző kelések elkaparása, ugyanis ez-
zel egyrészt rosszabbodik a gyógyulás,
másrészt pedig fokozódhat az elfertőző-
dés kockázata. Ez a helyzet főként kis-
gyermekeknél fordul elő, ugyanis a seb va-
karásával csökken a viszketés gyötrő
érzése.

Tünetek többségében a gyermek hatéves
koráig jelentkeznek. A betegség folyama-
tát három fázisba lehet besorolni: csecse-
mőforma, gyerekforma és felnőtt forma.

A csecsemőforma
Az atópiás ekcéma leggyakrabban csecse-
mőkorban alakul ki, rendszerint harmadik
hónapos életkorban az arcon, a kéz- és
lábfejen megjelenő piros kiütések, pörse-
nések változatában, ami fokozatosan szét-
terjed az egész testfelület mentén. A száj
körül, az orrmentén és a pelenkával érint-
kező bőrfelület általában érintetlen szo-
kott lenni.

Igen erős élelmiszer érzékenység fennál-
lásakor a gyermek olyan allergénre is rea-
gál, mely az anyatejbe jutott át. Ebből 
fakadóan a csak anyatejjel táplált gyer-
meknél is megjelenhet az élelmiszeraller-
giával összefüggő ekcéma. Jelen esetben
a legjobb megoldás a szoptatás minél to-
vább tartó kihúzása, persze mindenkép-
pen lényeges, hogy az anya eközben dié-
tát tartson. Az anya étrendjéből jelen
esetben teljesen ki kell iktatni az EAV mű-
szerrel kimért allergént.

Ha az atópiás ekcéma már csecsemőkor-
ban jelenik meg, akkor az okot ismét a
táplálékban keressük. Az atópiás ekcéma
kialakulásának lehetséges oka lehet eb-
ben az esetben a kiegészítő babatápszer –
tej. A reakció előfordulhat HA tej (azaz hi-

poallergén tej) fogyasztását követően is.
Amennyiben az ekcéma később jelenik
meg, a szilárd táplálék adását követően,
akkor a lehetséges ok iránt ismét az élel-
miszerek között érdemes kutatni. Az ek-
céma súlyosbodását okozó élelmiszer pon-
tos kitapasztalása igen bonyolult. Az
ekcéma ugyanis előfordulhat, hogy csak
az allergén elfogyasztását követő máso-
dik, vagy harmadik napon jelenik meg tü-
neti változatban.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, ha
az anyuka szoptatós időszakban van, ak-
kor nem csak neki, hanem gyermekének is
diétát kell követnie.

A gyermeki forma
Az iskola előtti korban az ekcéma tipiku-
san a nyaki redőkbe, a végtaghajlatokba,
a könyökhajlatokba, a csuklóban, a térd-
hajlatokban fordul elő lokalizáltan. A
csuklóban szemmel láthatóan a bőr eldur-
vulásával és berepedezésével jelennek
meg a tünetek.

A felnőtt forma
A páciensek mintegy tíz százalékánál az
atópiás ekcéma csak felnőttkorban jelenik
meg. Az érintett bőrterületek kinézete
azonos a gyermeki formánál leírtakkal,
ilyenkor ráadásként érintett szokott még
lenni az arc és a nyak bőrterülete, kivéte-
les esetekben előfordulhat, hogy ekcéma
a teljes testfelületen elterjed, ez az ún.
eritrodermia.

Az ekcémagócok változatai igen sokfé-
lék lehetnek, az erősen viszketőtől, az 
elvörösödöttön, az enyhén hámlón, püf-
fedéseken át a régóta nedvedző és külön-

Eczema atopicum előfordulása a
könyökhajlatokban

Eczema 
atopicum

Fehér
dermografizmus az eczema atopicum
esetében

féle nagyságú vörös keléseken keresztül,
a szürkés-rózsaszínű krónikusan száraz, fe-
lületén hámlóig akár.

Az atópiás ekcémának azonban nem fel-
tétlenül kell teljesen kiterjedtnek lennie.
Gyakran előfordul, hogy lehatárolt, de a
tipikus elváltozásoktól határozottan el-
térő bőrelváltozásokkal (ezek az atópiás
ekcéma megjelenésének apró formája) je-
lentkezik a test különféle területein, ez a
megjelenés lehet fehéres, durva és köny-
nyen lehámló körkörös gócok változatá-
ban, mégpedig az arcon, vagy a végtago-
kon, vagy akár a hajhagymák tövében, de
akár a szemhéjbőr hámlásával, a kéz- és
lábujjak begyeinek berepedezésével is elő-
fordulhat ez az ekcéma.

Az atópiás ekcéma lefolyását gyakran
nehezíti valamilyen gennyes fertőzés is,
mely a bőrbe leggyakrabban a vakarással
jut be. Az atópiás ekcémával érintett gyer-
mekeknél az egészségeseknél jelentősebb
esetszámban fordulhat elő olyan vírusos
fertőzés, mint a szemölcs.

Mikor súlyosbodhat az atópiás
ekcéma?
• Az őszi és tavaszi hónapokban.
• A felső légutak gyulladásakor.
• Náthás megbetegedéskor.
• Angina esetén.
• Középfülgyulladáskor.
• Egyszerű influenza során.
• Fogzáskor.
• A különféle eredetű hőemelkedéskor.
• Emésztési zavarok esetében.
• Bélparaziták előfordulásakor.
• A meghatározott diéta be nem tartása-

kor.



?A lakosság jelentős része a reumás izületi
megbetegedés valamely formájától
szenved. Nem csoda! Az emberi testben
mintegy 210 féle csont található, ezek közül
több, mint 180 valamilyen kapcsolatban áll
az izületekkel.
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Alap- és haladó méregtelenítés

Izom

Szárkapocscsont

Sípcsont

Kötőszövetek

Izületitok

Izületporcok 
(meniszkuszok)

Combcsont

Áttetsző (hialin) 
porc

Térdkalács

Synovium hártya

Izületi (synovium) 
kötőszövet

Izületi panaszai
vannak

A
z izületi panaszok sokszor nem
függnek össze az életkorral. A túl-
súly, a sportolás közbeni túlbuzgó-

ság és a körülöttünk lévő toxikus anyagok,
nos ezek mind-mind felelősek azért, ami-
ért az izületi fájdalmakra már nem kizáró-
lag csak az idősebb korosztály panaszko-
dik. Az első izületi panaszokra a húszéves
életkor környékén lehet először számíta-
ni. Elsőre nem muszáj, hogy fájdalommal
járjon együtt, ugyanis több évig is eltart-
hat, amíg a betegség teljesen kifejlődik a
szervezetben.

Populációnknak nem egészen a fele hoz-
za magával genetikailag az ezen egészsé-
gi problémára való hajlamosságát, persze
ezt még olyan egyebekkel lehet súlyosbí-
tani, mint a túlsúlyosság, az egészségtelen
életmód, valamint azzal, hogy keveset
mozgunk, vagy éppen ezzel ellenkezőleg
a túlzott fizikai megerőltetést végzünk.
Ehhez ráadásul még hozzászámolható az
a tény is, hogy a toxinok hatalmas meny-
nyiségével vagyunk körülvéve.

Az izületi panaszok jelentősen csökken-
tik az életminőséget, egyes, kezeletlen
esetekben pedig akár az egyén munka-
képtelenségét is okozhatják. Általános ér-
vényű az a alapszabály, mely szerint minél
nagyobb az izületek megterhelése, annál
jelentősebb az izületek károsodásának va-
lószínűsége idősebb életkorban.

Izületek nélkül nem volnánk képesek
egyszerűen létezni, egyetlen lépést, vagy
mozgást sem volnánk képesek nélkülük
megtenni. Egész életünk során szolgálnak
minket, de nem minden esetben működ-
nek éppen úgy, ahogyan azt szeretnénk.
Vajon tudják-e, hogy az életkor előrehala-
dásával mi is zajlik le az izületekben?

A hagyományos kínai orvoslás szerint az
izületi fájdalmakat a hideg, a szél, vagy a
nyirkosság, izületekbe és az azokat körül-

Komplikációk az atópiás ekcéma
során
• Másodlagos bakteriális fertőzés (melyet

legtöbbször arany stafylococcus okoz).
• Herpesz vírus okozta fertőzés (a Herpes

simplex vírus).
• Szemölcs (legtöbbször a kézujjakon és a

lábakon).

Létezik valamilyen megelőzési
mód?

Az ekcéma kialakulásának sajnos nem
igazán lehet elébe menni, ugyanis örökle-
tes diszpozícióról van szó. Bizonyos intéz-
kedésekkel azonban megelőzhető a fo-
lyamat beindulása:

1. Az ingerlő anyagok kiiktatása.
2. Az allergénnel történő érintkezés kor-

látozása.
3. Bőrkezelés.

Az atópiás ekcéma kezelése,
gyógyítása
A gyógyításnak komplexnek és különféle
patogenetikai és klinikai tünetekkel szem-
ben irányulónak kell lennie, magába kell
foglalnia a páciens és családjának megfe-
lelő felvilágosítását is a helyes életvitelre
vonatkozóan. Még ezzel sem lehet azon-
ban a beteget az atópiás ekcémából telje-
sen kigyógyítani, csupán ellenőrzés alá le-
het venni a betegséget és számos esetben
hosszúidőre elmulasztani azt.

Ha sikerül feltárni az atópiás ekcéma
okát, akkor az nyert ügy. Az allergén ki-
zárásával a betegség visszahúzódik nyu-
galmi állapotába. Az élelmiszer allergia
során a bőr indikátorként működik. A
szervezet allergénnel történő izgatásakor
ismét előjön az ekcéma.

Az atópiások bőre nagyon érzékeny és
száraz. Naponta többször is szükségessé
válhat zsíros, például aloe verás krémmel
történő bekenése. Az ekcéma helyének
begyógyulását követően minden esetben
száraz bőrfelület marad hátra, ami egy-
részt a gyulladásos bőrelváltozások lenyo-
mata. Másrészt pedig azt jelzi, hogy a bőr
védekezési mechanizmusa sérült. A bőrré-

teg ugyanis nélkülözi azt a tulajdonságát,
mellyel vizet képes önmagában megkötni
és könnyen alakulnak ki benne kisebb sza-
kadások. Csökken a faggyú-, valamint a
verejtéktermelés is. Ez egyébként megma-
gyarázza az atópiások, egész életükön ke-
resztüli hajlamát az ekcéma kiújulására
nézve, amint száraz, vagy éppen nedves
környezetben a bőrük mechanikai, vagy
vegyi szempontból irritáló hatásoknak
vannak kitéve. Az atópiásoknál gyakrab-
ban fordulnak elő olyan problémák, mint
a csalánkiütés, a migrén, vagy a haj góc-
szerű kihullása (ún. alopecia areata). Az
ekcéma mindig összefügg a krónikus gom-
bás fertőzéssel. A gombák ugyanis nem a
bőrben, hanem a nyirokrendszerben hú-
zódnak meg, toxinjaik azonban a felszín-
re törekszenek, így gyulladásos elváltozá-
sokat képeznek a bőrön.

A méregtelenítés
• Az ekcémánál elsődlegesen a nyirok-

rendszert kell megtisztítanunk, a Lymfa-
tex készítmény segítségével.

• A bőrben meghúzódó mikroba gócot a
CutiDren készítménnyel távolíthatjuk el.

• A szövetben jelenlévő toxin folyamatos

irritálást jelent, az atópiás ekcémánál a
toxin leggyakrabban a légutakban, a
bőrben, az agyban és a belekben szokott
jelen lenni, ezért – Analerg.

• A toxinok a vérbe távoznak – VenaDren,
majd tovább a veséken keresztül – Uri-
noDren.

• Az idegen eredetű fehérjét a Non-grata
és a MindDren készítmények kombináci-
ójával eliminálhatjuk.

• A gombák felszámolására alkalmasak –
ATB, Yeast.

• Az immunrendszer központi hibájának
eltávolítására a Cranium-ot alkalmazzuk.

• A krónikus ekcémáknál a sikeres méreg-
telenítést a toxikus érzelmek gátolják,
ezért – Emoce, Streson, MindDren.

• Végezetül pedig ne feledkezzünk meg a
vitaminok és az ásványi anyagok után-
pótlásáról sem, mégpedig a Vitavite®, a
Vitatone® és a Minemax® készítmények
segítségével.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/03.-04., Mária Vlachová – 

Atopický ekzém

Magyar szöveg: Gauland Attila

Atóiás ekcéma lokalizációja

Atópiás ekcéma –
gyermeki forma

Atópiás
ekcéma –
felnőtt 
forma

Változás időszakában 
óvatosan a hormonkezeléssel 

Az utóbbi nyolc évben, mintegy tizedével csökkent a mellrákos esetek száma
Kanadában. Ennek oka feltételezhetően, hogy a változás időszakában

jelentkező panaszokra egyre kevesebben alkalmaznak hormonális
készítményeket. Már vagy nyolc évvel korábban a kanadai orvosok
mérsékelni kezdték az ilyen készítmények felírását női betegeiknek,
pontosan a mellrákkal, a petefészek rákkal, az infarktussal és más
egészségi problémákkal való lehetséges összefüggés végett. Így az
óceánon túli szakértők azt tanácsolják, hogy az ilyen gyógyszereket a hölgyek
csak súlyos esetekben alkalmazzák, lehetőleg minél kisebb adagokban és minél
rövidebb ideig.

Forrás: Instinkt, Illusztrációs kép: www.samphotostock.cz
Magyar szöveg: Gauland Attila

Érdekesség
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ölelő területekbe történő behatolása
okozza. Ez pedig azért történik így, mert
az izületek egy viszonylag exponált terü-
leten helyezkednek el, így a túlterheltsé-
gük aránylag igen gyakori. Éppen ezért a
külső patogén hatások, izületekbe való
bejutása is sokkal könnyebb, mint mond-
juk a szervezet más területein.

A mozgásszervi terület egészségét a bel-
ső szervek működése befolyásolja. Az izü-
letek általánosságban mondva a vesék kö-
rének fennhatóságába tartoznak. Az
egyes izületi struktúrákra azonban hatás-
sal lehetnek más egyéb szervek is (porc,
inak, kötőszövetek – máj, synovium – lép).

Az egyes izületek persze még már to-
vábbi szervek fennhatósága alatt is állhat-
nak:
• Térd – vesék – vesék
• Karok – vesék – tüdő
• Csukló – vesék – lép
• Boka – vesék – lép
• Csípő – vesék – máj
• Könyök – vesék – máj

Igen ám, de jelen esetben kétoldalú ösz-
szefüggésről beszélhetünk. Ugyanis pél-
dául, a csípőizületek megbetegedésével
gyakran jár együtt az epeprobléma is,
vagy éppen fordítva, epeproblémák során
sokszor fordulnak elő csípőizületi fájdal-
mak is.

Az izületeket sújtó betegségek

Reuma
Az orvosi terminológiában a reuma kife-
jezés valójában önállóan nem is létezik.
Jelen kifejezés alatt a kötőszövet azon
megbetegedését kell érteni, amely első
sorban az izületeket és a térdek puha te-
rületeit érintik.

Másképpen kifejezve a reuma egy gyűj-
tőfogalom az izületek, a kötőszövetek, az
inak és az izmok legkülönfélébb megbe-
tegedéseire. A legismertebbek közé tarto-

zik az artrózis, vagyis az izületi porckopás,
valamint a reumatoid artritisz, más néven
az izületi gyulladás.

Az artrózis és a reumatoid artritisz két
egymástól teljesen eltérő, izületeket sújtó
probléma. Tüneteikben azonban mégis je-
lentős módon egybefonódnak, a végleges
tüneteikben pedig teljesen megegyeznek.
Mindkét probléma izületi fájdalmakkal jár
együtt.

Porckopás
A porcoknak egy olyan krónikus degene-
ratív megbetegedése, melynek során a
porc megújhodási képessége elvész és
kiszárad, majd teljesen tönkremegy. A
porckopás együtt jár az öregedés folya-
matával, bár igaz, nem ez a kialakulásá-
nak legfőbb oka. A magasabb életkor
ugyan befolyásolja a porc megújhodási
képességét, de emellett jelentős szerepet
tölt be még számos más egyéb tényező is.
Ezek között mindenképpen megemlíten-
dő a túlsúly, örökletes tulajdonságok, a
sport, vagy kimerítő munka általi túlter-
helés, vagy például a hormonális tényezők
is. Éppen ezért a menopauzát követően a
hölgyek a probléma kialakulásával duplán
veszélyeztetettnek számítanak a férfiak-
kal szemben. Hatást gyakorolhatnak még
az egyes endokrin betegségek is, mint
amilyen a cukorbetegség, vagy a pajzsmi-
rigy zavara.

Az artrózis nagyon lassan fejlődik ki,
akár több tíz éven keresztül. Elsőnek a
porc anyagcseréjében alakulnak ki elvál-
tozások, ami megzavarja annak felépíté-
sét és így veszít a szilárdságából, valamint
a rugalmasságából. Felületén apró repe-
dések jelennek meg idővel és a porc
egyenlőtlenül elvékonyodik. Az első érez-
hető problémák akkor jelentkeznek, ami-
kor is már nem képes teljes mértékben be-
tölteni eredeti funkcióját, ilyenkor pedig
a környező szövetekben fokozott terhelés

alakul ki. A szubkondriális csont igyekszik
stabilizálni az izületet, és közben változ-
tatja a struktúráját, a széleken pedig apró
kinövések - oszteofitok alakulnak ki. Ezek
azonban befolyásolják magának az izület-
nek is a szabad mozgását, majd egy ké-
sőbbi fázisban pedig akár deformálódhat-
nak is. A tipikus fájdalmat nem magának a
porcnak a károsodása okozza (a porcnak
nincs beidegzése, azaz inervációja), ha-
nem az oszteofitok, környező idegeket
történő ingerlése. Annak ellenére, hogy
nem gyulladásos megbetegedésről van
szó, ez az ingerlés képes beindítani egy
gyulladást, amivel püffedés és elvizesedés
alakul ki. A főbb tünetek közé tartozik a
fájdalom, a korlátozott hajlékonyság, a
merevség, főként reggelente és hosszabb
tétlenséget követően.

Az oszteoartrózis bármely izületet érint-
heti, legfőképpen mégis a nagy terhelés-
nek kitett izületeket, gerinc porckorongo-
kat és ujjak apró perceit sújtja.

Az elhelyezkedés szempontjából beszél-
hetünk:
• Gonartrózis – a térdeknél,
• Koxartrózis – a csípőnél,
• Risartrózis – az ujjperceknél,
• Spondilartrózis – a gerinc esetében.

A tünet kiterjedése szempontjából meg-
különböztetünk:
• Monoartikuláris – ilyenkor csak egy izü-

let érintett.
• Oligoartikuláris – ebben az esetben ket-

tő, vagy négy izület érintett.
• Poliartikuláris – több izület is érintett.

Artritisz
Az artritisz egy olyan izületi gyulladás,
amely többségében reumatikus eredetű és
már fiatalabb életkorban is előfordulhat.
Az izületi problémák leggyakrabban a test
mindkét oldalán jelentkeznek.
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Az artritisz általános típusai

Izületi görbeség

Egészséges izület Oszteoartritisz Reumatoid artritisz

A reumatoid artritisz egy autoimmun
eredetű megbetegedés. Az izületi tok
(synovium) belső rétegét támadja meg.
Majd csak azután kezd el terjedni, miután
a fehér vértestek (leukociták) a véráram-
ból az izületbe jutnak és ott jelentős sze-
repet játszanak a synovium membrán
gyulladásában. Ez a synovium membrán,
panus-nak alakul át, amely közvetlenül rá-
hajlik az izületi porcra. A panus mind a
porcot, úgy az alatta fekvő csontot is
gyakran megzavarja. Amint a porc tönk-
remegy, a panus átalakul egy kötőszöve-
tes, heges szövetté, mely összekapcsolja a
csontvégeket. Ez a heges szövet elcsonto-
sodhat és a csontvégek összeérnek, amivel
az izület elmerevedik, mozdulatlanná vá-
lik. Ezt az állapotot úgy is jelölik, mint an-
kilózis (izületi elmerevedés), ami gyakran
meggörbült ujjakat eredményez.

A reumatoid artritisz tünetei közé soroljuk:
• az izületi püffedéseket,
• az érintésre érzékeny izületeket,
• az izületi fájdalmakat,
• az elvörösödött, püffedt kezeket,
• az izületek reggeli merevségét, mely leg-

alább harminc percig is eltart,
• fáként a felső végtagokon megkemé-

nyedett szöveti részek a bőr alatt (ún. re-
umás csomócskák),

• megnövekedett testhőmérsékletet,
• testsúlyvesztést.

A tünetek időnként annyira komolyak le-
hetnek, hogy a páciensnek nehezére eshet
akár egy mindennapos tevékenység el-
végzése is, úgymint kinyitni egy csavaros
üveget, vagy mondjuk kimenni sétálni.

A reumatoid artritisz kialakulását fokoz-
hatják olyan tényezők, mint:
• a nem (a hölgyek hajlamosabbak, mint a

férfiak),
• az életkor (leggyakrabban 40-60 év kö-

zött),
• családi örökletesség,
• dohányzás.

Ez az izületi gyulladás a hölgyek eseté-
ben 2-3 x gyakrabban fordul elő, mint a
férfiaknál, az első tünetei pedig a 40. – 60
életév között jelennek meg. A betegség
azonban utolérheti a kisgyermekeket is,
vagy éppen ellenkezőleg az idősebb kor-
osztályt.

A méregtelenítés szempontjából a legje-
lentősebb a stressz és az idegen eredetű
fehérjék általi terheltség. Az immunrend-
szer által megoldatlan idegen eredetű fe-
hérje beépül a szövetbe, melyet ingerel,
majd hisztamin mediátorok termelésével
egy tartós szöveti gyulladás keletkezik.

A méregtelenítés:
• ArtiDren, Cranium, Streson, Emoce, Uri-

noDren, VelienDren, LiverDren.
• Metabol, Metabex, Non-Grata, Mind-

Dren, Spirobor, Antivir, Chlamydi, No-
bacter.

Izületi fertőzések
Ezt az izületi megbetegedést baktériu-

mok, vagy pedig más egyéb mikroorga-
nizmusok okozzák, súlyos gyulladást, püf-
fedéseket, erős fájdalmakat, lázat és
vacogást kiváltva.

Tipikusnak számít a chlamidia, a vírusos,
a borrelia, a szalmonella, a tuberkolózis
stb. eredetű artritisz.

A fertőzéses artritisz rendszerint az art-
rózis által gyengített térdizületet szokta
megtámadni.

A csontritkulás
A csontritkulást rendszerint anyagcsere
eredetű csontbetegségként definiálják,
mely a csontszövet mennyiségének ritku-
lásában ölt formát. A csontokban ilyenkor
pórusok alakulnak ki, csökken a kalcium-
szint, valamint más szükséges ásványi
anyagok jelenléte.

A méregtelenítés:
I. MindDren, ThyreoDren, OsteoDren
II. UrinoDren, MindDren, Antimetal
III. Metabol, Hypotal, Ionyx

A további kimérések alapján pedig: Au-
toimun, Cranium, Emoce, Imun, InfoDren
KI, Nodegen, NeuroDren, Streson.

Ínak és ínhüvelyek gyulladása
Ez a megbetegedés a „takarítónők térde”
elnevezés alatt ismert. Főként a a futókat
és az olyan embereket érinti, akik sokat
guggolnak, térdelnek, amivel fokozott ín,
szalag és ínhüvely túlterheléseknek van-
nak kitéve.

Tünetileg fájdalmakkal, merevséggel, a
térdek felpüffedésével és feszülésével jár
együtt, ezen tünetek a mozgással még to-
vább fokozódhatnak.

Térdkalácsgyulladás
Közvetlenül a térdkalács alatti fájdalom-
mal jár együtt, amely üléssel, vagy a lábak
kinyújtásával tovább rosszabbodik. Általá-
ban futást, vagy ugrálást követően jelent-
kezik, mozgással a fájdalom fokozódik.
Ilyenkor rendszerint a térdkalács ínszalag
gyulladásáról van szó.

Elszakadt ínszalag
Egyfajta „roppanással” jár együtt, ami a
sérülés pillanatában súlyos fájdalommal,
felpüffedéssel, ún. „nem kötött izülettel”
és járás közbeni problémákkal társul.

Köszvény
Az izületek és a vesék nagyon kellemetlen,
krónikus eredetű megbetegedései közé
tartozik. Leggyakrabban a középkorúfér-
fiakat szokta érinteni, főként azokat, akik
szívesen lakmároznak. A hölgyek csak na-
gyon kivételes esetekben szoktak kösz-
vényben megbetegedni. Ők ugyanis ter-
mészetes módon védettek azzal, hogy a
havi rendszeres vérzések során elvesztik a
purin tartalmú elemeket.

A köszvényt az óriási mennyiségű húgy-
sav jelenléte okozza a vérben, miután ez
le is rakódik az izületekben és a vesékben,
ahol is gyulladásokat vált ki. Az izületek-
ben ilyenkor akut gyulladásról beszélünk,
a vesék esetében viszont lappangóról, ez
utóbbi ugyanis hosszú időn keresztül ké-
pes észrevétlen maradni. A húgysav nem
más, mint a purin anyagcsere végterméke.
A purinok az állati eredetű fehérjék le-
bontásának metabolitjai.

A túl magas húgysavszint (urea) akkor
alakul ki a vérben, ha az adott egyén szer-
vezet nincs felszerelkezve olyan enzimek-
kel, melyek egyébként könnyedén képe-
sek elbánni az olyan purin karakterű
anyagokkal, melyek ezzel a típusú anyag-
cserével keletkeznek a szervezetben. Nor-
mál körülmények között a kilencven szá-
zalékuk újrahasznosításra kerül, mígnem
csupán tíz százalék kerül átalakításra xan-
tinná, majd pedig húgysavvá.

Nagyon gyakran fordul elő, hogy az urea

Az okok lehetnek:
• Alultápláltság – kalcium- és D-vitaminhi-

ány, a testtömegindex (BMI) kisebb, mint
19,

• Kevés mozgás,
• Életkor,
• Menopauza (az ösztrogén csökkenése

hozzájárul a csontritkuláshoz),
• Anyagcserezavar (az ezt követő ásványi

anyag felszívódási zavar),
• A mellékpajzsmirigyek autoimmun meg-

betegedése.

Tünetileg a csontritkulás hátfájással,
könnyű csonttörésekkel, csökkent testma-
gassággal (akár 20 cm-vel is csökkenve), a
mellkas és a gerinc csökkent mozgásával,
valamint púposság kialakulásával jár
együtt.

A csontritkulás fennállásakor minden-
képpen egy időben hosszan elnyúló mé-
regtelenítéssel kell számolni, javulásra pe-
dig csak egy év után lehet számítani.



A
mikroba gócok a leggyakoribb
terhelői az emberi szervezetnek,
eltávolításuk pedig jelentősen

függ az érintett egyén érzelmi
terheltségétől. Ha sikerül eltávolítani
a terhelő érzelmi blokádot, mely
a mikroba gócot egy gombolyagban
tartja, akkor a góc is eltávolíthatóvá
válik. Amennyiben az alkalmazott
készítmény nem tartalmazza a megfelelő
típusú érzelmi blokádot, akkor a gócot
sem sikerül eltávolítani. Az ember egy
érzelmileg bonyolult teremtés, éppen
ezért lehetetlen, hogy létezzen egy olyan
reális készítmény, mely összevontan
tartalmazná mindazon érzelmi
terheltségeket, melyek az embereknél
előfordulhatnak. Ezen okból kifolyólag
egy ilyen készítmény csupán az emberek
egy csoportjánál volna hatásos. Az
emberek ezen csoportja persze idővel
egyre csak bővülne annak megfelelően,
ahogyan további emberek különféle
egyéb érzelmi terheltségeit sikerülne
összegyűjtenem, vagyis olyan emberekét,
melyeké még nincs meg
a nyilvántartásomban. Lehet, hogy ez
egy végtelen történetnek tűnik, viszont
egy ilyen készítmény folyamatosan
tökéletesebbé válik, hatásossága pedig
egyfolytában terjed a kliensek egyre
magasabb százalékánál.

Ezzel azonban egy ilyen készítmény
a problematikájának nincs vége. Az
izület három lényeges részből tevődik
össze: Izületi porcból, izületi synoviumból
és izületi tokból. Ha százalékos
előfordulási szempontból tekintenénk
erre az egészre, akkor arra
a következtetésre juthatnánk, hogy
a legtöbb izületi fájdalmat az izületi tok
gyulladásai okozzák, a második helyen
pedig az izületi porc sérülése áll.
A harmadik, egyben legritkább
problémát a synovium gyulladása
okozza.

Az izületi tok egy olyan kötőszövet, mely
elsősorban kollagén kötőszövetből áll.
Az izületben azonban előfordul
rugalmas és egyes más típusú
kötőszövetfajták is. A kötőszövet ugye
kötőszöveti szövettípus, ugyanakkor
a porc is egyfajta kötőszövet, így

egymáshoz nagyon is hasonlatosak, mi
több szoros rokoni, testvéri szálak fűzik
őket egymáshoz. Viszont amíg
a kötőszövet egy aránylag tisztességes
regenerációs képességgel rendelkezik,
addig a porc ugyanezen képessége
csupán csekély mértékű, időben igen
elhúzódó, tehát a porc regenerálódása
hosszú időt vehet igénybe. Ha egy
mikroba góc hatására az izületi tok
begyullad, akkor a góc feloldásával a tok

képes teljesen rendbe jönni és ismét
teljes mértékben működőképessé válni.
A gócoktól terhelt porc azonban
a mechanikai hatások okán
degenerálódhat, elhasználódhat, így
a gócok eltávolítását követően
a regenerálódása minimális lehet, vagy
éppen időben több évre elhúzódó
folyamattá is válhat a rendbejövetele.
Sokat jelent a tápanyag utánpótlás is.
Például a C-vitamin egy lényeges
regenerálónak számít a porc esetében.
Ezen hiányakor a porc tápanyag
utánpótlásban szenved. A további
tápanyag utánpótlási információkat igen
jól ismerhetjük a televízióban futó
reklámokból: a porcaink megfelelő
minőségét olyan lényeges elemek
biztosítják, mint a glukozaminszulfát és
a kondroitinszulfát.

A kötőszövet, így a porcé is, a más
körébe tartozik. A máj, mint azt több
cikkben is tárgyaltuk már, a testünk
legterheltebb szervének számít, nem
csak fiziológiai oldalról, hanem
pszichikairól is nézve egyaránt. A máj
patológiai energiáival élteti magát
ugyanis a stressz és az agresszió. A stressz
az egzisztenciális bizonytalanság
közvetlen terméke.

Ezért fájnak az emberek többségének az
izületei, jelentős százalékuknál pedig az
életük második felében az izületeik
degenerálódnak is. Ez tehát azt jelenti,
hogy közben a porcok is elhasználódnak.
A synovium a lép fennhatósága alá
tartozik és egyben hámszövetet is képez,
azaz egy olyan szövetfélét, melynek
támogatása szintén a lépben rejlik.
Mivel az izületi problematika a mai

társadalmunkon belül igen jelentős
gondot képez, számos ember érkezik
izületi-, ínszalag- és izomfájdalmakkal,
így szükségessé vált a készítmények
arzenálját egy olyan termékkel
kiegészíteni, mely hatékony megoldása
lehet ezen problémáknak. Jegyezzük
meg tehát, hogy az Arti-Dren-hez
minden esetben csatoljuk még
a LiverDren és időnként a VelienDren
készítményt is. Az izületek érzelmileg

Készítménygaléria
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Az ArtiDren elnevezésű
méregtelenítési készítmény
a Dren készítménycsaládba
tartozik. Ez azt jelenti, hogy

egy ilyen készítmény
hivatott a szervezet

bizonyos területén hatni
a mikroba gócok

eltávolítására. Mint azt
önmagában az elnevezés is

elárulja, az articulatio
kifejezés latinul azt jelenti,

izület, ezért ez a készítmény
a mikroba gócok,

izületekből történő
eltávolítására szolgál.

ArtiDren

Borreliózisnál vigyázat a glukozaminszulfátra 
és a kondriotinszulfátra!
A manapság sokszor említett glukozaminszulfát és kondriotinszulfát gyakran kontra-
indikáltak a lyme-kórnál előforduló borreliózisnál. Nem árt tudni, hogy ezt a két anya-
got alkalmazzák a borrelia laboratóriumi kitenyésztésénél, ugyanis támogatják a 
borrelia gyarapodását. Egy lyme-kór eredetű borrelia fennállása esetén a glukoza-
minszulfát és a kondroitinszulfát alkalmazásával az izületei fájdalmak jelentős mér-
tékben súlyosbodhatnak!

főként a láb nagyujjában rakódik le,
de rajta kívül még veszélyeztetettek-
nek számítanak olyan más egyéb izü-
letek is, mint a boka, vagy a térd, a
csukló, illetve az ujjpercek. Az elsőd-
leges tünet rendszerint a hirtelen fáj-
dalom előfordulása, mely nagyon
gyakran csak éjjel jelentkezik. Az
érintett izület ilyenkor felpüffed, a
bőr bevörösödik, felületet forró, szá-
raz és fényes.

A méregtelenítés:
• LiverDren – a máj a legfontosabb

enzimatikus szerv,
• UrinoDren – a húgysav felesleg a vi-

zelettel távozik a szervezetből,
• Metabol, Metabex, Nodegen – lé-

nyeges a húgysav felszabadulása a
szövetekből,

• MindDren, Antimetal – az ólom je-
lenléte fokozza a szervezet, purin

reciklációra való képtelenségét,
• Diéta – mindenképpen mellőzni

kell a belsőségek, a tenger gyümöl-
cseinek, a hüvelyesek, a szardénia,
a vörös húsok, a húslevesek és az al-
kohol fogyasztását.

Amennyiben hatékonyan szeretné
megelőzni az izületi megbetegedé-
sek kialakulását, akkor igyekezzen
betartani az egészséges életvitelt,
megfelelő táplálkozás és kiegyensú-
lyozott mértékletes fizikai erőkifejtés
mellet és főleg méregtelenítse szer-
vezetét!

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/11.-12., 

Mária Vlachová – DiS – Máte
kloubní potíže?

Magyar szöveg: Gauland AttilaTérdizületi pótlás

Érdekesség

Ahangulatunkat tulajdonképpen minden befolyásolja,
ami körülvesz minket. Elegendő azonban testünk

sejtjeire és molekuláira szűkítenünk a figyelmünket annak
megállapítására, hogy a szerelem, egy lottó főnyeremény,
egy kedvező vásárlás, egy kellemes együttlét, egy ejtőernyős
ugrás, vagy egy pohárka bor az érzelmeink leírásában
tulajdonképpen biokémiai reakciók sora.

A jó hangulat megőrzésének érdekében hosszútávon
nagyon lényeges az agyon belüli elegendő szerotonin
képzés megléte (a szerotonin az egyik olyan idegi átvivő,
mely az idegsejtek közötti információcserét biztosítja). Ha
ennek az elemnek alacsony a szervezeten belüli szintje,
akkor ez depresszióhoz, ingerültséghez, alvászavarokhoz

stb. vezet. Az egyes, táplálékkal bevitt
anyagokból képződik, úgy mint
tejtermékekből, húsból, leveles zöldségekből
és teljes kiőrlésű pékárukból. A szervezetben
történő koncentrálódásáról azonban egy sor
tényező dönt, például a lebontási sebesség,

több antidepresszáns is pont abban segít, hogy
ezt a szintet a megfelelő szinten igyekeznek tartani.

A hangulatra nézve azonnali pozitív hatással bír az
endorfín, melyet valamennyi gerinces élőlény agya képes

előállítani. Ez többek között tompítja a fájdalmat,
éppen ezért a szervezet főként kimerítő fizikai
aktivitás, vagy veszélyeztetett helyzetek során
szabadítja fel, az ilyen helyzeteket követi az
adrenalin, melyet a szervezet különleges
terheltségre tartogat. Mint az közismert, az extrém
sportok és élethelyzetek,  - amikor is az egyén

valamennyi erejét latba veti (például
hosszútávfutók) -, tényleges, vagy
jelképes teljesítését, leküzdését követően
az egyén akár eufórikus érzelmi állapotba
is képes kerülni.

A hangulatot szintén egy sor további
biológiailag aktív anyag, például dopamin

képes befolyásolni. Úgyszintén a drogok,
beleértve a nikotint és az alkoholt, melyek az agyban
ugyanúgy hatnak, mint a testben annak saját anyagai,
úgymond átverőként működnek, hiszen az agyat hamis
ingerekre késztetik reagálni. A test az első pillanatban nem
képes felismerni, hogy a magas szerotonin koncentráció
mögött egy összetett befolyásoló tényezőhalmaz előidézte
megelégedettségről, vagy pedig egy, a nyelv alá helyezett
kis tabletta okozta extázisról van szó. Ugyanez érvényes az
injekciós tű által a szervezetbe juttatott heroin és mondjuk
a futástól felszabaduló endorfín esetében is. A különbség
majd csak később mutatkozik meg a mellékhatások
kíséretében és a függőség kialakulásában.

Forrás: Týden, Illusztrációs kép: www.samphotostock.cz

A jó hangulat
kémiája 



nehezen felfogható megnyilvánulásokkal
is egyaránt.

A bőrnek számos fiziológiai funkciója
van: az ember számára védőszerepet,
információs jelleget (közvetíti
a körülvevő környezet felől érkező
információkat) nyújt, de többek között
hőszigetelő, immun, hormonális
feladatokat is betölt. Mindezeken
túlmenően érzelmi-szociális
tulajdonságokkal is bír. Éppen ezért ezen
utóbbi téren számos olyan zavar
hordozója lehet, melyek a belső
környezetből erednek. A bőr
egyértelműen a tüdő körébe tartozik,
ugyanis a tüdő köre nem csak fizikai
alkotóin keresztül jellemző, hanem
főként pszichikai attribútumain át. Így
idetartozik a depresszió, valamint az agy
azon része is, mely pontosan ezen
érzelmeknek a hordozója – azaz
a depresszión kívül a bánat, az
érdektelenség, a fáradtság stb.
érzelmének. Mivel a bőr ugyanabba
a körbe tartozik, így a bőrpanaszok
jelentős számát jelen civilizációnkban
a depresszió ekvivalensének lehet 
tekinteni. Mostanság a depressziós
problémák esetszáma sajnos növekszik,
így a szervezet egyfajta védekezése ezen
kellemetlen és bántó jelenséggel
szemben valójában az ekcéma
megjelenése. A depresszió és az ekcéma
között fennálló összefüggéseket csak
a kellő végzettséggel és a szükséges
tájékozottsággal rendelkező, az
egésztestes medicina szerint gondolkodó
ember értheti csak meg. Egy olyan ember
számára mindez, akinek a feje a jelenlegi
medicina ismereteivel van tele, annak ez
az összehasonlítás megmosolyogtató és
elfogadhatatlan lehet. Éppen ezért a bőr
méregtelenítése is, aminek segítségével
a bőrbetegség eltávolítható, igen
komplikált folyamat.

A bőr megbetegedésekor lényegében
egy olyan jelenségről van szó, amikor is
a bőr vagy a belső környezet toxinjaira
reagál, vagy pedig azokra a toxinokra,
melyek közvetlenül a bőrből erednek.
A bőrön keresztüli méregtelenítés az
emberi egyén számára nem teljesen
jellemző (bár természetesen a szervezet
a bőrön keresztül is igyekszik
megszabadulni bizonyos anyagoktól), így
a bőrnek nem volna szabad reagálnia
ezekre a toxinokra. Magyarán vagy az az
eset fordul elő, hogy az egyénben nagy
mennyiségben fordulnak elő
méreganyagok, vagy pedig a bőr olyan
bizonyos patológiai tulajdonságokkal bír,
melyeket például az ekcéma esetében
atópiásnak nevezünk és amelyek
gyulladásokkal reagálnak. Ezek a toxinok
vegyesen a tüdő köréből erednek.
A tüdő egyébként a leggyakoribb
toxinforrás, pontosabban tehát a toxinok

a tüdőkből és a belekből erednek. Ha
manapság azt mondom „mikroba
toxinok”, akkor ilyenkor minden esetben
azokra a toxinokra gondolok, melyekről
mindig is beszéltünk korábban és
amelyek igen jól le vannak írva
a mikrobiológiában, úgy mint
a mikroorganizmusok által termelt
fehérje eredetűek, de ugyanakkor
azokra a toxinokra is komolyan
gondolok, melyeket Montagnier írt le.
Ezek az utóbbiak azok a toxinok, melyek
lényegében a különféle típusú
mikroorganizmusok DNS egységei által
sugárzott elektromágneses hullámoknak
felelnek meg. Egy ilyen esetben nem
marad számunkra más választás,
minthogy ezen toxinok forrásait
megtisztítsuk.

Ezúttal különösen nagy hangsúllyal
szeretnék utalni a méregtelenítési
medicina alapvető jelentőségéhez, ezen
belül is az alapvető, anyaszerv
méregtelenítésének kötelességére,
hiszen egy ilyen szerv valójában az egész
szervi körön belüli probléma legfőbb
hordozója. Jelen esetben ez az anyaszerv
a tüdő, következésképpen az
alapkészítmény ebben az esetben
a RespiDren, szükség esetén ezen
említett készítmény mellett még
alkalmazható a ColiDren készítmény is.

A toxinok származhatnak más, egyéb
szervekből is, így főként
a nyirokrendszerből, vagy az irhából,
mely utóbbi ugye a bőrünk részét
alkotja, azonban nem a tüdő által
vezérelt, hanem más szervek
közreműködésével. Az irha (tela
subcutanea) két fő részből áll, mégpedig
zsírszövetből (panniculus adiposus) és
idegvégződésekből. Az idegrendszer,
mint ismeretes, a máj szervi körébe
tartozik, a zsírszövet pedig a lép
fennhatósága alatt áll. Ha
a toxinforrások az irhában húzódnak
meg, akkor bizony szükségünk van
a LiverDren és a VelienDren
készítmények méregtelenítő hatására is.

A gócok rendszerint hajlamosak
megmaradni magában a bőrben, ahol
aztán toxinforrásként működnek tovább,
mi pedig ilyenkor pontosan a CutiDren
készítménnyel próbáljuk meg őket
eltávolítani. Megjegyzem, hogy
a CutiDren-nek soha nem volna szabad
önálló készítménnyé válnia, hanem
minden esetben egy olyan
méregtelenítési kúra szerves részeként
kell szolgálnia, melynek további részét
képezi még a RespiDren, de még egy sor
további készítmény is. Mivel azt
mondtuk, hogy a bőr egy igen bonyolult
szervnek számít mind funkcionális, így
érzelmi téren egyaránt, ezért már előre
helyesen sejthetjük, hogy bizony fontos

szerepet játszhatnak jelen esetben az
idegen eredetű szervetlen anyagok is.
A bőrben ugyanis felszaporodhatnak
olyan anyagok, mint a mérgező fémek,
a különféle vegyi anyagok, vagy
gyógyszerek, mint például az
antibiotikumok, hormonok stb.. Éppen
ezért univerzális jelleggel alkalmazzuk
a MindDren készítményt.

Elsősorban az olyan allergiás reakciók,
mint például az ekcéma, vagy
a csalánkiütés és egyéb más allergiás
esetekben célszerű kiaknázni
a MindDren és a Non-Grata
készítménykombináció nyújtotta
adottságokat, melyekkel az allergizáló
fehérjék távolíthatók el. A krónikus
bőrproblémák során rendszeres
résztvevők szoktak lenni az anyagcsere
zavarok is. Például a gombás eredetű
megbetegedéseknél minden esetben
a cukor anyagcserezavarát kell
keresnünk a háttérben és ilyenkor
pontosan ebbe az anyagcserezavarba
kell beavatkoznunk (mivel azonban egy
széleskörű kérdésről van jelen esetben
szó, így mindenképpen utalnék egy
témaorientált szakcikkre, vagy pedig
tematikus tanfolyami oktatásra). A bőr
atópiás reagálását is a bőrben lerakódó
metabolitok okozzák – ez leggyakrabban
a kazein, vagyis a tejnek egy fehérjéje,
konkrétan a tehéntej kazeinje, hiszen
Európában és Amerikában ezenkívül
másféle tej általánosan nem igen
használatos. Ebben az esetben ugyanúgy
más, az anyagcserezavarokra hatékony
készítményekkel is hatás gyakorolunk
a bőrre (ismét szeretnék utalni a fent
említettekre, azaz a szakirányú
tanfolyamra, vagy a specializált
szakirodalomra).

A CutiDren tehát a bőrrel kapcsolatos
általános problémamegoldásra alkalmas
készítmény, mellyel eltávolítható a bőr
bizonyos típusú toxinjai, mégpedig
a mikroba gócok. A méregtelenítési
stratégia szellemében egyértelmű, hogy
a bőrproblémával vívott párharcban nem
állhat meg egymagában csak a CutiDren
készítmény, éppen ezért szélesebb körű
stratégiai lépések részét képezi, Az ilyen
stratégiai lépések lehetnek antiallergén,
autoimmun, anyagcserezavar, vagy
egyéb toxikus változatúak, de
legfőképpen olyan eredetűek,
melyeknek részét alkotja a tüdő köre is,
következésképpen az ilyen változatú
méregtelenítésnek minden esetben
részét kell képeznie a RespiDren
készítménynek.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/03.-04., Dr. Josef Jonáš – 

CutiDren

Magyar szöveg: Gauland Attila

IV. évf., 2011. 3.-4. negyedév 31

erősen terhelt szerveknek számítanak,
így ne tétovázzunk az egész komplex
terápiát olyan készítményekkel is
kiegészíteni, mint a Streson és az Emoce.
Mivel az izületekkel kapcsolatos
problémák a szervezet szélesebb körű
problémáinak részét is alkothatják,
ráadásul soha nem izoláltan fordulnak
elő, így indokolttá vált egy olyan
speciális készítmény megalkotása is, mely
szélesebb körben kezeli a kötőszöveti
nehézségeket. Ez a készítmény jelenleg
még jóváhagyási eljárás alatt áll
Csehországban, ezután következik majd
a magyarországi notifikáltatási eljárás.
Ennek a készítménynek az elnevezése
Conectid. Természetesen amint sikeresen
lezárul a cseh jóváhagyási és a magyar
bejelentési eljárása, úgy bővebben is
tárgyalni fogjuk ezt a terméket. Azt már
viszont most is biztosan tudjuk
előzetesen, hogy az ArtiDren mellé
fogjuk adni.

Az izületekkel, azaz az izületi
kötőszövetekkel összefüggő problémák,
általában jelzései valamilyen további
izületi gondoknak. Ezek persze lehetnek
rejtettek, vagy éppen oly észrevétlenek
is, hogy senkinek sem tűnik fel, hogy az
adott esetben pont a kötőszövetről van
szó. Nyilván fontos megtanulni a jelen
probléma helyes diagnosztizálását. Ezt

igyekeztem Önökkel részleteiben
ismertetni az idei kétnapos budapesti
méregtelenítési kongresszuson.
Az ArtiDren készítményhez
természetesen további készítményeket
lehet társítanunk, de ezekről majd
valamelyik következő cikkemben fogok
Önöknek mesélni. Jelen pillanatban arra
szeretném felhívni szíves figyelmüket,
hogy a Biosalz készítményt igen jól lehet
társítani a MindDren készítménnyel,
ugyanis az izületek „sómentesítése” egy
szintén nagyon jelentős méregtelenítési
lépés.

Általános kliséként kerül említésre
minden esetben, hogy az izületek
a vesék körével vannak összefüggésben.
Igen ám, de ezt teljes bizonyossággal
csupán egy bizonyos mértékig állíthatjuk
így. Ugyanis a különféle metabolitok és
sók lerakódása önmagukban is jelentős
szerepet játszanak és a vesék komoly
mértékben döntenek az ásványi anyag
gazdálkodásról. A szorongás is vezethet
izületi károsodásokhoz. A szorongásban
élő embereknek sokkal több esetben
vannak izületi, vagy éppen gerinc
eredetű problémáik, szemben
a pszichikailag kiegyensúlyozott
egyénekkel. Éppen ezért egy kicsit
eltérőbb az izületek függése a vesék
körétől, mint azt általánosan

elképzeljük. Méregtelenítési módszerünk
szempontjából tartsunk magunk előtt
a máj hatását – ez az anyaszerv ugyanis
alapvető feladatot tölt be
a kötőszövetek konfigurálásában.

Mindenesetre az ArtiDren az egyik olyan
méregtelenítési készítmény, melyet
gyakran adok a klienseimnek. Mivel a mai
medicinának szinte semmilyen eszköze
sincs az izületi problémák
meggyógyítására, így az ilyen eredetű
gondokkal bizony igen gyakran keresik fel
az emberek a rendelőinket.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/11.-12., Dr. Josef Jonáš – ArtiDren

Magyar szöveg: Gauland Attila

Megjegyzés:
A jelen cikkben és az idei őszi
méregtelenítési kongresszuson, Jonáš
doktor által említett Conectid
készítmény Csehországban pillanatnyilag
jóváhagyási eljárás alatt áll, tehát a Joalis
cég még nem gyártja sorozatban ezt
a terméket. A cseh jóváhagyási eljárás
után következik majd a magyarországi
notifikálási eljárás, melynek sikeres
lezárulását követően és így a Conectid
hazai piacon történő megjelenéséről
természetesen időben tájékoztatni
fogjuk Önöket! – Gauland Attila
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CutiDren

A
többi élőlényhez képest az ember
mind szociálisan, úgy érzelmileg is
egy oly összetett teremtmény,

hogy nagyon gyakran valójában nem
képes kifejezni önös érzelmeit, vagy

éppen gondolatait, vágyait és így
különféle jelképekbe bujtatja őket.
Példaként vegyük, mondjuk éppen
a szerelmet. Az állatok esetében az adott
élőlény vagy kertelés nélkül a nemi

aktusra törekszik, vagy pedig egy olyan
viselkedési formát vesz fel, melynek
egyértelmű a szexuális jellege. Az ember
esetében ez már eltérő, hiszen mindez
a jelképek és gesztusok, de nem utolsó
sorban teljesült és beteljesületlen vágyak
jelentős mennyiségébe van burkolva,
röviden, az ember nagyon kevés dolgot
fejez ki egyenesen és egyértelmű módon,
ezzel éppen ellenkezőleg, az élete tele
van csupa jelképekkel, de számos,

Az emberi bőr egy csodálatos szerv. Nem mondható, hogy
más élőlények bőre esetében ez másképp volna:

hordozóját számos esetben feszességével megvédi
a veszélyes támadókkal szemben, vagy máskor éppen

árnyalatával vonzza az ellentétes nemű egyedeket, vagy
éppen olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek
lehetővé teszik a vízben történő a különösen gyors

úszást, vagy éppen nagy hidegben való tartózkodást és
így tovább. Láthatjuk tehát, hogy az élőlények

birodalmában a bőr egy hihetetlenül fontos szerepet
játszik. De miben is különbözik az emberi bőr a többi

élőlény bőrétől? Abban biztosan, hogy rendkívül jelentős
érzelmi-szociális funkcióval bír.
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A
z élelmiszerekre való allergia arány-
lag könnyen diagnosztizálható, így
persze az élelmiszerallergia kizárá-

sa esetén a terapeuta hitelességét veszít-
heti a kliens tekintetében, ezzel pedig
akár az egész módszer hitelessége is meg-
kérdőjelezhetővé válhat. Az intolerancia
és az anyagcserezavar kifejezések valódi
jelentését az emberek többsége nem is-
meri, és az is elmondható, hogy ezzel a
problémával az orvosok szinte nem is fog-
lalkoznak. Döntően csupán egészen kivé-
teles esetekben hozzák összefüggésbe ko-
moly problémákkal.

Az emberek előszeretettel interpretálják
a terapeuta szavait például olyan formá-
ban, hogy ez és ez a terapeuta a tejet és a
lisztet elítéli, azokat rossz, mérgező élelmi-
szereknek tartja. Így könnyen előfordulhat

egy olyan eset, amikor is az érintett sze-
mély, akit egyes élelmiszerek alkalmatlan-
ságáról instruáltak, úgy fogja fel mindezt,
hogy ezek bizony mérgezők mindenki szá-
mára, következésképpen ezzel terrorizálja
az egész családját, nem beszélve arról,
hogy önmagát is stresszeli, mindezzel pe-
dig az élelmiszer bevitellel kapcsolatos kü-
lönféle olyan pszichés zavarok alakulhat-
nak ki, amikor is az emberek az egyes
élelmiszerektől szinte fanatikusan félnek.
Éppen ezért ismételten szeretném kihang-
súlyozni, hogy egyetlen általánosan fo-
gyasztott élelmiszer sem mérgezőhatású,
csupán vannak olyan egyének, akik az
egyes élelmiszerekre hibásan, intolerancia
formájában reagálnak, így az ilyen élelmi-
szer az érintettek számára toxikus hatású-
ak, egyben egészségi problémáik okozói is.

A Joalis Info Magyarország előző számá-
ban a tehéntej tekintetében első sorban
az allergiának szenteltük több figyelmet
és így jól észrevehető volt, hogy bár a te-
héntejre való allergia egy bizonyos prob-
lémát jelent, de mégis aránylag ritka gya-
korisággal, mi több a tehéntej étrendből
történő kiiktatásával, azaz egy helyes di-
agnózissal, nagyon hamar megoldhatjuk
az egyén egészségi problémáját, mely az
allergiás reakcióból ered.

Aránylag gyakoribb az állati eredetű fe-
hérje anyagcserezavara. Általános érte-
lemben véve az állati eredetű fehérje
anyagcserezavara nagyon gyakori problé-
mát is képes jelenteni, mégpedig főként
egyes húsfélék esetében, azaz egyes élő-
lények izomrostjaikból eredően. Szándé-
kosan alkalmaztam az „egyes” jelzőt jelen
esetben, hiszen a mérőműszeres felsze-
reltségünknek köszönhetően lehetősé-
günk van a bizonyos típusú fehérjék tole-
ranciájának a kimérésére és azt is tudjuk,
hogy minden egyes élőlény fehérje össze-
tétele más és más lehet.

A kazein, tehát a tejfehérje esetében
szintén az állati eredetű fehérjére való to-
leranciazavarról van szó. Ugyanúgy mint a
hús esetében, úgy jelen kazein zavar ese-
tén is, különféle olyan metabolitok kelet-
keznek, - főként húgysav, - amelyek egy-
szerűen toxinként vannak jelen az adott
emberi szervezetben, miután az hibásan
dolgozza fel az ilyen, állati eredetű fehér-
jéket. Gyakorlati tapasztalataim ezzel kap-
csolatosan azt mutatják, hogy bár a klien-
seim körében igen gyakran fordul elő a
kazein anyagcserezavara, de valószínűleg
mégsem ez jelenti a jelentős egészségi ne-
hézségek forrását. A kazein anyagcsere-

zavara részese a mikroba gócok keletke-
zésének és még ezenfelül más, meg nem
határozott toxikus hatásokkal is rendelke-
zik. Kimérhető különféle szövetekben is,
de miután a kazeint eltávolítjuk a szöve-
tekből, érdekes módon mégsem áll elő
egy áttörő megkönnyebbülés a korábbi
egészségi nehézségektől, ugyanis a kaze-
in anyagcserezavara nem az elsődleges, ál-
talunk keresett toxin szokott lenni.

A kazein anyagcserezavara feltehetőleg a
túlzott tej kazein fogyasztás oka, vagy kö-
vetkezménye, melyhez egyébként az 
emberiség történetében nincsen fogható
hasonlat. Kimerem jelenteni, hogy az em-
berek korábban soha nem fogyasztottak
olyan nagy mennyiségben tejkoncentrátu-
mokat, mint manapság, amiből számomra
persze különféle megmosolyogtató hely-
zetek képesek kialakulni. Jellemzően pél-
dául amikor csak úgy futólag megemlítem
a mért kliens előtt kiméréskor, hogy a mért
személy túl sok tehéntejből készült tejter-
méket fogyaszt a mérőműszeres kiméré-
sem alapján, akkor rendszerint azzal szo-
kott az érintett védekezni, hogy ez nem
igaz, ő ugyan nem és ekkor kerül mindig
terítékre az elfogyasztott tejtermékek
konkretizálása. Ilyenkor derül csak ki, hogy
az érintett személy naponta csak legfeljebb
egy joghurtot, úgy tízdekányi sajtot vala-
milyen más ételhez, aztán némi tejet és ter-
mészetesen néha valamilyen pékárut fo-
gyaszt, mely utóbbi elkészítéséhez szintén
felhasználnak tejet. Mindehhez még hoz-
zájön a tejszín, tejföl a különféle szószok
alapjaként, no meg persze a vaj. Ezt mind
naponta fogyasztja el az ember, ami ösz-
szességében a napi bevitt összes táplálék-
nak a harmadát, sőt akár a felét is képez-
heti. A tejreklámokkal ajnározott érintett
személy ezt az elfogyasztott mennyiséget
nem tartja túlzottnak. Szintén megmoso-
lyogtatók szoktak lenni a különféle fogyó-
kúrás diéták mellé javasolt ajánlások is,
ahol is csak úgy hemzsegni szoktak a tej-
termékek. Ha ugyanis az ember esetleg egy
tejtermékektől mentes diétát merészkedik
javasolni, akkor az ilyen diétát egy ún. táp-
lálkozási szakértő helyből súlyosan megkri-
tizálna, hiszen a diétát tartó személy így
nem jut kellő mennyiségű kalciumhoz és a
csontváza következésképpen ennek kárát
látja. Erre szoktam azt a kedvenc hasonla-
tomat mondani, miszerint: „Ugyan mennyi
joghurtot fogyaszt el egy nap egy elefánt?
A nemzeti parkok, vagy éppen az állatker-
ti fenntartóknak ez biztosan hatalmas 
kiadásokat jelenthet!” – persze nem sok
eredménnyel. Az ún. „tejtermékes keres-
kedelmi úthenger” hatása roppant jelen-
tős. Azért említem a kereskedelmi jelzőt,
mert mind az európai, úgy amerikai mező-
gazdaság jelentős hányada a tejelő szar-
vasmarhák tartásán alapszik.

A jelentős probléma azonban másféle
anyagcserezavaron nyugszik, melyről a Jo-
alis Info Magyarország előző számában
tettem említést. Arra az esetre gondolok,

amikor is az érintett személy szervezete a
tejből egy bizonyos fajtájú peptidet, pon-
tosabb nevén kasomorfint (teljes nevén:
kasomorfin A7) állít elő. A peptidek olyan
aminosavakból, fehérjékből képződnek,
melyeket elfogyasztunk, egyébként pedig
szabadon keletkeznek és nagyon lényege-
sek a szervezet működése szempontjából.
Ez a keletkező peptid azonban a szervezet
számára súlyosan patológiai hatású. A glu-
ténhoz hasonlóan első sorban az ideg-
rendszert zavarja meg, ennek következ-
ménye pedig az idegrendszeri zavarok
kialakulása. A mi gyakorlatunk szempont-
jából jegyezzük meg, ha a rendelőnket kü-
lönféle típusú lelki és neurológiai eredetű
panaszokkal, autoimmun problematikával
keresi fel egy méregtelenítés iránt érdek-
lődő ember, akkor szinte biztosak lehe-
tünk magunkban, hogy glutén, vagy ka-
somorfin zavart fogunk nála fellelni. A
kasomorfin ugyanis nagyon gyakran ké-
pes megzavarni az agy azon részeit, me-
lyek az immunrendszer minőségéről dön-
tenek, így nem csoda, hogy sűrű okozója
szokott lenni az autoimmun reaktivitá-
soknak. Részt vehet azonban az allergiák-
ban, vagy az immunrendszer jelentős mér-
tékű legyengülésében is. Az immunitás
ezen zavarai alapján később aztán külön-
böző betegségek fejlődhetnek ki, nagyon
gyakori esetben lelki, vagy idegi jellem-
zőkkel. Persze lehetnek ezek más autoim-
mun betegségek is, melyek különféle tes-
ti szerveket érintenek. A kasomorfin tehát
egy nagyon veszélyes méreg. Meg kell
jegyeznem, nincs olyan rendelési napom,
amikor is tíz kimért kliensből ne volna egy,
vagy akár több kasomorfin zavaros ese-
tem. Ez százalékosan nézve ugyan egy
aránylag magas esetszám, azt azonban
természetesen nem lehet kijelenteni, mi-
szerint a népesség körében ilyen magas
százalékban fordulnának elő ilyen esetek,
hiszen a méregtelenítési rendelőkben
koncentráltan fordulnak elő a krónikus
egészségi problémákkal küszködő ember-
ek. Az ilyen esetben azonban kompro-
misszumok nélkül szoktam javasolni a te-
héntejmentes táplálkozást és rendszerint
méregtelenítési terápiát indítok.

Mivel egy viszonylag igen friss ismeret-
anyagról van szó és csupán az utóbbi
években jöttek elő eme felfedezésükkel
az ausztrál tudósok, így egy időbe bele tel-
lett, amíg sikerült rájönni a kasomorfin
megfelelő méregtelenítési módszerére. Je-
len esetben lényeges szerepet játszanak a
Metabol, a Metabex és a Nodegen készít-
mények. A gond viszont csak az, hogy az
EAMset szoftver adatbázisában nem sze-
repel a „kasomorfin” kifejezés, sőt a tesz-
tampulla-készletekben sem szerepel, így
ennek jelenlétét nem tudjuk kimérni.
Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy
amennyiben valaki szeretné kifejezetten
ezt az anyagot tesztelni, lehetősége és
módja van külön kis tesztampulla formá-
jában megrendelni, de a méregtelenítés-

nél nem sok hasznát fogja venni ugyanis
magának a toxinnak az alkalmazása nem
vezet a szervezetből történő eltávolításá-
hoz. Ebben sok ember szokott tévedni,
kapva az alkalmon a jelen témát egyben
arra is szeretném felhasználni, hogy 
felhívjam a figyelmet, miszerint az infor-
mációs medicina és az intelligens készít-
mények ilyen formájú leegyszerűsített fel-
fogása ugyan rendkívül csábító, de a
méregtelenítés szempontjából nagyon is
veszélyes. Magára a toxinra irányuló ké-
szítménynek nincs túl sok értelme: azt az
okot kell ugyanis eltávolítani – miért for-
dul elő ez a toxin, miért keletkezik, miért
kumulálódik a szervezetben? Csak az ok
eltávolítását követően nyílik lehetőség a
toxin eltávolítására, ezek után pedig ma-
gáról a toxinról szóló információk csupán
navigációs segédletként szolgálnak a szer-
vezet számára annak érdekében, hogy az
eredményesen tudjon elbánni a nevezett
toxinnal. Azonban nem az a lényeges in-
formáció mellyel készítményeinknek fel-
tétlenül rendelkezniük kellene.

Tömören tehát ismételjük át, hogy a tej
és első sorban a tehéntej, - hiszen más tej-
hez csak korlátozott hozzáférésünk van,
másrészt pedig a szarvasmarhát, mint a
leggyakoribb haszonállatot a múlt évszá-
zadban igen intenzíven nemesítették -, 
az emberi szervezetben toxikus hatású
anyagként fordulhat elő, az allergiák so-
rán pedig mint allergénként. Csupán a di-
éta önmagában nem az, amit a méregte-
lenítéstől elvárnánk, hiszen az allergiás
reakciót kiváltó okot kívánjuk eltávolítani,
- hasonlóan a pollenek, vagy az állati sző-
rök stb. esetéhez -, azaz a szervezet ne 
reagáljon ezekre allergiásan. A diéta, te-
hát az ilyen allergén eliminálásakor, csu-
pán egy segédfolyamat, nem pedig a leg-
főbb folyamat. Az állati eredetű fehérjék
anyagcserezavara már egy másik toxinfé-
le, jelen esetben ez a kazein: az emberi
testben metabolitok keletkeznek ebből az
állati eredetű fehérjéből és aránylag bo-
nyolult krónikus módon károsítják az em-
beri szervezetet. Hasonlatot kereshetünk
például a húgysavban, mely szintén nem
okoz túl jelentős egészségi problémákat,
sokkal inkább krónikus jelenlétével veszé-
lyezteti a szervezetet. A legkomolyabb za-
vart a kasomorfin A7 elnevezésű peptid
keletkezése jelenti, mely bizony igen sú-
lyos módon képes az idegrendszert káro-
sítani, minden velejáró következménnyel
egyetemben. Ezen esetben is a diéta csu-
pán egy segédeszköz, valójában a kiváltó
okot kell kezelni és a méregtelenítés se-
gítségével eltávolítani a szervezetből.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/03.-04., Dr. Josef Jonáš – 

Mléko jako supertoxin II.

Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: 
www.samphotostock.cz

A tej,
mint szupertoxin II.

Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy az egyes
élelmiszerek toxikus hatásáról nagyon nehezen lehet

beszélni mind a kliensekkel, úgy a szakemberekkel
egyaránt. A kliensek javarésze csak az allergia kifejezést

ismeri, így szinte bármilyen, az egyes, káros hatású
élelmiszerekre való figyelmeztetést is az allergia

elnevezéssel magyarázzák meg önmaguknak. Ebben az
értelemben véve természetesen tovább interpretálják
a fennálló nehézségeket. Ezért könnyen előfordulhat,

hogy egy búza glutén intolerancia során egyszerűen azt
állítják az érintett kliensek, miszerint allergiában
szenvednek és ugyanígy teljesen hasonló helyzet

játszódhat le a tehéntej intoleranciája esetében is.
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gessége. A toxinok gyulladást keltettek a
még nem teljesen kifejlődött izületekben,
jelenlétükkel pedig a kalcium kötődését,
következésképpen pedig az izületek
egészséges, teljes értékű fejlődését komp-
likálták.

Elért eredmények
A másfél évig tartó méregtelenítéssel si-
került szabaddá tenni a kalcium útvonalát
és az izületi tápanyagellátást. A méregte-
lenített csípőizület hamar behozta fejlő-
désbeli elmaradását és természetesen
kezdtek továbbfejlődni, ezt orvosi kivizs-
gálással is sikerült igazolni. Intenzív reha-
bilitációt követően a kisfiú visszatért a
mindennapi normális életvitelhez. Ez az
eset csupán egyike azon igen sok eseteim
közül, ahol is a klasszikus medicina
és az egésztestes orvoslás együtt-
működése meglepően kedvező
eredményeket produkált.

Teljes esetleírás, az
édesanya elmondásában
„Lukáš nevű kisfiam teljesen egész-
séges csecsemőként született. Az al-
só végtagjainak ultrahangos vizsgá-
latára egy kicsit hosszabb ideig
kellett járnunk, mint a korábban
született kislányom esetében, mivel
még alakultak ki nála megfelelő mó-
don az izületi részei. Úgy tizenkét
hónapos korában mind az ultrahang
vizsgálatok, úgy a röntgenfelvételek
is azt igazolták, hogy immáron min-
den rendben van nála.

Röviddel az ötéves születésnapját
követően arra lettem figyelmes,
hogy imitt-amott sántít időnként.
Egy ilyen kisfiú esetében ezt még
nem lehet csak úgy egyszerűen észreven-
ni. Nem panaszkodott, hogy fájnának a lá-
bai. Viszont amikor már az óvodai óvónő-
nek is feltűnt ez a probléma a séták során
és ezt szóvá is tette számomra, akkor is-
mét megkérdeztem kisfiamat, fájnak-e a
lábai? Azt mondta, hogy csak időnként a
jobb térde alatti részen. Mindjárt másnap
elmentünk a gyerekorvosnőhöz, aki rög-
tön szakrendelői beutalót írt nekünk. A
gyermekortopédián a doktorúr menten
csípőizületi ultrahangos - és röntgenvizs-
gálatokat rendelt el. A leletek közvetlenül
sokkoló hatásúak voltak. A doktorúr arról
tájékoztatott, hogy Lukáš kisfiam jobbol-
dali combnyakának fejizülete kifordult és
súlyosan sérült állapotban van, miközben
a bal oldali ui. izülete kevésbé sérült.

Ennek a leletnek a tükrében egy hosszú
harc vette kezdetét kisfiam egészségének
érdekében. Vesszőfutásunk a gyermekor-
topédián kezdődött, ahová be kellett vin-
nem, ekkor már nem volt szabad járnia.
Második napon a megfeszített lábaihoz
súlyokat illesztettek az orvosok, melyekkel
mintegy két hétig kellett feküdnie. A sú-
lyok eltávolítását követően a lábai ki vol-
tak nyújtva, ebben a helyzetben pedig

mindkét lábát begipszelték. A gipsz hat-
hétig volt rajta, ebből az első hetet a kor-
házban töltötte, ahová naponta, minden
reggel bementem hozzá és egészen estig
vele voltam. Ezután a mentő végre haza-
vitt minket. Öt hét elteltével ismét vissza
kellett mennünk a korházba, hogy leve-
gyék a gipszet és további röntgenfelvéte-
leket készítsenek. Ismét egy hét korházi
fekvés következett. Karácsonyra azonban
ismét kiadta őt a korház, így a mentő is-
mét hazavitt minket. Természetesen pár-
nával a lábai között, ekkor is feküdnie kel-
lett. Újévben járószerkezetet kapott a
lábaira, melyekkel elkezdhetett önállóan
járni ismét. Négy hónap után egy másik,
újabb járószerkezetet kapott, melyeket éj-
jel, alváskor is alkalmaznunk kellett

ugyanúgy, mint az előző járószerkezetet.
A járószerkezet mintegy egy hónapnyi

alkalmazása közben az ismerősömtől elő-
ször hallottam az egésztestes medicináról.
Pár nappal később lehetőségem nyílt sze-
mélyesen is meggyőződnöm ezen orvos-
lásban rejlő lehetőségekről. Ismerősöm-
mel és annak családjával Brnoba utaztunk
egy ajánlott méregtelenítési tanácsadó-
hoz, Jakeš úrhoz. A Salvia mérőműszer se-
gítségével számos okát fedezte fel kisfiam
betegségének. Jakeš úr természetesen ké-
szítményeket javasolt, én pedig ezeket an-
nak reményében mindennap rendszere-
sen adtam is kisfiamnak, hogy végre
rendbe jön tőlük.

Egy hónappal később Lukáš kisfiamat
újabb RTG kivizsgálás várta, ahol is a lelet
még mindig igen komoly gondokra utalt.
Az orvosok közben arra jutottak, hogy a
jobboldali csípő combnyak fejizület álla-
pota kockázatos, így a műtéten kezdtek
komolyan gondolkodni. Úgy három hét
után a kisfiam olyan súlyos influenzát ka-
pott (40 fokos láz és hányás mellett), hogy
ismét korházi kezelésre szorult. Ekkor na-
gyon megijedtem, hogy ezeket a tünete-
ket a kapott készítmények okozzák és

esetleg nagyobb bajt okozhatnak az eddi-
gieknél. Jakeš úr azonban kedvesen meg-
nyugtatott, hogy a készítmények nem árt-
hatnak. Ismét egy ellenőrző kimérés
következett minek következtében újabb
olyan készítményeket javasolt, amelyeket
hatásosnak talált kisfiamnál.

Mi továbbra is szorosan igyekeztünk
együttműködni mind az orvosokkal, úgy az
egésztestes medicinával egyaránt. Úgy
gondolom ez nagyon kifizetődött szá-
munkra, ugyanis a következő RTG felvéte-
lek határozottan kedvező változásokat 
mutattak ki, így a műtéti beavatkozás szük-
ségessége végérvényesen elvetődött. To-
vábbi RTG felvételek birtokában kisfiam
idővel végre elhagyhatta a járószerkezetet,
melyet immáron tíz hónapja hordott szün-

telenül. Korházi gyógytornásznővér
segítségével egy hetet tanult járni
mankóval, közben tornáztatták a
lábait. Mankóval kezdett el az álta-
lános iskola első osztályába is járni,
ahol egy évet vesztett komoly be-
tegsége miatt. A teljes első osztályt
mankóval csinálta végig, miközben
tornából felmentése volt. Június vé-
gén, az újabb RTG felvételek birto-
kában a doktorúrtól igen kedvező
híreket kaptunk. Tájékoztatott,
hogy mindkét combnyaki fejizület
jól fejlettek és a mankókat ezentúl a
paradicsom mellé szúrhatjuk tá-
masztókarónak. Végre valahára Lu-
káš kisfiam szabaddá vált, mintegy
madár.

Mint az orvosok a legelején is
mondták, ez a betegség évekig tart
és főként türelmet, kitartást igé-
nyel. A kisfiam jelenleg másodikos.
Hetente egyszeri alkalommal kell

gyógytornára járnunk. Nyáron minden
napsütéses napon igyekeztünk strandra
járni – hiszen az úszást nagyon ajánlották
számára az orvosok. Az iskolában már tor-
názhat a többiekkel, csak persze óvatosan.
Nem volna szabad főleg ugrálnia és esnie.
Jelenleg félévente egyszer kell ortopédiai
felülvizsgálatokra járnunk, Jakeš úrhoz
pedig szükség szerint. A klasszikus orvos-
lással és az egésztestes medicinával való
szoros együttműködés nagyon lényeges
volt esetünkben. Ezúton is engedjék meg
nekem, hogy megköszönjem az orvosok-
nak, miszerint a súlyos állapotot leíró RTG
leletek birtokában nem az azonnali műtét
mellett döntöttek, és egyben Jakeš úrnak
is, aki természetes úton segített elkerülni
a műtét szükségességét. A jobb oldali feji-
zület, mely korábban oly komoly mérték-
ben sérült volt, jelenleg egy picit széle-
sebb, mint a baloldali, de a lényeg, hogy
teljesen gyógyult állapotú.”

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat,
2011/03.-04., Pavel Jakeš – Dysplazie

kyčelního kloubu v předškolním věku
Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz

Mi is az a veleszületett
csípőizületi diszplázia?

A veleszületett csípőizületi diszplázia a
leggyakoribb veleszületett rendellenes-
ségnek számít a gyermekeknél. Csehor-
szágban ez a rendellenesség aránylag
gyakran fordul elő, mégpedig a népesség
úgy 3 – 8 %-nál. Keletkezésének okait a
mai orvoslásnak még nem sikerült meg-
bízhatóan megállapítania. Eddig csupán
annyit sikerült bizonyítani, hogy igen
fontos szerepet játszik az örökletes-
ség. Prediszponáltsági tényezőnek szá-

mít a magzat, anyaméhen belüli elhe-
lyezkedése (ez a probléma gyakrabban

fordul elő olyan gyermekek esetében, akik
farfekvéssel jöttek a világra).

A jelen probléma sikeres megoldásának
érdekében döntő jelentőségű az elsődle-
ges diagnosztika. A klasszikus orvoslás ezt
három ütemben végzi, közülük az elsőt
még a szülészeten, a harmadik utolsót pe-
dig a gyermek világrajövetelét követő ti-
zenhatodik hétig bezárólag. Ha előfordul
ez a probléma, akkor az orvosok a kon-
zervatív gyógyításnak adnak elsőbbséget.
A könnyebb esetekben elegendő csupán
az ún. abdukciós alátét alkalmazása –
aminek célja a csípőizület központosítá-
sa a csípőmélyedésbe. Súlyosabb esetek-
ben szíjas kötőrendszert szoktak alkal-
mazni, ami a gyermek esetében a csípőt

terpeszben és behajlított lábakkal tarja.
Az igen súlyos eseteknél már csak korházi
kezelés kerülhet szóba, ahol is finom hú-
zással és a végtagok fokozatos begörbíté-
sével és terpesztésével igyekeznek min-
tegy hat héten át az ilyen eseteket
kezelni. A csípő helyes beágyazódását kö-
vetően ilyenkor még következik a szíjas
kötőrendszer alkalmazása. Ha a konzerva-
tív gyógyítás, alakítás nem jár eredmény-
nyel, akkor szokott következni a műtéti
beavatkozás.

A csípőizületi diszplázia időben történő
felismerése és gyógyítása rendszerint tel-
jes sikerrel jár. Ezzel ellenkezőleg, ha el-
hanyagolják, nem kezelik időben és meg-
felelően, akkor rendszerint az csípőizület
idő előtti artrózisa következik be, annak
minden egyéb velejáró következményével
együtt. (Jelen cikk szövegében Dr. Pavel
Douše, kandidátus korább megjelent cik-
kének szövegét használtuk fel részben.)

Célok
Az én feladatom az izületek lokális táp-
anyag blokkoltságának az eltávolítása
volt. Számos terheltséget mértem ki, me-
lyek közül elsősorban szeretném megem-
líteni a bakteriális, a vírusos, a nehézfém
és az antibiotikumok általi terheltségeket.
Így merült fel a NoBacter, az Antivir, az
Antimetal és az ATB készítmények szüksé-

Egy ajánlás alapján érkezett hozzám édesanyja
kíséretében az ötéves kis Lukáš, akinél csípőizületi

diszpláziát (csípőizület rendellenes fejlődését)
diagnosztizáltak, járószerkezettel a lábán és több
műtét elé néző jövőbeni kilátással, mely utóbbiak
a gyermek növekedésétől függően az izület
fejlődését hivatottak kezelni. Az anyuka azt kérte,
ha lehet, próbáljuk meg megelőzni ezeket a műtéti

beavatkozásokat …

Csípőizületi diszplázia,
iskolakezdés előtti 

életkorban
Az egésztestes medicina lehetőségei 
az izületi tápanyagellátás megújításában. 



A
mikor édesanyám 73 éves volt,
egyszer azzal fordult hozzám,
hogy a jobb mellében valamilyen

csomója van. Esetében egy olyan
hölgyről van szó, aki 56 éves korában
megözvegyült és attól fogva bár
egymagában, de igen eseménydús életet
élt. Ha visszatekintek a múltba, jelen
esetben tehát édesanyám fiatalabb
korára, akkor eszembe jutnak az
egészségi panaszai, melynek
következtében konstatálhatom, hogy
a jelen diagnózisra a szervezete már
régóta készült.

Ma már nem tudom pontosan
számszerűsíteni, de mindez már tízéves
korában egy középfülgyulladással
küzdött, majd sziklacsont műtéten esett
át. Mindezt emésztési panaszok,
epebajok, szemgyulladások, alsó végtagi
vizesedés, mozgásszervi fájdalmak
követték, kétoldali endoprotézisos esetig
csúcsosodva. Mindezzel együtt
megtanult nagyon kiválóan járni,
közlekedni, énekkarban énekelt, így
ennek révén több európai országba is
ellátogatott, örült és a mindennapi
életét a maga módján élte.

Sajnos azonban édesanyám nagyon
nehezen áll kötélnek, ha esetleg
másoktól kell tanácsot kérnie, nem volt
ez másként jelen esetben sem, mivel
restellte, hogy esetleg a gyerekeihez kell
tanácsért fordulnia. Azonban ez
a pillanat egyszer mégis csak
bekövetkezett. Mindannyian el tudjuk
képzelni egy idősebb hölgy helyzetét,
akinek Karácsony előtt úgy egy héttel
korábban cseng a telefonja és közölnek
vele egy letaglózó diagnózist, miszerint
mellrákja van. Mit érezhet ilyenkor egy
ilyen ember? Félelmet, sajnálatot,
kétségbeesést, tehetetlenséget, az élet
végét, … mit? Nos, ezen esett át
édesanyám is. Bár igaz, van két lánya,
mégis egy ilyen súlyos dologgal
önmagára van utalva. Mint
mindannyiunk esetében.

Az egyetlen dolog, amit ebben
a helyzetben mindenképpen meg kellett
tennem, hogy a lelkére beszélek,
miszerint végre vegye önmaga kezébe az
életét és az egészségét, álljon arccal
szembe a betegségével. Jelen esetben
nagyon kemény igyekeztem vele lenni,
mivel az ilyen esetekben nem szabad az
egyént sajnálni. Törekedni kell ugyanis
arra, hogy egy „egészséges lázadást”
ébresszünk az egyénben, ami az
egészségért vívott harcot jelenti.
Elmagyaráztam édesanyámnak, hogy
mindannyian egyszer meghalunk, akik
egyszer már megszülettünk. Csak nem
mindegy hogyan! Az egyik lehetséges
megoldási útvonal a klasszikus medicina,
kezdve az operációval, majd
a hajhullással együtt járó kemoterápián
keresztül és egy közben felborult
nyirokrendszer mellett egy bizonytalan
eredménnyel bezárólag, vagy pedig van
egy másik megoldás is, mégpedig
egyszerűen feledkezzen meg erről az
említett diagnózisról és az egyén
olymértékben kíván élni, hogy a testét
megszabadítja mindattól, amire annak
nincs szüksége.

Édesanyám úgy döntött, hogy ő bizony
nem veti alá magát a műtétnek. Így
végre valahára bekövetkezett az
a pillanat, amikor is hagyta magát
a lánya által kiméretni. Óriási meglepetés
volt számomra, amikor kiderült, hogy az
édesanyámnál diagnosztizált daganat
nem rossz, hanem jóindulatú. Még ennél
is fokozottabban kezdtem el
édesanyámnak magyarázni az egyes
összefüggéseket, és a kétségeit
szerteoszlatni, ő pedig igyekezett
felvenni a küzdelmet. Hogy hogyan? Az
információs medicina cseppjeivel.
Biztosan többükben is Önök közül
felmerül, hogyan mertem édesanyám
egészségével játszani?

Az információs medicina
hatékonyságáról oly mértékben vagyok
meggyőződve, hogy jelen esetben
a legapróbb kétség sem merült fel

bennem. Éppen ezért kinél, ha nem
a hozzám legközelebb állóknál
igyekezzem alkalmazni ezt a medicinát.

Azt nem kívánom leírni Önöknek
részletesen, hogy sorrendben mely
cseppekből mennyit is szedett
édesanyám. Csak annyit mondhatok
Önöknek, hogy a prosztatára alkalmas
készítmény kivételével az összes Jonáš
doktor-féle készítményt végigszedte
édesanyám, volt amelyeket többször is
ismételtünk, napi szinten 2-3 alkalommal
történő bevétel mellett, mi több, az
Optimon készítmény szedését nem is
hagyta abba azóta sem. Édesanyám
szabályosan kinyílt, mint egy virág és az
életet más szemszögből kezdte érzékelni.

Az információs medicina mintegy három
éven keresztül történő szedését
követően egyik télen elesett a jeges
burkolaton és a combcsontjába épített
merevítés elmozdult. Ortopédiára
kezdett vele járni, ahol is az orvosok egy
ismétlő ortopédiai műtétet javasoltak
neki. A tervezett műtét előtti
kivizsgálások során édesanyám orvosi
kartonjából kiderült, hogy a korábbi
karcinómáját nem műtötték meg, ez
persze részletes és kimerítő orvosi
vizsgálatokat vont maga után. Meg
voltam győződve róla, hogy a három
éven át tartó információs medicina
alkalmazásával a daganatot sikerült
olyannyira önmagába zárni, hogy idővel
abból egyfajta halott szövet alakult ki.
Semmilyen vizsgálat sem mutatott ki
bármi rosszat. Nem voltak áttétek sem
a szervekben, sem pedig a csontokban,
a vérvétel utáni vizsgálat sem mutatott ki
semmit, egyszerűen negatív volt minden
lelete. Csupán a daganat maradt meg
ott, ahol korábban is volt. Az orvosok
csodálkozása édesanyám számára óriási
győzelem volt. Mindezt követően
édesanyámnak radiológiai kezeléseket
javasoltak, melyeknek természetesen
alávetette magát, hiszen ennek
következtében tudták a csípőizületét is
rendbe hozni. Édesanyám
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Mint arról sokan Önök közül már
biztosan tudomást szereztek, 2011.
október 1-től Magyarországon,
a Joalis készítmények, valamint
Jonáš doktor irányított és
ellenőrzött méregtelenítési
módszere oktatásának központi
szervezését a Szodoray
Egészségnevelő Kft. vette át.
A nevezett cég vezetője egy sokat
tapasztalt és gyakorlott terapeuta,
kineziológus – Szodoray Andrea,
akit saját elbeszélésében
a következő szakmai portrén
keresztül szeretnénk Önöknek
közelebbről is bemutatni.

S
zodoray Andrea vagyok és közel 20 éve foglalkozom alter-
natív gyógymódokkal. Kineziológusként ma is az emberi lé-
lek rejtelmeibe pillantok be. Rengeteg tapasztalatot sze-

reztem az évek alatt, de azt is megtanultam, hogy az embert
nem csak az érzelmek, a lélek oldaláról kell megközelíteni, ha-
nem a fizikai test síkján is. Több természetgyógyászati ágat is
megtanultam, többek közt a reflexológiát, az akupresszúrát, kí-
nai gyógyászatot, kínai masszázst, addiktológiát, reikit… Hall-
gattam a nagyokat vallástörténetből, pszichológiából, álomfej-
tésből.

Kolleganőmmel Dr. Munkácsi Katalinnal a korábbi években lét-
rehoztuk az Egészségnevelő Stúdiót, ahol a fentieken túl ho-
meopátiával, intim tornával, táncmeditációval, csontkovácsolás-
sal igyekeztünk segíteni a hozzánk fordulóknak. De mindig
hiányzott valami. Valami, ami összeköti a test és a lélek problé-
máit.

Ekkor találkoztam Jonáš doktor „ Irányított és ellenőrzött mé-
regtelenítési módszerével”.

Számomra itt tisztult le a kép. A test és a lélek problémái mö-
gött mindig ott rejtőzik a toxin, amit fel kell fedezni és ki kell
tisztítani!

Jonáš doktor módszerének lelkes tolmácsolója vált belőlünk,
immár hat éve. Elsőként lettünk a Body Centrum Hungary Kft.,
magyarországi Referencia Központja és azóta is töretlen hittel
és nagyon jó eredményekkel dolgozunk.

Pavel Jakeš lektor irányításával elsőként kezdtük el a módszer
oktatását is. A tananyag kidolgozásánál sokat segített Jonáš dok-
tor (sajnos magyarul nem kapható) könyve, Pavel Jakeš útmuta-
tásai,

Munkácsi doktornő homeopátiás ismerete, és nem utolsó sor-
ban saját kínai gyógyászati ismereteim.

Évek óta arra törekszem, hogy a megfelelő kommunikáció se-
gítségével, eredményes és lelkes terapeuták dolgozzanak velünk.
Mivel én is terapeuta vagyok elsősorban, talán jobban megértem

mire van a terapeutáknak szüksége, milyen nehézségekkel küz-
denek. Lehetőségeimhez képest igyekszem mindenben segíteni!
Sajnos a gazdasági válságot nem tudom felszámolni, de arra ta-
lán tudok segítséget nyújtani, hogyan legyenek a munkatársak
eredményesek, hogyan kommunikáljanak a kliensekkel megfe-
lelően, hogyan gyarapítsák a tudásukat, legyen hitük a munká-
jukban! Arra törekszem, hogy mindenki megtalálja a számítását,
aki velünk dolgozik.

Természetesen lesznek változások, de remélem csak pozitívak!
Folyamatosan fogom küldeni a tájékoztatókat. Megújulnak a
képzések is, a Pavel Jakeš-féle demonstrációs mérések. Az alap-
tanfolyamok továbbra is a Referencia Központokban lesznek
azaz jelen állás szerint Pécsett, Győrött, Baján és Budapesten.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Referencia Köz-
pontok ezután is ellátják a kereskedelmi feladatokat és tovább-
ra is nyújtanak szakmai segítséget! Mivel a Joalis termékek bizo-
mányosi értékesítési formája teljes egészében megszűnt, ezért a
Referencia Központok saját hatáskörükben alakítják ki a rende-
lési és kapcsolattartási stílusukat.

Szerkesztette: Gauland Attila

Szodoray 
Andrea

Portré:
Dr.Josef Jonáš, Szodoray Andrea és Petr Šmehlík az
újonnan nyílt Egészségnevelő Szaküzletben 

Egészségnevelő Szaküzlet bejárata a Dohány utcában 

Az információ
erejeJelen történet megírására a jelenlegi helyzet késztetett.

Kívánom Önöknek, hogy lehetőségük nyíljon oly módon
szeretniük az információs medicinát, mint ahogyan azt én

kedvelem …



1. Fahéj
Müller úr azt vallja, hogy naponta egy fél
teáskanálnyi fahéj akár harminc százalék-
kal is képes csökkenteni a vércukorszintet.
A fahéj fokozza az inzulin, sejtekre gya-
korolt hatását, ami ugye megkönnyíti a
fogyást.

2. Algák
Az algák C és B vitaminokat, valamint ás-
ványi anyagokat, különösen jódot tartal-
maznak, mely utóbbi stimulálja az anyag-
cserét.

3. Alma
Fogyasszon naponta két szem almát. Az
alma ugyanis C vitamint, káliumot, köny-
nyen emészthető szacharidokat és pektint
tartalmaz. Ez pedig támogatja szerveze-
tünk emésztését és csökkenti a koleszte-
rinszintet.

4. Kapsaicin
Ez egy olyan növényi eredetű anyag, mely
az erős paprika csípősségéért felelős. Neki
köszönhetően használunk el sok energiát
a verejtékezéssel, ami megsemmisíti a ka-
lóriákat. Ez az anyag megtalálható a chil-
li paprikában, a fekete borsban, a kurku-
mában és a gyömbérben.

5. Cholin
A cholin (az acetilkolin egyik alapanyaga)
a B vitaminok csoportjába tartozik. Meg-
található a májban, a tojásban és a szójá-
ban is. Támogatja az anyagcserét, és egy-
ben javítja az agy koncentrációs
képességét.

6. Króm
A króm egy nyomelem, amely jelentős sze-
repet játszik a cukrok anyagcseréjénél. Be-
folyásolja az inzulintermelést és korlátoz-
za az éhségérzetet. A króm megtalálható
a húsokban, a tojásban, a paradicsomban,
a fejes salátában, a kakaóban és a gom-
bákban.

7. Az agytorna
Aki az agyi szürkeállományát naponta
igyekszik gyakoroltatni, az bizony szintén
energiát éget el. Az olyan „agytápláló”

élelmiszerfélék, mint például a ginzeng
ezt a hatást még fokozzák is.

8. Zöldségek
A zöldségek javarésze alacsony energia-
tartalmú és számos olyan elemet tartal-
maznak, amelyek stimulálják a zsírégetést.
Ide tartozik a paprika, a paradicsom, a sa-
vanyú káposzta és a hüvelyesek.

9. Grapefruit
A grapefruit aminokat tartalmaz, amelyek
szintén támogatják a zsírégetést, ezzel pe-
dig fokozzák az energia átalakítást.
Tipp: Egyen egy grapefruitot étkezést kö-
vetően, a hatása ezután még hatékonyab-
ban jelentkezik!

10. Gyömbér
A gyömbérgyökér balzsamot (oleoresin-
t) és éterolajat tartalmaz. Ezek melegítik
a testet, amivel kalória ég el és közben a
belek működését is támogatják.

11. Az intelligens előrelátás és
beosztás
Aki naponta háromszor étkezik, ötórás
időközökkel, annak van a legnagyobb esé-
lye a fogyásra.
Tipp: Vacsora közben spóroljon a szachari-
dokkal, ezzel éjjel ugyanis sokkal több
zsírt tud majd elégetni!

12. Jód
A jód egy alapvető nyomelem és a pajzs-
mirigy olyan lényeges hormonjainak a
fontos részét is képezi, amelyek stimulál-
ják a test hőképzését és anyagcseréjét.
Előfordul a halakban, az algákban és to-
vábbi tengeri gyümölcsökben.

13. Az extrudált kenyér (Abonett)
Az extrudált kenyér akár tizennégy száza-
lékban tartalmazhat gabona rostanyago-
kat, amely a gyomorban megduzzad és el-
telít.

14. Kalcium
A kalcium olyan speciális enzimeket képes
mozgósítani, amelyek csökkentik a test-
súlyt. Egy tudományos kutatási tanulmány
alkalmával a résztvevők 1000 mg kalciu-

mot vettek magukhoz és mintegy 0,4 kg-
val csökkent a testsúlyuk anélkül, hogy
változtattak volna az étkezési szokásai-
kon.

15. Koffein
A koffein fokozza a zsírégetést és a vér-
nyomást, ezzel pedig stimulálja az anyag-
cserét.
Tipp: Étkezést követően fogyasszon el
egy csésze finom kávét!

16. Gyógynövények és a fűszerek
A gyömbér, a bors, és a paprika támogat-
ja az anyagcserét, a kömény, a mustármag
és a fokhagyma ugyanakkor támogatja az
emésztést. A hagyma fokozza a vérbősé-
get.

17. Bárányhús
A bárányhús a karnitin (L-karnitin) segít-
ségével stimulálja az anyagcserét és maga
a hús igen kevés zsírt tartalmaz.

18. Magnézium
A magnézium befolyásolja a zsírégetést. A
férfiaknak naponta úgy 350 mg, a höl-
gyeknek pedig 300 mg magnéziumot kel-
lene bevinniük a szervezetükbe. A mag-
nézium megtalálható például a teljes
kiőrlésű - és a tejtermékekben, a halak-
ban, a baromfiban és a szójababban.

19. Paprika
A paprika C vitamint tartalmaz (Szent-
Györgyi Albert is benne fedezte fel a C vi-
tamint – G.A.), amely fokozza a zsírége-
tést.

20. Víz
A víz nem tartalmaz semmiféle energiát,
ha hidegen fogyasztjuk, akkor az energia
felhasználás még fokozódik is. A szerve-
zetbe bevitt vizet ugyanis energiakifejtés
mellett a testünknek fel kell melegítenie
a testünk hőmérsékletére. Ezen túlmenő-
en a víz megtölti a gyomrot és egyfajta
éhségfékként szolgál.
Forrás: Joalis INFO folyóirat, 2011/09.-10.,

Blesk 2011.01.24.
Illusztrációs kép: samphotostock.cz

Magyar szöveg: Gauland Attila
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a besugárzások idején is
„csepegtetett”. Ezután
következett a csípőizület
ismételt műtéte, a lábadozás
ezután igen gyors volt nála,
mivel szervezete gyorsan
megszabadult azon
méreganyagoktól, amelyek
más esetben komplikációkat
okoznak a betegeknél.

Már közel hat éve annak,
hogy édesanyám meghozta
bölcs döntését. Életszeretete,
valamint optimizmusa,
mellyel önmagán kívül
a környezetét is igyekszik
megosztani, gazdagítja az őt
körülvevő embereket.
Amennyiben az információs
medicina az életét jó néhány
évvel sikeresen hosszabbította
meg, akkor a hatékonysága
előtt mélyen meghajlok és
csak hálás köszönetemet
tudom kifejezni az elért
eredményekért.

Nos, ezért gondoltam úgy,
hogy a jelen tapasztalatomat
megosztom Önökkel. Főként
azért, hogy Önök is belássák,
milyen ereje lehet az
információnak. Ugyanakkor
megértsék, hogy ezen
eredményekért bizony
harcolni kell. Nem utolsó
sorban fontos az információs
medicina elvének a megértése
is, nem elégedhetünk meg
csupán a cseppek árusításával.
Nyilván a jelen módszerben
rejlő varázslatosságot nem
sikerül mindenkinek
maradéktalanul meglelnie.
Mindazonáltal
próbálkozzanak Önök is
minél többen, hogy személyes
tanúi lehessenek eme
csodának.

Tisztelettel: Marie Dolejšová

Megjegyzés: A jelen cikkben
szereplő vélemények nem
feltétlenül azonosak
szerkesztőség által
képviseltekkel.
A szerkesztőség nem vállal
felelősséget az itt leírtakért.

Eredeti cikk: Joalis INFO
folyóirat, 2011/03.-04., Marie

Dolejšová – 
Síla informace

Magyar szöveg: 
Gauland Attila

Egy tömör ismertető
az „alkalmi szeszelők” 

számára 
Sok ember azt vallja, hogy Szilveszterkor bizony kellőképpen
illik elbúcsúztatni az óévet és ugyanakkor köszönteni az azt

követő újévet. Mint egy ilyen fontos eseményt – érthető módon –
nem lehet megejteni különféle fajtájú szeszesitalok nélkül. De

aztán másnap …

H
a Ön a fenti gondolatot vallja, akkor
biztosan üdvözölni fogja a következő
pár apró tanácsot, melyek révén

szervezete könnyebben bánhat el egy
fokozottabb mennyiségű alkoholbevitellel.

Fogyasszon fehérjéket és zsírokat!
Soha ne induljon el otthonról üres gyomorral.
Ahhoz, hogy a testünk könnyebben tudjon
elbánni az alkohollal, megfelelő
élelmiszereket kell előzetesen
megválasztanunk. A régi „népi” hagyomány is
azt javasolja előzetesen: bezsírozni!

A zsír ugyanis a gyomorfalon egy olyan
felületi borítást képez, ami lelassítja az
alkohol felszívódását. Ugyanígy hatnak
a szacharidokra és a fehérjékre is. A cukrok is
preventív jelleggel képesek hatni a következő
reggeli macskajaj esetén.

A „művelethez” legmegfelelőbb zsírokat
a halfélékben, a diófélékben, a kacsamellben,
a csirke- és pulykacombban, vagy éppen
a sajtokban találhatjuk meg. Ezek ugyanúgy,
mint a tej, illetve további tejtermékek, vagy
a tojás, alkalmasak egyben a fehérje
utánpótlásra is. A friss zöldségek szacharidok,
vitaminok és ásványi anyagok utánpótlásaként
szolgálnak.

Ha viszont egy szép szelet hússal együtt
hasábburgonyát rendelünk, akkor ezzel
a kombinációval bizony nem sokat segítünk
a testünknek. Következésképpen az égetett
zsíroktól, a vörös- és zsíros húsoktól
tartózkodnunk kellene.

Ne feledkezzünk meg a vízről!
Annak ellenére, hogy testünknek megadjuk
ezt az alapozást, ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy az alkohol bizony dehidratál.
A vizet tehát szüntelenül pótolnunk kell
szervezetünkben, legideálisabb módon
tisztavízzel, illetve nem édesített
ásványvizekkel. A legjobb megoldás az,
amikor a szeszesitalok fogyasztását,

alkoholmentesekkel zárjuk le. Ha még
lefekvés előtt sikerül magunkba préselnünk
úgy fél liternyi közönséges vizet például egy
kis C-vitaminnal kiegészítve, akkor másnap
reggel ezért szervezetünk igen hálás lesz.

Kerüljük a buborékokat!
Ha mondjuk bemelegítő bátorítás gyanánt
legurítunk pár korsó sört, majd utánuk
dobunk még valami kis rövidet is, ezután
pedig a barátokkal borba fojtjuk óévi
bánatunkat, akkor ezen a gazdag és összetett
fogyasztáson bizony már a csoda sem segít
másnap. Gondoljunk csak bele, egyes ételeket
sem lehet csak úgy keverni, ugyanígy nem
volna szabad egyes alkoholféleségeket sem
összekeverni egymással.

Arra sem árt fokozottan vigyázni, hogy
a testünk az egyes alkoholfajtákra más és más
módon képes reagálni a megszokotthoz
viszonyítva. Például a forralt bor tekintettel
a magasabb cukortartalomra, valamint
a magasabb fogyasztási hőmérsékletre,
gyorsabban jut el az ember fejébe. Ugyanígy
hatnak a széndioxid tartalmú buborékos italok
is, melyek gazdagon megtalálhatók az
ásványvízzel, kólával, vagy éppen tonikkal
elegyített long-drinkekben, illetve
koktélokban.

Ugyanilyen megtévesztők lehetnek a pezsgő-
és habzóbor italok is. A széndioxid ugyanis
elősegíti az alkohol vérbe történő
felszívódását, így tehát azonos
alkoholmennyiség mellett egy pezsgő
gyorsabban „üt”, mint egy normál bor.
A buborékok az egyik oldalról frissesség és
könnyedség érzetét kölcsönözik az embernek,
miközben további italfogyasztásra
serkentenek, a másik oldalról azonban
felelősek azért, hogy a bor gyorsabban száll az
ember fejébe.

Eredeti cikk: Joalis INFO folyóirat, 2011/11.-12.,
Mladá Fronta Dnes, 2011.07.21.
Magyar szöveg: Gauland Attila

Több száz év után az emberi szervezet mára a „hörcsög üzemmódra” állt be. 
Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk bizony hajlamossá vált zsírtartalékokat képezni annak érdekében,
hogy az energiaszükségleteit fedezni tudja. Egy német táplálkozástudományi szakember, név szerint

Sven-David Müller, táplálkozási-életmód tippek gyanánt egy olyan listát állított össze, amely alapján úgy
tudunk ízletesen táplálkozni, hogy közben kalóriákat is hatékonyan égethetünk el.

A 20 legjobb kalóriafaló 



Vér rendben, vizelet rendben, láz-
mentes? Az orvosi vizsgálatok gyak-

ran nem mutatnak ki semmit sem, még-
is a gyermek nincs jól – a gondokért a
pszichika felelős. Fáj a feje, vagy a hasa,
kimerült és az iskolában nem tud össz-
pontosítani, esetleg problémás viselke-
dés merül fel.

Václav Mertin cseh gyermekpszicholó-
gus igazolta, hogy a gyermekeknél az
ilyen zavarok esetszáma egyértelműen
gyarapszik. Közben nem kizárólag egy
cseh sajátosságról beszélhetünk: ezzel a
problémával ugyanis egyre nagyobb
mértékben foglalkoznak elsődleges kül-
földi orvosi szaklapok is.

A kilencéves Tamás reggelente hányt
és nem akart iskolába menni, gyakran
betegeskedett. Anyukája ezt inkább az-
zal hozta összefüggésbe, hogy nemré-
gen vált el a kisfiú édesapjától és köl-
tözniük is kellett. A pszichológiai
kivizsgálás végül is arra mutatott rá,
hogy mindezek mögött a túlságosan szi-
gorú tanító nénitől való félelem áll, aki-
nek elvárásaival az érzékeny fiú nem
volt képes megbarátkozni. A pszicholó-

gus jelen esetben azt javasolta az anyu-
kának, hogy csökkentse a fiával szem-
beni követelményeit és csökkentse a kü-
lönféle szakköreinek számát.

A tízéves Klára ugyanakkor nem volt
képes megbirkózni szülei különválásá-
val: három évvel a válást követően ha-
zugságokba kezdett bonyolódni mind
otthon, úgy az iskolában egyaránt, rosz-
szabbodtak az iskolai jegyei, mi több el-
lopta szüleinek aprópénzét. A szülők az
osztálytársak hatására gyanakodtak,
akikkel Klára nem volt képes dűlőre jut-
ni, a pszichológus azonban helyesen tár-
ta fel a valódi okot, mely alapján Klárá-
nak még mindig gondot okozott, hogy
már nem egy családot alkotnak. Hiány-
zott számára a szülők figyelme.

Pszichikai nehézségek azonban a teljes
családokban élő gyermekeket is fenye-
geti, elég csupán a szülők nem helyén
való, teljesítmény fokozó nyomása, illet-
ve érdektelensége arra nézve, amit a
gyermek valójában átél.

Jirí Koutek, a prágai motoli kórház,
gyermekpszichikai klinikájának főorvo-
sa nem kevésbé pont a rosszabbodó csa-
ládi kapcsolatokat okolja a gyermeki

pszichikával összefüggésben kialakuló
gyermekkori problémák legfőbb kiváltó
okának. Véleménye szerint egyes szülők
hallani sem akarnak arról, hogy a gyer-
mekeikkel kapcsolatos problémák mö-
gött a pszichika áll, az orvostól pedig
csak az újabb és újabb különféle kivizs-
gálásokat kérik. Félnek beismerni, hogy
esetleg valamiről megfeledkeztek. Időn-
ként persze az is előfordulhat, hogy
amennyiben nem lehet semmi mérhetőt
megállapítani, akkor a gyereknek nincs
is semmi baja – gondolják a szülők.

Václav Mertin cseh gyermekpszicholó-
gus a gyermeki pszichológiai problémák
előfordulásának további okát azokban
a pszichikai követelményekben látja,
melyeket a mai kor támaszt az egyénnel
szembe. Ezek teljesen biztosan foko-
zódtak és fokozódnak is, a pszichénk pe-
dig csak igyekszik utánuk kecmeregni.
Ezek a pszichikai nehézségek a gyere-
kektől energiákat vonnak el, esetenként
pedig közvetlenül valamilyen egészségi
problémában öltenek formát. Sokan kö-
zülük a következményekkel még fel-
nőttkorban is küzdenek.

Forrás: MF DNES, 2010.06.08.

V
ajon mérhető a baktériumok intelligenciája? A tel avivi tu-
dósok úgy vélik, hogy ez lehetséges. Az emberi intelligen-
cia megállapításhoz hasonlóan egy tesztet végeztek, mely-

nek alkalmával az egyes fajokat hasonlították össze. Jelen
tesztek során a paenibacillus vertex nevű egyed 160 pontot ért
el, ezek alapján pedig egy zseninek számít a baktériumok kö-
zött. Ez a nevezett baktériumfaj a talajban, növények gyökerei,
vagy éppen rovarlárvák között él, azokkal szoros szimbiózisos
kapcsolatban és egyben csodálatos kolóniákat képes felállítani.

Az egysejtű organizmusok, melyek sorába a baktériumok is tar-
toznak, az idegrendszernek még csak a kezdeményeivel sem ren-
delkeznek, így csupán az őket körülvevő környezetből érkező in-
gerekre reagálnak jószerivel. Azonban egyre több jel utal arra,
hogy a baktériumok nem akármikor viselkednek önállóan, a
„szomszédoktól” független módon: a milliós nagyságrendű ko-
lóniákon belül egymással bizony kommunikálnak, információkat
és vegyi anyagokat cserélnek egymás között és mint a hangyák
a hangyabolyban, úgy működnek együtt egymással. Az izraeli
tudósok pontosan ennek az együttműködésnek a mértékét, -
melyet ugye a szociális intelligencia egy saját fajtájának lehet
betudni – igyekeztek meghatározni mérés útján. Ennek mértéke
megfelel a sejtek és az anyagtermelés közötti kommunikációért

felelős gének számának, mellyel összefüggésben egyébként a
sejtek reagálnak a környezetükben történtekre.

Amennyiben szeretnénk feltárni a patogén baktériumokat, ak-
kor bizony meg kell ismernünk és értenünk a szociális intelli-
genciájukat. Ennek megismerése olyan új antibiotikumok, illet-
ve ökológiai peszticídek kifejlesztéséhez vezethet, melyek aktív
összetevője a szintetikus vegyi alkotók helyett pontosan bakté-
riumok, vagy általuk termelt anyagok lehetnek majd a jövőben.

Ezen tanulmány eredményei így Luc Montagnier kutatási ered-
ményei után egy további igazolásnak számít a mikroba gócok
elmélete terén.

Forrás: Tyden – cseh hetilap
Magyar szöveg: Gauland Attila

Illusztrációs foto: www.samphotostock.cz
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Helló Magyarország!
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IX. méregtelenítési szakmai 
kongresszus Budapesten 

Idén október 21.-22. között került sor, immáron
kilencedik alkalommal a hagyományos méregtelenítési

szakmai kongresszusra, Jonáš doktor előadásában.

A
z idei kétnapos rendezvény helyszí-
néül ezúttal a budai hotel Budapest,
régebbi nevén Körszálló szolgált. Az

első nap bevezetőjeként Petr Šmehlík úr,
a Body Centrum Hungary Kft. ügyvezető-
je rövid bevezetőjében köszöntötte a
kongresszuson megjelent kedves hallga-
tóságot, majd egyenként bemutatta a ren-
dezvény résztvevőit és előadóit is.

A rövid bevezetőt követően Szodoray
Andrea, a Szodoray Egészségnevelő Kft.
ügyvezetője ismertette a Joalis készítmé-
nyek, 2011. október 1-től megváltozott 
értékesítési körülményeit, tudnivalóit vala-
mint nagyvonalakban a képviselt méregte-

lenítési módszer hazai oktatásával össze-
függő elképzeléseket.

Šmehlík úr megemlítette, hogy egy új Jo-
alis készítménygaléria jelent meg, mely új
csoportosítás szerinti besorolásban ismer-
teti az egyes méregtelenítési készítmé-
nyeket, a könnyebb eligazodás érdeké-
ben.

Ezután Jonáš doktor alábbi című előadá-
sai következtek (nem az elhangzási 
sorrendben felsorolva), a doktor úrtól

megszokott részletes és pontos magyará-
zatával kiegészítve:
• 11 leggyakoribb egészségi probléma és

a méregtelenítés
• Az agy és az EAV diagnosztizálása
• Az anyagcsere és a méregtelenítés
• Lép, izmok, hámszövet
• A méregtelenítési medicina taktikája
• A mezenchima feladata, kötőszövet és a

méregtelenítése
• Vitaminok és a méregtelenítés

Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy felhívjam szíves figyelmüket arra,
miszerint a Joalis Info Magyarország jelen
számában közölt, Jonáš doktor két cikke,

konkrétan „A vonalban ismét a lép” és „A
vesékről nem hagyományos módon” rész-
ben tartalmazza azokat a fontos informá-
ciókat, melyek a fent felsorolt előadások-
ban elhangzottak.

A kétnapos kongresszusra befizető je-
lentkezők természetesen CD-n is megkap-
ták Jonáš doktor idei budapesti előadása-
inak javarészét.

A kongresszus végén ismét Šmehlík úr
következett, aki megköszönte a kedves

hallgatóság szíves figyelmét és aktív rész-
vételét az előadási témákban, illetve az
előadók és a résztvevők megjelenését.

Úgy gondolom, hogy az idei kétnapos
budapesti méregtelenítési kongresszust is-
mét kellő figyelem és fokozott szakmai ér-
deklődés övezte, aminek legfőbb mércéje
volt a közel ötvenfős hallgatóság mindkét
napon.

Bár a nevezett rendezvény központi ren-
dezője a Body Centrum Hungary Kft. volt,
de a szervezésben mindenképpen kiemel-
kedő szerepet vállalt a budapesti Egész-
ségnevelő Szaküzlet képviselői, valamint
és nem utolsó sorban a győri és a pécsi Re-
ferencia Centrumok vezetői, illetve a ba-
jai és a debreceni Kereskedelmi Közpon-
tok vezetői.

Az idei méregtelenítési kongresszus szer-
vezésében segédkező minden kedves Köz-
pontvezetőnek ezúton is nagyon köszön-
jük a segítségét, hasznos közreműködését!

Összeállította: Gauland Attila

A pszichés problémákkal küzdő 
gyermekek száma gyarapszik 

Elméletünk
további igazolása 



• Bár erről korábban értesítést adott ki a Body Centrum Hungary
Kft., de ezúttal szaklapunk hasábjain ismételjük meg, hogy
2011. október 1-től, a Joalis termékek hazai forgalmazását és
az oktatások szervezését a Szodoray Egészségnevelő Kft. vet-
te át, Szodoray Andrea ügyvezetésében, aki az említett fel-
adatokat a lehető legmagasabb szinten igyekszik továbbra is
biztosítani Önöknek mind szakmai,úgy emberi oldalról tekint-
ve egyaránt.

• 2011. október 1-től kezdődően Budapesten új központi Joalis
üzlet nyílt, Egészségnevelő Szaküzlet elnevezéssel, mely min-
den munkanapon nyitva tart.
Elérhetőségek: 1074 Budapest, Dohány utca 80., 
Telefon: 06-30-602-1567
e-mail: egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu vagy 
joalis@egeszsegnevelo.hu
Nyitva tartás: Hétfő: 10:00 – 17:00

Kedd: 10:00 – 17:00
Szerda 10:00 – 17:00
Csütörtök: 10:00 – 17:00
Péntek: 10:00 – 14:00

• Általános jelleggel előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2012. január 1-től várható magyarországi ÁFA emelés, vala-
mint a forint sorozatos gyengülése végett, 2012. elejétől vár-
hatóan módosulnak a Joalis készítmények hazai eladási árai.
Ezen árak konkrét alakulásáról a központokat természetesen

levélben, illetve minden kedves olvasónkat pedig a Joalis Info
Magyarország következő számában fogjuk tájékoztatni!

• Ha Ön a méregtelenítési terápiában, illetve a Joalis készítmé-
nyekkel kapcsolatosan hasznos és érdekes tapasztalatokkal
rendelkezik, akkor azokat ossza meg bátran írásban a többi
terapeutával, szaklapunk hasábjain keresztül. A legjobb cik-
kek a Joalis Info Magyarország éppen soron következő számá-
ban kerülnek megjelentetésre, szerzőiket pedig a szerkesztő-
ség egy kedves ajándékkal jutalmazza. Cikkeiket kérjük
elektronikus formában küldjék a bodycentrum@joalis.hu e-ma-
il címre.

• Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei sikeres
és fokozott érdeklődéssel övezett Nyári méregtele-
nítési tábor, jövőre is megrendezésre kerül. A 2012-
es Nyári méregtelenítési tábor várhatóan 2012. jú-
nius 22.-25 között kerül megrendezésre, Velencén.
A tábor főszervezője a Szodoray Egészségnevelő
Kft., a pontos részletekkel pedig Szodoray Andrea
nyújt Önöknek felvilágosítást a 06-20-458-4413 te-
lefonszámon, vagy az alábbi e-mail címek egyikén.
Jelentkezéseiket már most is küldhetik a egeszseg-
nevelo@egeszsegnevelo.hu vagy a joalis@egeszseg-
nevelo.hu is e-mail címre. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk!
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Előzetes

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

• A krónikus fáradtság szindróma (CFS)
• A cukor, mint a kábítószerünk
• Gombák
• Prosztata
• Bambi Oil

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.

Negyedévente megjelenő, az emberi szervezet méregtelenítésével
foglalkozó szaklap
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A szerkesztő csapat vezetője: Gauland Attila

Grafikus: Martina Hovorková

Magyarországon kiadja:
BODY CENTRUM HUNGARY KFT. 

Cím: 1119 BUDAPEST, Pajkos utca 10.
Ügyvezető: Petr Šmehlík

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

Magyarország

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

BODY CENTRUM HUNGARY Kft.
Ügyvezető: Petr Šmehlík
Postai cím: 1119 BUDAPEST, Pajkos utca 10.
E-mail cím: bodycentrum@joalis.hu
Látogasson meg minket magyarnyelvű
honlapunkon is: www.joalis.hu

A Joalis készítmények értékesítése,
valamint az emberi szervezet irányított
és ellenőrzött méregtelenítése Dr. Josef
Jonáš szerinti módszerének központi
oktatásszervezése:

SZODORAY 
EGÉSZSÉGNEVELŐ Kft.
Postai cím: 1077 BUDAPEST, Rákóczi út
38. (30-as kapukód)
Ügyvezető: Szodoray Andrea, 
mobil: 06-20-458-4413
E-mail cím:
egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu vagy
joalis@egeszsegnevelo.hu

Árusítás: 
EGÉSZSÉGNEVELŐ SZAKÜZLET
Postai cím: 1074 BUDAPEST, 
Dohány utca 80.
Telefon: 06-30-602-1567
E-mail cím:

egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu vagy
joalis@egeszsegnevelo.hu
Látogasson meg minket honlapunkon is:
www.egeszsegnevelo.hu

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

Referencia Centrumok:
WELLNESS OTTHON ALTERNATÍV
GYÓGYCENTRUM 
– Pécs
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

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

Kereskedelmi Központok:
JOALIS KERESKEDELMI KÖZPONT
– Debrecen
Elérhetősége: 4028 DEBRECEN, 
Kardos u. 8.
Bejelentkezni lehet telefonon:
Jenei Zoltán, 06-70-327-6851
illetve e-mailben:
jenei923@t-online.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

AKU-BIO-MED Bt. 
– Szentes
Elérhetősége: 6600 SZENTES, Szilfa u. 9.
Bejelentkezni lehet telefonon:
Dr. Rideg Sándor és Rideg Tamás 
mobil: 06-70-289-9430
illetve e-mailben:tomboy9@freemail.hu
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Helló Magyarország!

Rövid híreink: 

Szolgálati közlemény

Összeállította: Gauland Attila

2012-től, új rendszerben, ezentúl kétnapos képzés formájában
folytatódnak a méregtelenítési szakmai tanfolyamok.

Az alábbi időpontok mindegyike péntekre és szombatra esik, 
témájuk pedig a következő:

2012. január 27.-28., Budapest, téma: Az allergia
2012. február 24.-25., Pécs, téma: A hormonrendszer
2012. március 30.-31., Budapest, téma: A vese köre

A tanfolyamok tematikája: Péntek délelőtt anatómia, élettani ismeretek az adott témáról
magyar előadóval, péntek délután Pavel Jakeš demonstrációs mérései. Szombat délelőtt Pavel

Jakeš az adott témában és a betegségek okai, a klinikum és a méregtelenítésük a Joalis
készítményekkel, szombat délután EAV mérésgyakorlás egymáson.

A tanfolyamokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítással Szodoray Andrea szolgál 
a 06-20-458-4413 telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címek egyikén
egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu illetve joalis@egeszsegnevelo.hu.

Ezen elérhetőségeken természetesen jelentkezni is lehet a fenti tanfolyamokra.



Tegyen valamit
a legközelebbi szerettei
egészsége érdekében!
Ajándékozzon
számukra kiválasztott
bioharmoni® szettet,
vagy méregtelenítési
csomagot!

Jelen akciónk csak a 2011.
december 31-ig beérkező
megrendelésekre
vonatkozik 

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

Karácsonyi akció –
5%-os ÁRENGEDMÉNY! 


