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Béky László termékek – keresd az eredetit!

A Béky László termékek mitől mások, jobbak, vagy különlegesebbek, 
mint a hasonló termékek?

Béky László természetgyógyász neve sokak számára ismerős 
lehet. Nem véletlen, hiszen Magyarország egyik legismertebb és a 
legnagyobb tiszteletnek örvendő természetgyógyásza, aki már több 
mint harminc éve a szakma elismert szereplője.

Elsősorban gyógyító-, betegség megelőző munkával, valamint 
betegellátással és oktatással segíti a hozzá fordulókat. Három 
évtizedes gyógyítói munkája során, több ezer vizitet regisztrált, így 
mind a krónikus degeneratív betegségeknek oki szintű terápiájának 
kidolgozásában, mind pedig a megelőzésben jelentős tapasztalattal 
rendelkezik.

Mit lehet tudni a Béky László termékek jellemzőiről? 

A Béky László nevével fémjelzett táplálék kiegészítő termékek 
kizárólag ellenőrzött forrásból származó, természetes 
alapanyagokból készülnek. Nem tartalmaznak káros 
adalékanyagokat, tápanyagokban gazdagok és a legmagasabb 
minőséget képviselik a táplálék kiegészítők piacán.

Gondos, odaadó kezek munkája által készülnek. Legfőbb céljuk, hogy 
segítsenek a modern kor embere számára megtalálni a természettel 
való harmóniát a mindennapokban és jó irányba tereljék a belső 
énnel való kapcsolatot.

A Béky László nevével ellátott táplálék kiegészítő termékek 
leginkább azok számára jelentenek jó megoldást, akik a 
kiegyensúlyozott, egészséges életmód hívei, és a megfelelő 
táplálkozás mellett szeretnék biztosítani szervezetük számára a 
megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag-bevitelt.

Ennek érdekében a termékpaletta rendkívül széles, a kínálatban 
gyógynövények, enzimek, vitaminok és egyéb készítmények széles 
választéka egyaránt megtalálható. Ezek mindegyike kimagasló 
minőséget képvisel a táplálék kiegészítők hazai piacán.

Szerezd be kedvenc természetgyógyászod termékeit kedvező 
áron! Béky László saját termékei, étrend-kiegészítők, vitaminok 
verhetetlen áron a vitalitasbolt.hu-n, akár ingyenes szállítással.

Az általunk forgalmazott étrend-kiegészítők kizárólag a legjobb 
minőségű, természetes alapanyagokból készülnek, magas tápanyag-
tartalommal rendelkeznek. Minden termékünk bevizsgált, a címkén 
található adatok valódiságáért teljes garanciát vállalunk.

Vitaminok, immunerősítők, csont- és porcerősítők, ásványi anyagok, 
antioxidánsok, nyomelemek, illetve a méregtelenítést elősegítő 
szerek mind olyan dolgok, melyek jótékony hatásukkal segítenek 
abban, hogy fitten, fiatalosan és legfőképp egészségesebben 
élhessük mindennapjainkat.

Elérhetőségek: 
www.vitalitasbolt.hu
info@vitalitasbolt.hu

+36/30/927-7089



Gyere és légy részese a Naturportal Közösségnek:

 » Naturportal Online Magazin www.naturportal.hu
 » Gyógyászkereső weboldal www.gyogyaszkereso.hu
 » Gyógynövények, természetgyógyászat Facebook csoport (62.000 fő) reklámmentes
 » Gyógynövények, természetgyógyászat HIRDETŐ Facebook csoport (6.900 fő) reklám csoport
 » Meditáció Csoport (Facebook) 1.200 fő
 » YouTube Csatorna (Naturportal)
 » Spotify Csatorna (Naturportal Podcast)

Kedves Olvasó!

A Naturportal Online 
Magazin 2008. óta működik 
online formában. A célja 
az ismeretterjesztés 
a természetes 
egészségmegőrzés és 
egészség helyreállítás 
témakörében. 

Egészségünknek része nemcsak a testi, hanem a 
lelki vágyott harmónia elérése és megtartása.

Online és most már a nyomtatott magazinunkban 
is számos módszert mutatunk arra, hogy hogyan 
csökkentsük a saját szenvedésünket és hogyan 
élhetünk jobban.

Weboldalunkon található Magyarország 
legnagyobb gyógynövény keresője, biopiac 
keresője, gyógynövényes látnivaló keresője. 
Emellett levendula szedd-magad kereső, 
csomagolásmentes bolt kereső, vitaminkereső 
és hagyományos kínai orvoslás szerinti 

gyógynövénykereső színesíti a 
weboldalt.

A weboldalon első kézből 
értesülhetsz a legnagyobb és 
legrangosabb gyógynövényes, 
és természetgyógyászati 
konferenciákról, 
rendezvényekről, 
tanfolyamokról, workshopokról.

Ez nyomtatott magazinunknak az első 
száma, melyet igyekeztünk sok-sok hasznos 
információval feltölteni.

Magazinunkat a legnagyobb szeretettel és 
gondoskodással állítottuk össze a Te épülésedre!

Jó egészséget kívánunk testi és lelki értelemben 
egyaránt!

Szeretettel:

dr. Jung Andrea
alapító-tulajdonos, főszerkesztő

NATURPORTAL
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www.naturportal.hu
naturportal@gmail.com

főszerkesztő: 
dr. Jung Andrea

kreatív igazgató:
Gubinyi Gábor

hirdetésfelvétel:
naturportal@gmail.com
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Az ásványok energiája kőbe van vésve

Az ásványok esetében általános kérdés, hogy hogyan lehet tisztítani, 
feltölteni egy ásványt. Rengeteg helyen lehet is olvasni róla, de sehol 
nem írják le, miért “működik”. Mi az a hatásmechanizmus, ami által 
“letisztul”, vagy épp “feltöltődik” egy adott kristály.

Ásványok tisztítása, töltése, programozása 
lehetséges?

A tisztítás, töltés, és programozás mind emberek által kitalált 
szertartások, amiknek komoly vallási, spirituális hagyományaik és 
múltjuk van, de nem az ásványok esetében. 

Ezek a mágikus rituálék a kollektív szimbolikához tartoznak és 
hatalmas erővel bírnak.   

Az ásványok esetében azonban 
ezek az eljárások az 50-es évek 
körül jöttek be, a New Age-el. Az 
ásványok nem voltak részei a 
hétköznapi mágiának. Szertartás 
kellék volt, papok, királyok, 
kiváltságosok viselték, ők 
használhatták ezeket.

De mi is történik 
valójában? Mit tisztítunk, 
és programozunk?

A válasz egyszerű és kézenfekvő. 
A saját tudatunkat.

Az elme minden pillanatban 
hoz létre új gondolatokat 
elképzeléseket, folyamatosan 
kapcsolatot tartva az 
érzelmeinkkel. Ezek a gondolatok, 
megoldások, önvédelmi reakciók, 
hangulatok és okozatok 
netovábbjai, melyben az “én” és a világ kapcsolata fogalmazódik 
meg mindenkor.

Amikor egy gondolatot rögzítek akár tudatosan, akár tudat alatt, 
akkor egy programot hozok létre. Ez a program a világról alkotott 
elképzeléseim részévé válik. Ha ezt a rögzítést úgy teszem meg, 
hogy kijelölök rá egy tárgyat, ami azt a gondolatot fixálja, hordozza, 
képviseli, akkor az adott tárgy programozva van.

Az “ásványok programozása” lehetséges?

Ugyanezen az elven működik a voodoo baba, vagy egy fénykép, amit 
elhelyezek a polcon, hogy emlékeztessen engem arra az eseményre, 

ami szerepel rajta.

Amikor az ásványok programozásáról beszélünk, akkor is pontosan 
ugyanez történik.

A tudatom fixál egy információt az ásvány kapcsán, ami bármikor, 
amikor az adott követ használom, emlékeztet engem a rögzített 
elképzelésre. Ezt a modernkori pszichológia úgy nevezi, hogy az 
információ horgonyoz az adott kövön.

Az “ásványok tisztítása, töltése” lehetséges?

A tisztítás, töltés esetében sem történik másképp. Ha nekem 
meggyőződésem, hogy az ásvány 
koszos vagy épp kimerült, akkor 
jó ha megtisztítom és feltöltöm, 
mert a szertartást követően az 
elképzeléseimben változás megy 
végbe. 

Sok tisztítási és töltési módszerről 
lehet olvasni, hallani, ami viszont 
roncsolja a kristályokat.

Rengeteg kőnek nem kedves 
sem a só, sem a víz, sem a nap 
fénye. Az ásványoknak “kőbe van 
vésve” az energiájuk, évmilliók 
óta. A föld, a tűz, a víz és a 
levegő esszenciák, amik minket 
is szolgálnak. Kár ezekben a 
csodákban az emberi tudatlanság 
okán kárt tenni!

A köveknek megvannak a 
saját rezgéseik, ami nem 
változik a ráolvasás, vagy épp 
a tisztítás és töltés során. A 
saját hozzáállásunk lesz más! Az 
ásványok életében a mi életünk 

egy pillanatnak hat.

Ezt a pillanatot, ha ki szeretnénk használni, jobban meg kéne 
becsüljük. A spiritualitás “kő kemény” magfizika, biokémia, kollektív 
szimbolika, ez esetben mágia. Az emberi elme fantasztikus teremtő 
erővel bír, ami esetenként akár félelmetes is lehet. Az emberi 
képzelet által tisztított, feltöltött, programozott dolgok, a rituálé 
erejével hatnak, ami nem nevetséges, ámbár láthatatlan.

Ha szeretnél kristály ékszert rendelni, vagy konzultálni erről a 
témáról, akkor keresd a GORDIA Facebook csatornát!

Seiner-Dombi Szilvia
ásvány tanácsadó
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Növény eszencia a Bewit-től
Tudod, hogy mi az a növény eszencia? A növények nagyon fontosak az egészségünk megőrzése szempontjából.

Üdvözlök minden Naturportal olvasót, szeretném bemutatni a BEWIT vállalatot, valamint annak 100 %-ban tiszta és természetes termékeit. 
A nevem Poláchová Edit, a BEWIT magyarországi vezetőjeként dolgozom és lelkes használója vagyok a természetes termékeknek, amivel 
támogatom saját és családom egészségét.

Úgy gondolom, a jelen negatív felesleget hoz mindenben - ételben, kötelességekben, zajokban, információ áradatban. Pedig elég megállni, 
meghatározni a célokat és tisztázni az élet értékeket. Én pontosan ezt tettem, amikor találkoztam a BEWIT-tel, amely az egészséges 
életmódot támogató termékekkel foglalkozik: illóolajok, kozmetikumok és szuperételek. Mind 100 %-ban tiszta és természetes.

A természet bolygónk tökéletes műve

Ha megfontoltan és tisztelettel közelítünk hozzá, a legértékesebb ajándékai közül néhányat nekünk ad, így például a növények eszenciáját. 
Ezek tiszta, természetes anyagok, amelyek segítik testünket és elménket az öröm, a szeretet, a természetes erő és a harmónia 
támogatásában. A növényi eszencia évezredek óta gyakorlatilag minden kultúra gyógyító hagyományában jelen van.

Mi a BEWIT-nél az egészségünk és szépségünk ápolásának egyik legjobb módjaként tekintünk rájuk.

A BEWIT a világ egyik legnagyobb illóolaj-kínálatával rendelkezik. Minden illóolajunk 100 %-os tisztaságú és tanúsított terápiás minőségű 
(CTEO®). A termékeket nem csak forgalmazzuk, hanem fejlesztjük, gyártjuk és teszteljük is. Gyártó üzemünkben saját, korszerű 
laboratóriumunk van, ahol olyan termékeket fejlesztünk és gyártunk, amelyek sehol máshol nem találhatók meg.

A gyönyörű illattal kezdődik, de még koránt sem azzal végződik. Az illóolajok egészségünkre, testünkre és lelkünkre gyakorolt hatása 
hozzájárulhat a mi és gyermekeink boldogabb és egészségesebb életéhez.

Holisztikus kozmetikumok

Tekintsük most meg a kozmetikumokat és közelítsük meg a holisztikus megközelítés koncepcióját.
A szép bőr az egészséges bőr. Ez smink nélkül is egy kecses, puha, rugalmas és magabiztos bőr. A smink védi a bőrt a külső hatásoktól, 
nincs dekoratív funkciója és nem fedi el a bőr tökéletlenségeit. A bőr ápolása reggel és este a bőr alapos tisztításával kezdődik. Ezt a célt 
szolgálja a BEWIT tisztító olajos széruma. A bőrápolási rutin a bőr tonizálásával kezdődik és hidratálásával folytatódik. Ehhez a lépéshez a 
BEWIT az eszenciális vizek, hidrolátumok széles választékát kínálja bizonyos bőrtípusokra különböző hatásokkal. A következő lépés a  bőr 
szérumok nappali, éjszakai használata vagy a szemkörnyékre való felvitele. A bőr- és testolajos szérumokat mindig a megnedvesített bőrre 
viszünk fel, hogy a tápanyagok és a hidratáció mélyen a bőrbe kerüljön. A bőrápolást különféle kozmetikai olajokkal, testápoló keverékekkel 
és arcmaszkokkal egészíthetjük ki. Gyermekek számára alkalmasak az eszenciális vizek és gyengéden ápoló kozmetikai olajok (mint pl. a 
mandula vagy barack). Ezek tisztán természetes termékek, amelyek általában alkalmasak az atópiás, allergiás és ekcémás betegek számára.

Mit kapunk a kezünkbe a BEWIT-nek köszönhetően?

Prawtein®

Leginkább a BEWIT PRAWTEIN C60-at, amely néhány héttel a piaci megjelenése után abszolút BEWIT bestseller lett.

Ennek sok oka van. A siker legnagyobb részét a termék azon tulajdonságainak tulajdonítjuk, amelyek segítenek megelőzni a sejtöregedést, 
ez az úgynevezett antiaging hatás. A természetes C60 akár 172-szer erősebb, mint a C-vitamin. A jelenlegi tudományos eredmények szerint 
ez lehet az egyik legerősebb antioxidáns, amelyet eddig felfedeztek. Ezért nagyon hatékony védelem lehet az öregedés és a sejtkárosodás 
legfőbb oka, az oxidatív stressz ellen. A C60 hatékonyságát vizsgáló tudományos vizsgálatok azt találták, hogy a vizsgált patkányoknál 
a szén-C60 kiegészítés az élettartam többszörös meghosszabbodásához vezetett, még nagyon alacsony dózisok esetében is. Néhány 
nap Prawtein C60 használat után hatalmas energiaáradatot éreztem; mint évekkel ezelőtt, fiatalkoromban, megújult az egészségem, 
elégedettséget éreztem, és szó szerint azonnal elvarázsolt és rájöttem, milyen kincs van a kezünkben!
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És ez csak egy kiemelés a pozitívumokból, amit ez a C60 molekula 
magában rejt. Beszéljünk azonban magáról a Prawteinről, amely 
olyan összetevők hordozója, mint a C60 molekula, illóolajok és 
további gyógynövények.
A BEWIT Prawtein egy kakaós szuperétel, tele ásványi anyagokkal, 
vitaminokkal, magnéziummal, természetes kénnel, arany 
eszenciával és sok más mikrotápanyaggal. Kis tételekben állítjuk 
elő az ostravai gyártó üzemünkben, és sokunk gondos munkája van 
benne a termesztéstől a tesztelésen át az ellenőrzésig.

Kakaóbab a gyógyító táplálék

Pótolhatatlan alapja a legkiválóbb minőségű kakaóbab, amit a napon 
szárítunk, majd minden gondosan válogatott hozzávalóval egynemű 
masszává őröljük - ez a végeredményben kapott Prawtein. A 

gondosan kiválasztott összetevők a gyógynövények, növényi bimbó- és algakivonatok, CTEO®-tanúsítvánnyal rendelkező terápiás minőségű 
illóolajok, természetes édesítőszerek és egyéb egyedi összetevők. 
Ezek a Prawteint egyedülálló szuperélelmiszerré teszik, amely speciális mentális és fizikai támogatást nyújt, a lehető legmagasabb 
minőségben.

A mi 100 %-OS PRAWTEINÜNK minden vegetáriánusnak és vegánnak örömet okoz. Nem találni benne szintetikus színezéket, töltőanyagot, 
stabilizátort, stb. Az alapanyagok többsége minősített BIO RAW (bio nyers) minőségű és közülük sok a vad természetből származik. A 
gyógynövényeket és a bimbókat kézzel gyűjtik a Beskydy-hegység lábánál. Egyszerűen fogalmazva, a legnagyobb odafigyelést és szeretetet 
tesszük bele. A Prawtein részletes összetételéről és minden előnyéről a honlapunkon olvashat.

A BEWIT számos terméket kínál, ezeket kedvezően megvásárolhatja, vagy ajánlhatja másoknak is. Ha tudatosan így dönt, partnerünkké, 
vagyis személyes BEWIT franchise tulajdonosává válik = egy független személyes vállalkozás. Kockázatmentesen és nulla belépési 
költséggel, átfogó üzleti és szakmai know-how-val és motiváló jutalmakkal. A BEWIT megjutalmazza ügyfeleit, akik tovább ajánlják azt, amivel 
elégedettek.

Hiszek az alkotásban, a saját erő megtalálásában, ez olyasvalami, amit meg kell tennünk, ha fontos számunkra. Ez egy olyan út, amelyet nem 
azért követünk, hogy mindenáron elérjük a célt, hanem hogy élvezzük azt és kihozzuk belőle a legtöbbet.  Könnyedén, játékosan, kedvesen, 
de határozottan is.

Ha felkeltette érdeklődését cégünk, ingyenes ügyfélfiókot hozhat létre, és azonnal hozzájuthat 1+1 akciókhoz és egyéb kedvezményekhez.

Ez minden, amit ma szeretnék elmondani a BEWIT-ről, ha bármilyen kérdése lenne, ne habozzon 
kapcsolatba lépni velem 
e-mailben edit.polachova@bewit.hu, 
vagy a telefonon a 06 20 610 5430 számon. 

Szívesen válaszolok a kérdésekre.

Link a QR Code mögött: 
https://mybewit.com/r/naturportal
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Körömágygyulladás természetes kezelése

A körömágygyulladás kellemetlen 
érzésekkel (adott esetben fájdalommal) járó 
tünetegyüttes. 

Ilyenkor a bőr kipirosodik, megduzzad, 
a gyulladás előrehaladott állapotában 
begennyesedik. Lássuk, hogy milyen 
természetes gyógymódok léteznek a 
kezelésére.

A körömágygyulladást kiválthatja bármely 
csekély fizikai behatás (tüske, vágás, apróbb 
sérülés, rosszul vágott köröm, szálka), ennek 
folyományaként, de akár ettől függetlenül is 
okozhatják baktériumok, vagy akár gombák 
is.

Gyakoribb azoknál embereknél a kialakulása, 
akiknek a kezét hosszabb ideig éri víz (pl. 
orvos, szakács, háziasszonyok).
A csaposok és pincérek, akiknek a élesztőt 
tartalmazó italokkal (sör) érintkezik 
különösen veszélyeztetettek.

Természetes szerek a tüneti 
kezelésre

Körömágy-gyulladás természetes 
kezelése: az illóolajok

Bármely antibakteriális hatású illóolaj 
megfelel, a legerősebb mind közül a 
teafaolaj. Ha nincs kéznél akkor bekenhetjük 
a gyulladt bőrt egy pár csepp mirha olajjal 
vagy levendulaolajjal is. Az érzékenység 
elkerülése végett célszerű a tömény illóolaj 
cseppeket egy pár csepp vivő olajjal keverni 
(olíva-, szezámmag-, tökmag-, szőlőmagolaj 
stb...).

Körömágy-gyulladás és a 
gyógynövények

Maria Treben szerint a leghatásosabb a 
körömágy-gyulladásra a papsajt mályva.

50 gramm papsajt mályvát áztassunk 
be éjszakára hideg vízbe. Felmelegítve 
lefekvés előtt ebben fürdessük meg a beteg 
lábat vagy kezet. Ezt a fürdőt 2-3-szor is 
felhasználhatjuk.

A gyulladt körömágyra körömvirág kenőcsöt 
kenjünk, majd arra svédfüves pakolást.

Maria Treben szerint a zsurló főzete 
is hatásos a már gennyes körömágy-
gyulladásra.

A fokhagyma és a hagyma is hatásos lehet! 
Félbevágva tehetjük a problémás területre és 
így egy éjszakára dunsztkötésben segíthet 
lehúzni a gyulladást!

Paradicsomos kötés

Ezt a gyógymódot éjszakára szokás 
alkalmazni.

Akkora darab paradicsomot, ami lefedi a 
gyulladt területet (csak egy picit lógjon le) 
héjastul kivágunk a paradicsomból és puha 
gyümölcshússal lefelé a gyulladt területre 
rakjuk.

Steril gézzel, mullal vagy kötözőpólyával 

rögzítjük a bőrfelületen (bekötözzük) és 
kötésrögzítő tapasszal a helyére rögzítjük 
Egész éjszakán át rajta hagyjuk, nappalra 
levesszük.

Egyéb gyulladáscsökkentő 
hatóanyagok

Propolisz tinktúra: A propolisz egy nagy 
hatású csíraölő apiterápiás (mézgyógyászati) 
készítmény. Tinktúrája közvetlenül is a 
gyulladt bőrre tehető. Mivel erős hatású szer, 
csak óvatosan alkalmazzuk!

Fülakupresszúra

Körömágy panaszok esetén a fül sajkaárok 
nevű területén a “Kézujjak” (Fingers) résznél 
(SF1) szükséges masszírozni. A masszírozás 
történhet kézzel, vagy gyógynövény magok 
közvetítésével.

“A kórokozó semmi, a környezet minden.”
Ez az idézet Dr. Claude Bernard-tól 
származik, bár egyesek Louis Pasteur-nek, a 
mikrobiológia atyjának tulajdonítják.

Ez alapján tehát a körömágygyulladást 
nem maga a kórokozó okozza, hanem az 
csak akkor alakul ki még mechanikai inger 
hatására (pl. tüske), ha a szervezetünk nem 
megfelelő állapotban van.
Mi ez a megfelelő állapot?

Az immunrendszerünk akkor tud megfelelően 
működni, ha méregtelen.

Amíg a körömágygyulladás tart javasolható, 
hogy tartsunk húsmentes hetet, vagy ha nem 
bírjuk ki hús nélkül, akkor minimalizáljuk a 
fogyasztását.

Tarthatunk 1-2 hetes csalántea kúrát is, 
mely szintén finoman méregteleníti a 
szervezetet.

Belülről erősíthetjük az 
immunrendszerünket kasvirág-tinktúrával, 
grapefruitmag-kivonattal, propolisz 
fogyasztással, vagy természetes C-vitamin 
bevitellel.

Körömágy-gyulladás lelki okok

Mivel a test és a szellem (tudat) nem 
elválasztható, ezért a betegségek is 
visszavezethetőek valamilyen lelki 
beállítódásra.

Jaques Martel, Lelki eredetű betegségek 
lexikona című műve szerint a körömágy-
gyulladás jelentése:

“Ha a kezem ujjait érinti az elváltozás, 
akkor nehezen viszem előre a dolgokat, 
a mindennapok részleteit illetően, míg a 
lábujjak inkább a jövő részleteit jelképezik.
Passzív és közömbös vagyok, és a cselekvési 
energia, amelynek kifejezésre kell jutnia, 
a kéz- és lábujjaimon át akar eltávozni 
belőlem. Szükségem van arra, hogy ezeket 
az elnyomott és kártékony gondolatokat, 
érzelmeket kiadjam magamból.”
 
Váljék egészségedre!
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Dohány helyett gyógynövények - a cigaretta egészségesebb alternatívái

Dohány helyett mi használható? Régi vágya a dohányosoknak, hogy valami olcsóbb vagy egészségesebb növénnyel pótolják az egyébként 
számos előnyös élettani hatással megáldott, de sajnos átkozott mellékhatásokat és függőséget okozó dohányt.

Dohány helyett használható növények

Régi füveskönyvek és számos háborús év tapasztalata alapján erről a kérdésről röviden az alábbiak mondhatók el.
 
Bármilyen növénnyel is próbálkoztak, mindig belebotlottak a fermentálás problémájába.
 
Ugye a ,,szűzdohányt”, azaz fermentálás nélkül - többnyire tilosban - szárított dohányt se kedvelik, mert elszívva kellemetlen ,,fűíze” van, 
nincs meg a füstjének a jól ismert dohány aromája.
 
Pontosan ugyanezt találták más, dohányt pótló növényeknél is! Ha nem fermentálták, azaz tömörítés nélkül zöldre szárították, mindig ott volt 
a pocsék fűíz, bármivel is próbálkoztak.
 
Másrészt ha mindenféle faleveleket és füveket szívtak, annak hamarosan nagy ára lett: többnyire ínygyulladás majd ínysorvadás kezdett 
kialakulni, és ezzel még olcsón megúszták!
 
Számos kipróbált hazai növény közül a következők ,,váltak be”, illetve írták le használhatónak.
 
Természetesen csak a dohány tartalmaz nikotint, a dohányt pótló növényekben egyáltalán nincsen ez a hatóanyag
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Végül a felsorolt alapanyagokat rendszerint illatosították is kumarin tartalmú gyógynövényekkel, rendszerint szagosmügével és valamelyik 
somkóróval. Nagyon hamar rájöttek, hogy ezeket csak maximum 5-10 %-os arányban - vagy még ennél is kevesebb - szabad csupán 
beletenni, hiszen ennél nagyobb mennyiség hamarosan csillapíthatatlan fejfájást okozott.

Volt még számos más növény is, melyeket dohány helyett használtak, de azok vagy mérgező hatásúak, vagy a dohánynál is veszélyesebb 
függőséget okozhatnak, ezért nem említem ezeket.
 

Dohány helyett - leszokás

Befejezésül a dohányzásból való szabadulás kérdése! Vannak ugyan olyan növények, melyek enyhe dohány undort váltanak ki, sőt olyan is, 
ami kifejezett rosszullétet okoz dohánnyal együtt, de sajnos ezek tévutak.
 
Elhatározás és akarat nélkül semmi sem fog működni.
 
Azért megemlítem, hogy ha erdőben tavasszal látunk erdei szamóca leveleket, szedjük le és szárítsuk ki.
 
Teájának huzamos fogyasztása Forst Károly Frigyes szerint - híres egykori füvesemberünk - enyhe dohánnyal szembeni undort fog kiváltani.
 
 

Források:

• A számos régi füveskönyvön kívül főleg: Kazay Endre: Dohányt pótló növények. Természettudományi Közlöny, Bp. 1917. (Kazay Endre 
gyógyszerész volt, szerzője a két kötetes Gyógyszerészi lexicon-nak, mely 1900-ban jelent meg.)

• A képen ,,indián dohány” (Lobelia inflata) a szécsényi kiskertemben.
 

Mottó: Örülj ! Mosolyogj ! Hát élsz !

Szerző: Kovács Péter Zoltán gyógyszertári asszisztens, Szécsény

Dohány helyett 
- útifű hazai 
fajainak a levele

Alig ingerlő a füstje, 
önmagában kevésbé, 
de dohánnyal keverve 
jól használhatók.

Martilapu levele

Ezt kifejezetten 
kellemesnek írták le, 
füstje olyan, mintha 
valami kellemesen 
bevonná a szájat, 
légutakat, nyilván itt a 
részben hő stabilnak 
bizonyuló nyálka 
anyagai.

Komló levele

Ez is gyűjthető vadon 
és füstjének jellegzetes 
kesernyés aromáját 
írták le.

Büdös” dohány 
helyett - 
Rózsaszirom
 
Ennek a füstjét tartják 
a legkellemesebb 
dohánypótlónak.

“Hagyományos” dohány helyett - Indián 
dohány (Lobelia inflata)

Egyedül csak a hazánkban nem honos, de 
beszerezhető ,,indián dohányra”, azaz a Lobelia 
inflata-ra utalok, mely erőteljes hatóanyagot 
tartalmaz és egykor életmentő injekció is készült 
belőle.
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Jénai üveg
miben jobb, mint az edzett üveg?
A jénai üveg teáskanna egy különleges üvegáru. A jénai üvegről 
mindenki hallott már, legyen háziasszony vagy sem. Arról viszont 
kevesen tudnak, hogy miért is nevezik ezeket jénainak. A hőálló 
üvegekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatásáért, Kiss Andrea 
szakértővel beszélgettünk.

Naturportal: A jénai üveg edény méltán híres messze földön. 
Miért hívják ezeket az üvegeket jénai üvegnek?

Kiss Andrea: Sokan nem tudják, de nagyon egyszerű 
erre a kérdésre a válasz. Azért nevezik jénainak, mert a 
Németországban található Jénában gyártották őket. Otto 
Schott nevéhez fűződik ennek a boroszilikát hőálló anyagnak 
a feltalálása, ami még az 1900-as évek elejére tehető. A 
hagyományos jénai edények ebből a boroszilikát üvegből 
készültek.
Aki nem foglalkozik üveggel és a boltba betérve sütőbe 
helyezhető üveg edényt keres, az mindenki “jénai üveg”-ként 
emlegeti, mert ez terjedt el a köztudatban. A hagyományos 
jénai esetében ez meg is állja a helyét, de napjainkban már az 
edzett, hőkezelt üvegre is ezt a kifejezést használják. Pedig egy 
boroszilikát üveget nem lehetne egy kalap alatt emlegetni az 
edzett üveggel.

Naturportal: Milyen anyag a boroszilikát és miben más, mint 
az edzett vagy a hagyományos üveg?

Kiss Andrea: Hogy jobban megértsük, kezdjük inkább az elején. 
A háztartásban alapvetően három fajta üveggel találkozhatunk: 
a normál, edzett és hőálló üvegekkel.

A legtöbb közönséges üveg szilícium-dioxid, mész, nátrium-
karbonát és kis mennyiségű más ásványi anyag keverésével 
készül. Ez az úgynevezett normál üveg, amelyből ablaküveget 
gyártanak. Ez a legelterjedtebb. Az ivópoharaktól a 
savanyúságos üvegekig mindenre használják, mert sokoldalú és 
olcsó az előállítása.
Az edzett üveg, olyan normál üveg, amelyet a tartósság 
érdekében hőkezeltek. Kihangsúlyozom normál üveg! Mert 
ezt kevesen tudják. A hőkezelési folyamat során a normál 
üveg külsejét erősen lehűtik, így az gyorsan megszilárdul, 
míg a közepe lassabban hűl le. Ahogy a belseje lehűl, a merev, 
tömörített külső réteget húzza, ami az üveg közepét feszültség 
alá helyezi. A belső és a külső feszültség kiegyenlíti egymást. 
Ez az egyensúly teszi az üveget ellenállóbbá a töréssel és a 
hőhatással szemben. Az edzett üveg, nagyon sok forgalomban 
található asztali edény és sütőedény alapanyaga.

Az üveg kémiai összetételének, gyártási módjának vagy 
mindkettőnek a megváltoztatásával, az üveg ellenállóvá 

tehető a hirtelen hőmérséklet változásokkal szemben. Az 
ilyen üvegeket, nevezzük hőálló üvegnek. Ilyen a boroszilikát 
üveg (jénai üveg), amelynek összetételéhez legalább 5 % 
bór-oxidot adnak. Ezt az anyagot a kémiai korrózióval és a 
termikus sokkokkal szembeni ellenálló képessége miatt tartják 
nagyra, ezért ideális többek közt konyhai sütőedényekhez. A 
boroszilikát üveg ellenállóbb a hőhatással szemben, mint az 
edzett üveg.

Naturportal: Sokat hallhattunk arról, hogy van olyan üveg, 
amely nyugodtan nyílt lángra is tehető, csak legyen benne 
folyadék. Melyik az?

Kiss Andrea: Egy valóban boroszilikát üvegből készült termék 
(jénai üveg) 450° C-ig hőálló. Ez azt jelenti hogy nyugodtan 
tűzhelyre, nyílt lángra is rátehető (javasolt a lángelosztó 
használata), nem fog elpattanni, valamint nyugodt szívvel 
mosogatógépbe, mikrohullámú sütőbe is helyezhető. Indukciós 
betéttel, amely akármelyik Vasedény boltban beszerezhető, 
indukciós tűzhelyen is használható. A normál üveg és az edzett 
üveg nem bírja a hősokkot, így azokat nem javasolt nyílt lángra 
helyezni.

Naturportal: Hallani lehetett drámai történeteket arról, hogy 
hőálló sütőedények “felrobbantak” vagy a semmiből látszólag 
összetörtek. Amikor egy sütőedény váratlanul összetörik, 
az elég sokkoló és potenciálisan veszélyes lehet, arról nem 
is beszélve, hogy frusztráló, amikor tönkreteszi a családi 
ebédet. Erről mit tud mondani?

Kiss Andrea: Igen, valóban sok ilyen történet van. Azt hiszem 
rátappintott a lényegre. Itt jön az, hogy nem mindegy, hogy 
edzett üvegből készült edényt, vagy boroszilikát üvegből 
készült edényt teszünk nyílt lángra.
Ne feledjük, hogy az edzett üveg, az egy normál üveg amit 
hőkezeltek.
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Mint mondtam, az edzett üveg, a húzó zónában, az üveg közepén lévő területen energiát tárol, amelyet az üveg külső felületi 
összenyomódása ellensúlyoz. Ha tehát valami, például egy repedés vagy hiba megzavarja a tömörített külső réteget, és eléri a húzó 
zónát, az felborítja az egyensúlyt, és az egész darab apró kocka alakú darabokra törik. Néha az, ami megtöri a feszültséget egy 
edzett üvegen, nem olyan nyilvánvaló, és ennek következtében úgy tűnik, mintha az üveg a semmiből törne össze.
Az edzett üveg törését számos tényező okozhatja, de a leggyakoribb bűnösök a felületi sérülés, az extrém hőterhelés és a gyártási 
hibák, valamint gyakran ezek kombinációja.

A felületi sérülések az üveg bármilyen durva bánásmódjából eredhetnek, például az üveg többszöri megkarcolása, leejtése vagy a 
mosogatógépben egy másik tárgyhoz való ütközéséből. Ez a sérülés gyengítheti az üveget anélkül, hogy teljesen összetörne. Más 
szóval, ha leejtünk egy üveget a padlóra, de az nem törik el, ne feledjük, hogy az ütközés szabad szemmel nem észlelhető sérülést 
okozhatott, és ez a sérülés hozzájárulhat a jövőbeni spontán töréshez.
A hőterhelés egy másik tényező, amely az üveg spontán törését okozhatja. Nem maga a hőmérséklet okozza a feszültséget. 
Hanem az üveg egyik része és egy másik része közötti hőmérséklet különbség. Ha az egyik rész jobban vagy kevésbé tágul vagy 
zsugorodik, mint a másik, a közte lévő területen történik a feszültség. Szó szerint szétszakítja az anyagot. És ha történetesen van 
egy kritikus hiba abban a nagyobb feszültségű régióban a melegebb és a hidegebb terület között, akkor ott fog eltörni.
A gyártási hibák olyan tökéletlenségek az üvegben, amelyek a darab készítése során keletkeznek. Ilyenek például a 
homokszemcsék vagy gázbuborékok.

Naturportal: Hogyan tudja egy laikus eldönteni egy termékről, hogy 
edzett vagy boroszilikát üvegből készült-e?

Kiss Andrea: Ezt elég nehéz eldönteni, de két fontos dolgot azért 
figyelembe lehet venni:

1. A boroszilikát üvegből készült termékek 450° C-ig hőállóak. 
Amennyiben az alapanyag leírásban nem ezt a hőfokot látja, valószínű 
hogy edzett üvegről lesz szó.
2. A boroszilikát üveg előállítása drágább, mint az edzett vagy a normál 
üvegé, így valószínű, hogy a boroszilikát üvegből készült terrmék 
drágább lesz mint az edzett üvegből készült társai.

Naturportal: A Trendglas JENA márkanév alatt futó termékek ha jól tudom boroszilikát üvegből (jénai üveg) készülnek. Miért 
részesítik a vásárlók előnyben ezeket a termékeket? Melyek azok a termékek amelyeket legszívesebben vásárolnak?

Kiss Andrea: Igen, a Trendglas Jena termékek boroszilikát üvegből készülnek és szerintem ritkaságszámba mennek.
A mai fura világban az emberek vágynak a pihenésre, meghittségre, hogy el tudják engedni a mindennapi stresszt és feszültséget. 
Olyan életérzésre vágynak amit meg tudnak teremteni maguknak otthon bekuckózva, gyertyafényben, egy jó kis tea vagy kávé 
mellett mellett, egyedül vagy barátokkal összeülve. Így, a kedvenc és legtöbbet látogatott kategória a Tea Világa. Itt, csak hőálló 
üveg teáskannából több mint 50 fajta megtalálható, a 0,3 literestől a 2 literesig, ezért a hagyományosabb stílust kedvelő vásárlók 
is éppúgy megtalálják a nekik tetsző teáskannát, mint egy dizájn díjas termékre vágyó, egy allergiás vagy egy gyógynövény teát 
kedvelő vásárló, akinek fontos hogy a teafű ne érintkezzen fémmel és hogy a termék könnyen tisztán tartható legyen. Ezek 
a termékek ráadásul nyílt lángra is tehetők, és teamelegítő is választható hozzájuk, mely meghittebbé teszi a bekuckózást, a 
beszélgetéseket.

De nemcsak a teáskannákat kedvelik ám. Egyre nagyobb érdeklődést tapaszatalok a hőálló üvegpalackok terén, melyeket 
első sorban az egyre tudatosabban élő emberek vásárolnak, akinek számít a saját és családjuk egészsége valamint a 
környezetvédelem. Így nagyon sokan lecserélik a műanyag palackjaikat üvegre. A legnagyobb népszerűségnek az 1 literes és 
0,5 literes palackok örvendenek. Kapható hozzájuk egy hőtartó neoprén huzat, mely nemcsak csökkenti a palack eltörésének 
veszélyét, de hosszabb ideig melegen vagy hidegen tartja a beletöltött folyadékot. A sok folyadékot fogyasztók, sokat utazók, 
sportolók is kedvelik nagyon. Én személy szerint sportoláshoz szoktam használni, mert magammal tudom vinni, valamint a 
kávémat szoktam inni belőle ha hosszabb útra megyek, mert sok ideig melegen tartja, nem csöpög és könnyen tisztítható.
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De ha már kávé, meg kell említenem hőálló üvegből készült kávékészítőket is, melyek egyre népszerűbbek nemcsak a baristák 
de az ínyencek körében is. Otthonra, de kávézókban is kiválóan használható csepegtetős kávékészítőink vannak, melyek 
főleg azoknak a vásárlóknak érték, akik kedvelik a különféle pörkölésű kávéspecialitásokat, akik egy rituálénak élik meg a 
kávékészítést, kávézást és akiknek nem mindegy ízben és látványban sem, hogy van elkészítve a kedvenc kávéja.
De nagyon sok termékünket kedvelnek még ezeken kívül, mint hőálló üveg vízforralók, üveg konyhai tárolóedények, gyógyszertári 
üvegek (gyógynövényeknek például), üveg szívószálak és poharak.
Van még egy utolsó, de nagyon fontos dolog ami miatt ezeket a termékeket részesítik előnyben a vásárlók, éspedig, hogy van 
alkatrészellátás.

Ez azt jelenti, ha eltörik egy szűrő, tető vagy alátét, netalán eltűnik egy kupak, nem kell az egész terméket újból megvenni, elég ha 
csak azt a bizonyos alkatrészt megrendelik.
Tudnám még sorolni, hogy mi az amiért szeretik termékeinket, de röviden összefoglalva annyival zárnám, hogy higiénikusak, 
letisztultak, elegánsak, csöpögésmentesek, nem veszik át az ízeket és szagokat, nem színeződnek el és semmilyen egészségre 
káros összetevőt nem adnak ki magukból. Élvezet bennük sütni, főzni, tárolni, felszolgálni de akár fagyasztani is (- 35°C-ig). 
Bármely konyhában jól mutatnak, így férfi és női ajándéknak is nagyon sokan viszik.

Naturportal: Hol gyártják ezeket a jénai üveg termékeket, illetve hol lehet megvásárolni őket?

Kiss Andrea: Családi manufaktúrában készülnek a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel az eredeti jénai minőségben, német 
alapanyagból. Ezek a termékek több mint 50 országban megtalálhatók.

Ha szeretnél Te is eredeti jénai üvegből készült hőálló termékeket otthonodba magadnak vagy szeretteidnek ajándékba, akkor a 
NATURPORTAL10 kuponkóddal most 10 % kedvezménnyel a Tiéd lehet!

https://glas-shop.net/

MIT KELL TUDNI A BEMER KÉSZÜLÉKRŐL?

A BEMER készülék az EU-ban elfogadott mikrokeringés javító orvosi 
eszköz.

“ Fizikai Érterápia”

Tekintettel arra, hogy a krónikus betegségek többségének 
kialakulása keringési problémára vezethető vissza, nagyon 
hatékonyan lehet használni az alábbi esetekben:

• krónikus sebgyógyulási zavar
• az izomzat- és a csontrendszer krónikus degeneratív 

megbetegedései
• diabetes mellitus okozta vagy daganatkezelés utáni 

polineuropátia
• krónikus fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy 

szklerózis multiplex betegeknél)
• akut és krónikus fájdalom csökkentése
• korlátozott életminőséget okozó állapotok
• 27 % -kal jobb mikrocirkuláció

Kórházakban és otthonunkban is sikeresen alkalmazhatjuk, hiszen 
bérbe vehető. 
Rendkívül hatásos sportolók kondíciójának megőrzésére, javítására, 
sportsérülések gyors gyógyulására, regenerálódására is.

A BEMER KÉSZÜLÉK bérelhető és megvásárolható:

• szakértő csapat, orvosi támogatói hátteret biztosítunk
• folyamatos támogatás, segítségnyújtás a bérlés ideje alatt

Hivatalos BEMER Szaktanácsadó: Mélykuti Melinda
tel.: 06/70 431-7528
www.vitalterapia.hu
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A petefészek ciszta lelki okai és 
gyógymódjai
A petefészek ciszta lelki okai mögött, csakúgy, mint minden testi 
fájdalom, elváltozás és tünet mögött üzenet rejlik. A fájdalom 
mindig lelassít, kiemel minket a hétköznapok rohanásából, hogy 
lehetőségünk legyen befelé figyelni és megtalálni a probléma valódi 
okát, üzenetét. A folyóvízben nem láthatjuk meg az arcunkat, csak 
a csendes állóvíz tudja visszatükrözni azt. Amikor a testünk jelez, 
hogy kibillentünk az egyensúlyunkból, akkor le kell csendesednünk, 
figyelni magunkra, magunkba, és el kell indulnunk önmagunk felé a 
probléma okáig, a forrásig, hogy megérthessük a belső üzenetet és 
változtatni tudjunk.

A petefészek ciszta gyógyításának hatásos szelíd 
módszerei
 
Ezen az úton szerencsére nagyon sok módszer támogatását 
használhatjuk. A 
gyógynövények, a 
kristályok és a hangok 
rezgései újabb és újabb 
belső kapukat nyitnak 
meg.

A légzésterápia is egy 
ilyen kulcs a természet 
palettáján. A légzésünk 
elkísér bennünket 
a születésünktől a 
halálunkig, bármikor 
a rendelkezésünkre 
áll, soha nem 
felejtjük otthon. A 
légzésünk segít a 
feszültség oldásban, a 
fájdalomcsillapításban, 
az energia növelésben és testi betegségeink okainak feltárásában és 
megszüntetésében.

Petefészek ciszta lelki okai és a légzés
 
Egyik, húszas éve közepén járó kliensem - nevezzük Rékának - orvos 
által diagnosztizált, bal oldali 3-4 cm-es petefészek cisztája miatt 
keresett meg. Szúró fájdalmat és feszültséget érzett az alhasában. 
Az orvos műtétet javasolt, de mivel több éve alkalmazta az alternatív 
módszereket is, eljött hozzám légzésterápiás kezelésre.

A légzést az egyéni kezeléseken egy lazító, módosult figyelmi 
állapotba (MFÁ) vivő eszközként használjuk. Ilyenkor az akarat 
egy kicsit háttérbe szorul és könnyebben elérjük a mélyebb 
információkat.

A légzésfolyamat során kicsit felerősödtek a testi tünetei (ez teljesen 

természetes, a folyamat része) és haragot kezdett el érezni.

Felismerte, hogy nagyon frusztrálta, hogy a családja és a környezete 
is nyomást gyakorol rá a gyermekvállalás témában. A barátnői is 
egymás után vállaltak gyereket és a szülei is unokát szerettek 
volna már, de ő még nem érezte késznek magát az anyaságra sem 
érzelmileg, sem élethelyzetileg.

Transzgenerációs mintázat

Az elmúlt évtizedben már tudományosan is bebizonyították, hogy a 
problémáinkat a szüleinktől, nagyszüleinktől és akár dédszüleinktől 
is hozhatjuk.

Amit ők nem tudtak fizikai vagy érzelmi szinten megoldani, annak 
az információját, az érzelmi lenyomatát a sejtjeinkben őrizzük, és 
bizonyos élethelyzet vagy azonos életévbe érkezéskor aktivizálhatja 
ezt, ami érzelmi, később pedig fizikai problémát, betegséget okozhat.

A légzésterápia módszerével megnéztük Réka felmenői között, 
hogy volt-e valakinek 
hasonló mintája, amikor 
a család és a társadalmi 
elvárások is idő előtt 
belekényszerítették az 
anyaságba, az áldozat 
szerepbe?

Az anyai dédanyára 
gondolva érezte újra a 
testi feszültséget és 
ellenállást. Elfogadta, 
hogy neki nem kell 
ugyanazt a női mintát 
követnie és ő mondhat 
átmenetileg, vagy 
ha úgy érzi, akkor 
véglegesen is nemet 

az anyaságra, és megélheti ezt a kreativitásán keresztül vagy a 
munkájában is.

Megértette, hogy neki van választási lehetősége. Ezután megszűnt 
a feszültség a testében és nyugalmat érzett. Két nappal később 
kaptam Rékától egy üzenetet, hogy kontrollon volt és nem találtak a 
cisztát a petefészkében.

Mindig igyekszem bátorítani az embereket, hogy ne féljenek 
önmagukba nézni, ehhez segítséget kérni. A testünk egy finom 
és érzékeny rendszer, amit ugyanilyen finom és érzékeny 
módszerekkel vissza lehet billenteni az egyensúlyi állapotába, hogy 
egészségesebbek, boldogabbak, kreatívabbak és sikeresebbek 
tudjunk lenni.

Szerző: Ligetvári Anita
művészetterapeuta, vivation légzéstréner
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MI A GYÓGYÍTÁS?
Paracelsus azt tanította, hogy a betegségeknek sokféle oka van, de ezek mind visszavezethetők egy fő okra: arra, hogy az ember nem él 
összhangban a természeti törvényekkel, hogy nem követi a Lelkét, és ezért eltér attól az úttól, amit a Lelke mutat számára.

A betegség ennek a diszharmóniának a következménye.

Az ember birtokában van az öngyógyítás képességének, amely a természet egyik ereje.

Mi az orvos szerepe a gyógyulási folyamatban?
Paracelsus úgy tartotta, hogy a külső orvos nem tud gyógyítani, csak felébreszteni a belső orvost, és a természettel harmóniában működve 
felgyorsíthatja a folyamatokat.

Az orvos feladata tehát nem elsősorban a test gyógyítása, hanem a beteg ember belső átalakulásának a segítése, lelkének megtisztítása, 
szellemi erejének megerősítése, hogy újra helyreállítsa a megbomlott harmóniát.

„A látás ereje nem a szemből jön, a hallásé nem a fülből, az érzékelésé nem az idegekből. 

Az ember szelleme az, ami a szemeken át lát, a fülekkel hall és az idegek segítségével érzékel.” 

Hasonlóképpen Paracelsus a gondolkodás forrásának sem az agyat tartotta: „A bölcsesség, az értelem és a gondolatok nem az agyban 
vannak, hanem a láthatatlan szellemhez tartoznak, ami a szíven keresztül érez és az agy segítségével gondolkodik. Mindezek az erők a fizikai 
szerveken keresztül nyilvánulnak meg. A fizikai szervek határozzák meg a megnyilvánulás módját.”

Paracelsus szerint az élet legfőbb célja megvalósítani saját isteni 
természetünket. „Csak amikor az »én« illúziója eltűnt a szívemből és az 
elmémből, és a tudatom felemelkedett arra a szintre, ahol nincs »én«, 
akkor nem én leszek a cselekvő, hanem a bölcsesség szelleme fog 
csodákat tenni a közreműködésemmel.”

Paracelsus a közönséges csillagjóslást, a horoszkópiát elvetette. Nem 
értett egyet azzal, hogy a csillagok irányítják az ember sorsát. Azt 
mondta, hogy a kozmikus befolyások az ember állati részére tudnak csak 
hatást kifejteni, az isteni részre nem. Az ember tehát képes gondolatával 
és akaratával irányítani a sorsát.

Paracelsus igen magas erkölcsi szintet követelt az orvosoktól. Azt 
mondta, hogy az első és legfontosabb követelmény egy orvos számára 
a tökéletes tisztaság és az őszinte, tiszta szándék, a mentesség a 
becsvágytól, a hiúságtól, az irigységtől, az erkölcstelenségtől, az 
önhittségtől. 

Azt tanította, hogy a szeretet és a megértés a legfőbb gyógyító erő.
Azt mondta, hogy kétféle orvos létezik: olyan, aki szeretetből cselekszik, 
és olyan, aki haszonlesésből.

Amíg az ember csak magával törődik, a maga javát keresi, vét az egyik 
legfőbb természeti törvény, az egység törvénye ellen.
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Spagíria Paracelsus szerint
Spagíria, egy régi eljárás, amely a gyógynövények kevéssé ismert felhasználását teszi lehetővé.

Maga a szó görög eredetű, szétválasztást és újraegyesítést jelent. A spagíria ismerete által betekintést nyerhetünk Paracelsus gyakorlati 
alkímiai módszertanába.

Gyógynövények alkotóelemek szerinti csoportosítása, és a spagíria

A természetet és az abban helyet foglaló gyógynövények hatóanyagait jellegzetes trichotóm elvek szerint csoportosította a következő 
alkotóelemekre:

a) higany
b) kén
c) só

amelyek különböző kivonatolási technikákkal nyerhetők ki a növényből, hogy aztán újra egyesítve igazi, testre-lélekre-szellemre egyaránt 
pozitívan ható gyógyszer készüljön belőle, ami hatványozottan több, mint amit a kivonatolás előtti, természetes formájában érintetlen 
gyógynövény hordoz.

A “higany” a víz elemhez tartozva a növény életenergiája, a tinktúrálásban, illetve vizes kivonatolásban oldódó hatóanyagok gyűjtőfogalma. A 
“kén” a tűz elemet képviseli, és minden olyan hatóanyagot, amely a növény lelkét adja (pl. illóolajok), illetve olajban-zsírban oldódnak. A “só” a 
föld elem és a statikus stabilitás: a hamuvá égetett növény hamusóival tudja gazdagítani az elegyet/orvosságot.

Kivonatolási módszerek

Higany, kén és só – e hármasság határozza meg a gyógynövény hatóanyagok csoportjait, de valójában 5 féle kivonatolási módszert feltételez:

1. alkoholos kivonat / tinktúra (“higany” elem)
2. vizes kivonat / infúzum, dekoktum, hidrolátum (“higany” elem)
3. olajos macerátum (“kén” elem)
4. zsíros kivonat (“kén” elem)
5. kalcináció (“só” elem)
 
Néhány anyag, amely következő kivonási módszerekkel oldható ki a legjobban:

Tinktúrában oldódó hatóanyagok: savak, alkaloidok, festékanyagok, illóolajok.

Vízben jól oldódó hatóanyagok: vitaminok (forrázatnál), ásványi anyagok (főzetnél), szacharóz, keményítő, oxálsav, alkohol, a kalcináció során 
visszamaradt ásványi sók (kálium-, kalcium-, magnézium-oxid, kén-, foszfor-, kovasav, vas, klór, nátrium-oxid, alumínium-oxid).

Zsíros-olajos macerátumban jól oldódó hatóanyagok: palmitinsav, sztearinsav, linolénsav, olajsav, bizonyos vitaminok, mint a D, A, K, E.

Gyógynövények hatóanyagai különböző helyzetekben

A csillagállás vagy Holdmozgás is hatással van a növények hatóanyagaira. Például dagadó holdjárásnál egyértelműen hiánybetegségeket 
érdemes gyógyítani (amikor az a baj, ha valamiből kevés van, mondjuk vérszegénység), csökkenő holdjárásnál pedig „többlet” betegségeket 
(pl. lázas állapotok).

A hét napjaihoz is bizonyos gyógynövények társíthatók, de ez más szemszögből is érdekes: a hét elején gyűjtött gyógynövényekben inkább 
gyermekkorú betegek gyógyítására alkalmasak a hatóanyagok, míg a hét vége felé az egyre idősebb emberek javára felelnek meg.
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Körömvirág krém recept Paracelsus szerint - gyakorlati spagíria

• körömvirág tinktúrából
• olajos macerátumból
• körömvirág teából
• hamuból
• körömvirág sertés zsíros kivonatból
 

Emulgeálás

A krémet emulgeálással egyesítjük a következő recept alapján

• 8-10 % tinktúra
• 20 %  macerátum
• 30 % főzet
• 40 % sertés zsíros kivonat
• 2 fej elégetett körömvirág hamuja

Az emulgeálásnál választható abszolút természet- és szervezetbarát peszticid mentes lanolin vagy gmo-mentes napraforgó lecitin, vagy 
választható mesterséges emulgeáló. A mesterséges emulgeálóknak van bár egy veszélye: használatuknál a sejtmembránon keresztül olyan 
anyagok jutnak az intracelluláris térbe, amelyeket normális esetben (természetes emulgeálók használatánál) a sejtmembrán nem enged át, 
hiszen olyan anyagok között hoz létre kémiai kötést, amelyek maguktól nem elegyednek: víz és olaj. Ezek az anyagok (emulgeálók) potenciális 
károsodást eredményezhetnek a sejten belül vagy zavart keltenek annak reprodukciója során.

A krémet víztartalma miatt tartósítani szükséges. Hatásfokozás és a sertés zsír kellemetlen szagának elnyomása érdekében használható pl. 
ománi tömjén illóolaj, amely segíti a sebgyógyulást és enyhén fertőtlenít.
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csökkentett deutériumtartalmú ivóvíz

Világelső a deutériumcsökkentésben

A termékek megvásárolhatók a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. mintaboltjában, 
országosan a gyógynövényboltokban és gyógyszertárakban.

www.preventa.hu info@hyd.hu +36 1 365 1660 /preventa.hu1118 Budapest, Villányi út 97.

További információ, online megrendelés: www.preventa.hu

A kivonatolás folyamata

A körömvirág tinktúrát készíthetjük 1:2, vagy 1:5 arányban, 50 %-os alkoholból. Friss virág kerüljön bele. Száraz, hűvös, fény védett helyen 
érlelődik min. 2 hétig, de az sem baj, ha három. A tinktúra szűrés után kész.

A macerátum készülhet száraz virágból, akkor lassú lángon kivonatolható, amíg föl nem melegszik az olaj és egyet nem rottyan, az után 
azonnal le kell venni a lángról. Van, aki lassú lángon melegíti min. ¾ órát vagy 2 órát, én személy szerint nem tartom szerencsésnek ezt a 
módszert, mert elsősorban vész esetén, szárított alapanyagból (vagyis télen) van rászorulva a készítő, egyébként inkább a lassú érlelés az, 
ami a hatóanyagok megmaradásának jobban kedvez. Lassú érlelés: friss virág, vagy enyhén megfonnyasztott virág kerül extra szűz olíva 
olajba, ami napon érlelődik három hétig. Az olajban nem romlik meg a vizet is tartalmazó virág, mert az légmentesen lezár.

Sertés zsíros kivonat körömvirággal: A friss virág annyi zsírban, amely éppen hogy ellepi 48 – 72 órát ázik sötét, hűvös helyen. A virágot nem 
szabad sütni, a zsír melegedjen fel annyira, hogy folyóssá váljon, s a virágot ekkor kell beletenni, majd edénnyel együtt azonnal levenni a 
tűzről. Szűrés előtt újra fölmelegíteni, szűrés után pedig kész.

A körömvirág tea (forrázat) max. 60 fokos forrásvízben ázik 15-20 percet, áztatás után szűrhető és használható.

Körömvirág fej égetés: az égetést megelőzően a fejeket árnyékos helyen, szobahőmérsékleten szárítani kell. A teljes száradás után égethetők 
lángon vagy fa tüzelésű kályhában – tiszta helyen. A hamu szitálás után a krémbe keverhető.

A meglévő kivonatok recept alapján elegyíthetők, amelynek a végeredménye egy hatványozottabban erősebb körömvirág kence ahhoz 
képest, amely kereskedelmi forgalomban kapható, vagy otthon készült, de csupán valamilyen zsírban kivonatolva.

Szerző: Csík Eszter, gyógynövény szakértő
Miskolc
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ABRUTÜRÖM

Latin név: Artemisia abrotanum; Artemisia elatior; Artemisia 
herbacea; Artemisia paniculata

Szinonimák: istenfa, ürömcserje, ebruta, istenfű, Isten fája, 
seprőruta, istenfácska

Hol honos? Ázsia

Ezidáig felfedezett hatóanyagai: abrotin, adenin, adenozin, 
alkaloidok, cserzőanyagok, guanin, illóolaj, keserűanyag, koffeinsav, 
kolin, rutin, tanninok, tanninsav, tujon, umbelliferon

Mely részét gyűjtik? fű, lágyszárú növény, levél

Jogszabályi védettség: Hazánkban jogszabályilag (13/2001 (V. 9.) 
KÖM rendelet) nem védett.

Mikor gyűjtik: Termesztett növény, augusztustól novemberig gyűjtik 
föld feletti részét.

Leírása: Maximum 1 méter magas évelő növény. Leveleinek citromra 
emlékeztető illata van.

Fűszerként is ismeretes, mágikus felhasználása is ismert (régebben 
elsősorban ezen felhasználása miatt alkalmazták).

Molyirtó szerként is alkalmazható.

A rómaiak azt hitték, hogy a férfiakat védi az  impotencia ellen. 
Régebben a mai Spanyolország és Olaszország területén friss 
abrutüröm hajtásokkal (melyek citrom illatúak) dörzsölték be a fiatal 
férfiak az arcukat, hogy a szakálluk növekedését elősegítsék. Ismert 
volt szerelmi bájitalként is, valamint potencia növelőként. Az ókori 
Görögországban és az ókori Rómában a fekhely alá helyezték, hogy 
felébressze a nemi vágyat. A középkorban csokorba kötötték, hogy 
elcsábítsák a kiszemelt leányt.

Virágnyelven az abrutüröm tréfálkozást jelent.

Szépségápolás: A hajat naponta öblítve korpásodás ellen 
használható. A leveleket más gyógynövényekkel keverve aromás 
fürdőkben alkalmazzák.

Betegségek kezelése: A növény lágyszárú részei keserű ízűek, 
és elsősorban gyomor- és bélnedv elválasztás serkentésére 
használják. Ennél fogva támogatja az emésztési funkciókat.

Az abrutüröm fertőtlenítő, és megöli a bélférgeket. Régebben a 
máj, a lép és a gyomor problémáinak kezelésére is használták 
és a 17. században gyógynövényszakértő – Culpeper – szerint a 
menstruáció ösztönzésére is kiváló.

Manapság a gyógynövénykénti alkalmazása ritkább, kivéve 
Németországban, ahol sebek borogatására, és bőrbetegségek 
kezelésére használják, és alkalmanként fagyás kezelésére 
alkalmazzák.

Összetevői bizonyítottan ösztönzik az epehólyag, és az epe 
működését, ami javítja az emésztést és a májműködést. A 
leveleket más gyógynövényekkel keverve aromás fürdőkben 
alkalmazzák és álmosság ellen használják. A levelek 
természetes rovarriasztóként is működnek a bőrre alkalmazva 
(szúnyogriasztóként használják elsősorban).

Vérszegénység, légcsőhurut és asztma gyógyítására is 
alkalmazzák.

GYÓGYNÖVÉNY ABC ROVAT
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PCOS kezelése természetes módon

PCOS kezelése természetes módon - hogyan lehetséges ez? Milyen 
gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok és természetes 
készítmények állnak a rendelkezésünkre?

A PCOS, más néven policisztás ovárium szindróma egy összetett 
betegség, amely nemcsak nőgyógyászati problémákat 
(menstruációs zavarok, petefészek ciszták, meddőség stb.) okoz, 
hanem a teljes hormonháztartást is érinti. A jelenlegi kutatások 
szerint ez a meddőség egyik leggyakoribb oka.

PCOS kezelése természetes módon - 
étrendkiegészítőkkel

A szervezet optimális működésének helyreállításában, továbbá 
a PCOS által, valamint az esetleges helytelen táplálkozás okozta 
vitamin és egyéb ásványi anyagok pótlásában az alábbi anyagok 
segíthetnek: mio-inozitol, folsav, D vitamin, D-Chrio-inozitol, króm, 
cink, C vitamin.

Jó hírünk van a PCOS tüneteit mutató olvasóknak!

Most került lefejlesztésre egy teljesen új termék, mely dr. Sárkány 
fejlesztése és egy kellemes ital-por formájában kínál természetes 
megoldást, javulást az ebben az állapotban lévőknek.

A termék fejlesztője: dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész, 
természetgyógyász, a megbízható és biztonságos étrend-
kiegészítők fejlesztője, gyártója.

PCOS étrendkiegészítő rendelése: 
www.csodapatika.com 
info@csodapatika.com
+36300190036

2  helyszínen: 
1173 Budapest, 
Flamingó u. 19. 
8172 Balatonakarattya,
Napfény pavilonsor 4. 

 +3630 9-605-825

www. nagyszilvia.hu

Magna Natur Med
Alternatív

Gyógyászat 
                          természetgyógyászat

             Életmód tanácsadás 
             allergia vizsgálat
             Állapotfelmérések
             Talpreflexológia
              akupresszúra
              Fitoterápia 

              Gyógymasszázs

              Biokozmetika 
              Hifu

                          Testkezelések: 
              kavitációs Uh
              Rádiófrekvencia
              lipolézer
              jóga terápia (egyéni) 

25 éve az Önök
szolgálatában 

☀

☀
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Szépségápolás és 
egészségmegőrzés felsőfokon – 
Legyen minden napod különleges!
A szépségápolás és egészségmegőrzés fontos része kell, hogy 
legyen az életünknek.

A DuoLife S.A. legfőbb küldetése az emberek életkörülményeinek 
és életminőségének a javítása. A DuoLife S.A. 
egészségvédelemmel és a szépségápolás innovációs termékeinek 
kifejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik.

Fontos számukra a felhasználók élettartamának 
meghosszabbítása jó szellemi és fizikai állapot fenntartása mellett 
– mindezt természetes, ökológiailag tiszta termékek segítségével. 
Termékeik a legszigorúbb előírásoknak is megfelelnek. Ilyen 
például a tartósítószer mentesség, a GMO mentesség, az üveg 
tartály, az IHHP módszer, vagyis a minimális feldolgozás elve, 
komplett hatóanyagok jelenléte, és a szinergia elve. Ezért vállalják a 
Clean label-t, vagyis a tiszta cimkét a termékeiken. Ezen túl minden 
összetevő pontosan megtalálható a termékeken 16 nyelven, a 
legpontosabb tájékoztatás végett.

A termékpaletta gazdag: a folyékony étrendkiegészítők, 
Medical Formula kapszulás speciális helyzetekre kifejlesztett 
étrendkiegészítők, innovatív, bőrön keresztül ható Beauty Care 
kozmetikumok, melyek egy része a folyékony táplálékkiegészítőkkel 
együtt alkot komplex támogatást a testnek.

Különleges high-tech innovációt vonultatnak fel szépségápolás 
területén a Collagen termékcsaláddal, mely látványos bőrfiatalító 
hatással bírhat. A Lazizal luxuskozmetikumok azzal a céllal születtek 
meg, hogy az idő múlását elsimítsák az arcon – és a test egyéb 
részein egyaránt.

A cég filozófiája szerint a kozmetikumokkal kívülről, míg kapszulák 
segítségével belülről is megtámogatják a folyamatot a Lazizal® 
Face Lift cream, szérum és kapszula segítségével. Funkcionális 
élelmiszereik pedig segítik az egészséges, XXI. századi tudatos 
táplálkozást a hétköznapokban, és a sport világában egyaránt.

Tedd jobbá az életed – biztonságos üzlet, innováció 
és szenvedély!

A softmarketing™ egy innovatív értékesítési modell, amelyen a 
DuoLife sikere és működése alapul.

Ez a fajta gondolkodás forradalom az üzleti módszertanban, mely 
túl mutat a hagyományos értékesítési hozzáálláson és választ ad a 
dinamikusan változó piac igényeire.

A marketing a partnerségen, a folyamatos tapasztalatmegosztáson, 
és akár a határon átívelő értékközösségeken alapul. Professzionális, 
szakmai képzések érhetők el 16 nyelven náluk, illetve a  parterek, 

klubtagok számára professzionális online eszközök is rendelkezésre 
állnak mind az értékesítéshez, mind a tudásuk bővítéséhez.

A vállalkozóknak egy esély tevékenységük kiterjesztésére és 
plusz jövedelemszerzésre, az alkalmazottaknak pedig jövedelmük 
kiegészítésére, és egzisztenciájuk stabilizálására. A softmarketing™ 
a hagyományos értékesítési stratégiákból kiemeli a hasznosakat, 
és elhagyja a már idejét múltakat. Mindemellett kis befektetéssel 
jelentős jövedelemhez juthatnak a partnerek.

Hangsúly a legmagasabb minőségen

A Tudományos Tanács tagjai a természetes és az akadémiai 
orvostudomány legmagasabban jegyzett szakértői közé tartoznak, 
az egészséges életstílus rajongói. Ők olyan személyek, akik 
elhatározták, hogy megosztják velünk évek hosszú során át szerzett 
tudásukat.

Közös céljuk olyan étrend-kiegészítők létrehozása, amelyek 
egyesítik a természet áldását és bölcsességét a legújabb orvosi 
felfedezésekkel, ugyanakkor választ adnak a legfrissebb emberi 
igényekre. Jelenleg több levédett szabadalommal rendelkezik a cég.

Több termék klinikai teszteken bizonyított, melyek publikációi 
elérhetőek a szakmai közönség számára. A legújabb trendeket 
figyelembe véve készülnek a termékek, úgy mint cirkadián 
ritmus jelentősége, pszicho neuro endokrinológiai felfedezések, a 
pszichodermatológia, neurológia, modern dietetika.

Termékeik így folyékony formában bevihető hatóanyagok, 
kapszulában bevehető „Medical formula” hatóanyagok, valamint 
a bőrön felszívódó speciális kozmetikumok segítségével érik el a 
kívánt hatást. Legfőbb kutatási területünk, hogy a természetes 
hatóanyag miként jut el legrövidebb útvonalon az adott 
sejtreceptorig. 
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A gyártás Európában történik a legszigorúbb alapelvekkel. A termékek ára is az európai, sőt a Közép Európai pénztárcának is megfelelnek 
még a luxus kategóriában is.

A piacon egyedi módon a hatóanyagok „kívülről és belülről” való bevitele jellemzi, hogy a szépségápolás a 
legtökéletesebb legyen.

Néhány példa a legjobban kedvelt termékekből:

DuoLife éjjel-nappali vitamin
A nappali vitamin a nappali aktivitásért, vitalitásért felel. A legyengült szervezeteknek is nagyon hasznos, gyorsan megmutatkozik az 
eredmény a szervezet felerősödésében. Az éjszakai vitamin támogatja a sejtmegújulást és a kiválasztó szervek munkáját. A kínai szervórát, 
és a cirkadián ritmust veszi alapul ez a termékünk a hatóanyagok szinergiájával.

Éjjel-nappali fogkrém
A száj nyálkahártyáján felszívódó formula védi és támogatja a fogak és a fogíny egészségét.

Collagen
Ez a 100 %-ban természetes termék azoknak készült, akik az „örök fiatalság elixírjét” keresik a szépségápolás területén. E folyékony 
termékük kifejezetten jól hasznosuló egyedi hatóanyag összetételt tartalmaz, mely támogatja a bőr, a haj, csontok és ízületek regenerációját, 
ill. védelmét.

Innovációjuk a 24/7 nutriform formula, mely jól felszívódóvá teszi az amúgy nehezen hasznosuló kollagént. Az egyik legjobban keresett 
termék a Collagen testvaj pedig a bőrön felszívódva teszi ugyanezt fokozva a táplálékkiegészítőnk hatását.

Szintén elérhető a kiemelkedő hatóanyagtartalommal bíró Collagen kozmetikai termékcsalád, mely 4 fajta hialuron sav és 3 fajta kollagén 
szabadalommal védett formulája támogatja a bőr szépségét és fiatalságát – mindezt természetes hatóanyagtartalommal.

Clorofil
Zöld vér. Energiával tölt fel. Chlorella algából kivont klorofilint tartalmaz. Növényi „vér”. A Clorofil testradír pedig a bőrön keresztül teszi 
ugyanezt. Felfrissíti a bőrt, és segít a felhalmozódott salakanyagok kiválasztásában a bőrön keresztül.

Keratin
Az iható keratin a piacon egyedülálló termék. Olyan egyedi formulával rendelkezik, mely segít a hajszerkezet újjáépülésében. Szolubizált 
kreatin segítségével teszi mindezt. Hajvesztés esetén hatalmas segítség lehet nőknek és férfiaknak egyaránt.
Klinikai tesztek, ill. a felhasználók is visszaigazolják, hogy a haj láthatóan gyorsabban nő, dúsabb lesz, a hajhullás pedig csökken. A Keratin 
család része a sampon és hajbalzsam is, melyek fokozzák a regenerációs hatást.

ProImmuno
Medical formula kapszulák az erős immunrendszerért. Ez a termék többek között szerves cink, kvercetin, luteolin, apigenin és széleskörű 
propolisz kivonattal támogatja a légzőrendszert, és a szervezetet a vírusokkal szembeni küzdelemben. Kifejezetten hatékonyan támogatja a 
szervezetet a felsőlégúti fertőzések elleni küzdelemben.

MyGastrin
Emésztési problémákra, amikor puffad és fáj a has.
Ez a termék a modern táplálkozással gyakran együtt járó problémákra került kifejlesztésre. A készítmény támogatja a normál emésztési 
folyamatokat, támogatja az egészséges bélflórát, a bélperisztartaltikát, a máj, epehólyag és epeutak működését.
Számos bioaktív anyagot tartalmaz. A növényi kivonatot szabadalmaztatott FenuMAT technológiával nyerik ki, amely garantálja az optimális 
minőséget, és biológiai hozzáférhetőséget. Hatékonyságát klinikai tesztek bizonyítják.
 
Együttműködő partnereket, viszonteladókat, webshopokat keresnek Magyarországon és Európa területén. Folyamatos kedvezmények, akciók és 
promóciók támogatják az értékesítést.

Hívd bizalommal:
Babai Lalinda 06 20 33 66 169   |   Borovy Szofi 06 70 418 8852   |   Erősné Dóka Nikoletta 06 70 426 3341   |   duolifehungary001@gmail.com 

A cikk nem a DuoLife S.A. megbízásából készült
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Aki válaszol: Daróczi Zoltán természetgyógyász

Naturportal Magazin: Milyen területeken értél el ez idáig 
komoly terápiás eredményeket? Melyik természetgyógyászati 
terület személyesen a kedvenced?

Daróczi Zoltán: Több, mint 35 éve tanulom a 
természetgyógyászatot.
Családi örökségként hozom a népi gyógyászattal való 
kapcsolatot. Az apiterápiát és azt a szellemiséget, ami a 
javasainkban, táltosainkban és más gyógyító embereinkben 
megvolt, de mára elvesző félben van.
Saját érintettség folytán a népi gyógyászat mellett, a jóga 
terápiában mélyültem el. Ezt követte a Hagyományos Kínai 
Orvoslás, majd a különböző, elme tudatosságot segítő mentális 
technikák. Nagyon jó eredményeket érek el energetikai hang 
gyertyázással összekötött mély, tudati oldásokkal. Mindezt 
akupunktúrás pontok kezelésével egészítem ki.
 
Naturportal Magazin: Milyen témákban tartasz előadás 
sorozatot, tanfolyamokat, életmódtáborokat?

Daróczi Zoltán: Előadásokat rendszeresen tartok különböző 
intézmények egészségnapjain. Tanfolyamokat tartok 
a természetgyógyászat különböző területein. Például 
természetgyógyász alapmodul, akupresszúra, thai jóga, 
masszázs, önismereti és szupervíziós napok.
Önismereti táborokat, elvonulásokat 1997. óta tartok minden 
évben 2-3 alkalommal.
 
Naturportal Magazin: Vannak fejlesztéseitek is, pl. a TÁDÉ 
gyertyák és a „TöbbMintMéz” termékcsalád. Miben különleges 
a TÁDÉ gyertya?

Daróczi Zoltán: A TÁDÉ gyertyák, használatával, mind az 
öt őselemet tudjuk egyesíteni a terápiás folyamatban. 
Alapanyaguk csak organikus méhviasz és tiszta lenvászon, 
valamint ellenőrzött esszenciális illóolajok. A gyertyázás 
tudatos, lélekre ható, hatékony technikáját külön energetikai 
képzéseken lehet elsajátítani. A pszichés feszültségek 
oldásában is nagy segítséget nyújt. A terapeuta tudatosságától 
függően mély, tudati blokkok is feloldódhatnak.

Akik érzékenyek a lelki és szellemi folyamatokra, mindazoknál 
megjelenik az öt őselem együttes, harmonikus alkalmazása 
és hatása. Segít elindítani a személyiségben lévő gátak, 
fájó, eltemetett emlékek oldódását és azok mélyebb 
szintű megdolgozását. Használata folyamán az energiák 
összegződnek, így a hatékonyság jóval eredményesebb. 
Akik összehasonlították más gyertyákkal, a TÁDÉ gyertyákat 
használják a későbbiekben.

Naturportal Magazin: Miben különlegesek a „TöbbMintMéz” 
termékek és mire használhatóak?

Daróczi Zoltán: A „TöbbMintMéz” termékcsalád szabadalommal 
is védett eljárás alapján készül. Lényege, hogy nem a 
mézekhez adunk hozzá gyógynövényeket (bár az is jó) 
hanem a gyógynövények összetevői koncentráltan már eleve 
a méz részévé válnak. Így a terápiás hatóanyag tartalom 
többszörösére emelkedik. A méhek által előállított méhtermék 
együttesen hordozza a méz és a gyógynövények előnyös 
élettani hatásait. Megtalálhatóak benne a gyógynövény 
hatóanyagok és az illóolaj komponensek is.

Naturportal Magazin: Ha jól tudom, akkor van egy olyan méh 
termék, amit cukorbetegek is fogyaszthatnak. Mondanál erről 
néhány szót?

Daróczi Zoltán: A zöld dió méhtermékek bizonyítottak humán 
klinikai vizsgálatokon is, ahol az éhgyomri vércukorszint 
szignifikánsan csökkent. A kezeltek testsúlycsökkenést 
tapasztaltak, és étvágyuk is mérséklődött. Ez lehetőségeket 
nyit az inzulinrezisztenciára hajlamos betegek kezelésében. E 
hatást hatékonyan egészítik ki az alga méhtermékek, melyek 
a thrombocita szám pozitív irányú emelkedését segítik elő. Ez 
a hematológiai, betegségek kezelésében is biztató távlatokat 
nyit.

Daróczi Zoltán természetgyógyász az elmúlt 35 évben folyamatosan 
fejlesztette tapasztalat alapú tudását.
Tanult ősi, magyar gyógyítóktól, japán – indiai – kínai mesterektől. 
Hét szakvizsgával rendelkezik.
Alkalmazza a Pszichodráma, az NLP és a Fúziós Családállítás 
eszközeit is.

További információk: https://termeszetes-gyogymodok.hu
Telefonszám: +3652537777; +36309631635
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Molekurális hidrogén
Mi az a molekuláris hidrogén és miért van szükségünk rá? A cikkből 
kiderül.

A mai kor emberének igen körültekintőnek kell lennie, hogy meg 
tudja óvni egészségét.

Egészségünk és a szabadgyökök
 
A környezeti ártalmak, az élelmiszerek alacsony tápértéke, a 
folyamatos stressz, hogy csak néhányat kiemeljünk az ártalmak 
sokaságából, amelyek óriási szabadgyök terhelést jelentenek 
szervezetünknek.

A krónikus betegségek több mint 80 %-a összefügg a szabadgyök 
okozta sejtkárosodásokkal. Életfolyamataink során (anyagcsere 
folyamatok, energiatermelés) is termelődnek olyan instabil, 
kamikaze életű molekula részek, melyek az avasodáshoz hasonló 
oxidatív károsodást idéznek elő.

Roncsolják sejthártyáinkat, fehérjéinket, örökítő anyagunkat, 
sejtelhalást, sejtelfajulást, majd szervi károsodásokat vagy rákot 
okoznak. A sejtkárosodás ráadásul folyamatos, alacsony intenzitású 
gyulladást tart fenn, mely tovább rontja a helyzetet.

Állatkísérletekben a szabadgyökök kiiktatása az állatok 
életét meghosszabbította, így joggal feltételezhetjük, hogy 
antioxidánsokkal az öregedési folyamatokat megfékezhetjük és 
az élettartamot meghosszabbíthatjuk. Az antioxidánsok saját 
elektronjaikat adják át a szabadgyököknek, stabilizálják azokat, így 
védelmezik a sejteket.

Molekuláris hidrogén a szabadgyökök ellen

A molekuláris hidrogén (H2) egy újonnan felfedezett gyógyító gáz, 
kivételes szabadgyökfogó hatásának megismerése új alapokra 
helyezte az antioxidánsok alkalmazását.

A hidrogén kutatása során kiderült ugyanis, hogy nem minden 
szabadgyök káros, sőt az indokolatlan és nagy mennyiségű 
antioxidáns fogyasztás legalább annyira káros, mint a hiányuk.

A molekuláris hidrogén működése közben nem lép reakcióba az 
immunrendszer számára hasznos szabadgyökökkel, az egyetlen 
szelektív antioxidáns. Továbbá fokozza a szervezetben az 
antioxidáns enzimek termelődését is. Ez a kettős antioxidáns hatás 
emeli ki a hidrogént az antioxidánsok tömegéből.

Apró méretének köszönhetően átjut minden határon, be a sejtek 
mélyébe, közvetlen védőpajzsot nyújtva a szabadgyökökkel 
szemben. Az apró molekula erejének másik titka az, hogy a 
gyökerénél oltja ki a gyulladást azzal, hogy megakadályozza a 
citokinek kiáramlását a fehérvérsejtekből. A Hidrogén a ,,mester”, 
sokrétűen szabályozza a sejtek működését, metabolikus folyamatait, 

fokozza a sejtekben az ATP képződést, támogatja mind a fizikai, mind 
a mentális teljesítményt.

Ezt a földön ritkán előforduló gázt inhalátorral, hidrogéndús vízzel 
vihetjük be, de a szakirodalomban olvashatunk hidrogénes dializáló 
oldat, hidrogénes infúzió alkalmazásáról is. A legújabb fejlesztés ma 
a világban az olyan magnézium, cink tartalmú ásványianyag tabletta, 
amely a tápcsatornában szabadít fel molekuláris hidrogént.

A hidrogén terápia javítja az életminőséget a gyógykezelésekhez 
köthető állapotokban, mint pl. a kemoterápia, a sugárkezelés, 
vagy a vesepótló kezelés, továbbá új távlatokat nyit egy sor 
gyógyíthatatlannak nevezett betegség kezelésében, mint az 
érelmeszesedés, a rák, az autoimmun betegségek, amelyek a 
legtöbb szenvedést okozzák a világban.
Látogasson el weboldalunkra ismerkedjen meg hidrogén 
tablettánkkal a Recovery H2 Plus Q10 ásványi anyag tablettával.

Összeállította:

Dr. József Erika 
háziorvos

Health &Youth Egészségközpont
További információ:
Telefon: 06302111979
www.healthandyouth.hu
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Vizem, vizem, mondd meg nékem…

A víz, mely információval bír - a pozitív rezgés 
fontossága

Akinek volt már része krónikus betegségben, vagy akár csak 
valamilyen hosszabban fennálló tünet okozott számára sok 
kellemetlenséget, előbb-utóbb kutani kezdett megoldásokért, 
főként akkor, ha ő vagy környezete nyitott, befogadó volt új dolgok 
megismerésére.

A betegség nem más, mint a belső egyensúly felbomlása, a 
kínai medicina szerint. A betegség meghatározásában történő 
paradigmaváltás, ma már nem csak a kínai orvoslás sajátja. Nyugati 
orvosok és tudósok is foglalkoztak és foglalkoznak a témával, 
úgymint a néhai Erich Körbler bécsi tudós is, aki kidolgozott egy 
módszert, amellyel új alapokra helyezte a betegség kialakulásának 
folyamatát, a diagnosztikát és a terápiát. A Körbler- módszerrel 
létrejött egy új tudományterület, amely energetikai, informatikai 
és hullámelméleti fogalmakat illesztett be a nyugati orvosi 
gondolkodásmódba, amelyeket a kínai orvoslás az akupunktúrával 
már eddig is alkalmazott. Az akupunktúra ugyanis olyan kezelés, 
amely a szervezet energetikai folyamatait befolyásolja.

Mi az az “információs víz”?

Az információs rendszerszemléletről, az energetikai megközelítésről 
a gyógyításban Dr. Csiszár Róbert könyvéből az „Információs 
gyógyászat”-ból olvashatunk részletesen, aki személyesen 
tanulhatta meg Erich Körblertől a kidolgozott módszerét.
A könyvben külön fejezetet kapott az „információs víz”, amelyről már 
sokan hallhattunk Dr.
Masaru Emoto kutatásaiból is. A víz szerkezetét és az élő 
szervezetekben betöltött szerepét rajtuk kívül még számos 
kutatásban vizsgálták, de Körbler már a 80-as években leírta a víz 
információ tároló képességét és az „információs víz” készítését, mint 
a jelgyógyászat egyik fontos terápiás módszerét.
Hazánkban több százezren végezték el az agykontroll tanfolyamot, 
amely keretén belül
megtanulható volt szintén a vízprogramozás egy módszere. A tanult 
módszer segítségével
információval töltjük fel a vizet, amellyel segíthetjük saját magunk, 
vagy mások gyógyulását.

Emoto: a víz reagál

A gyógyító információval feltöltött víz Dr Emoto-t is foglalkoztatta, 
akinek köszönhetjük azt az
eljárást, amellyel vízkristályokat fotózott le. Kísérleteinek lényege, 

hogy a vízkristályok más-más alakot vettek fel különböző 
információk hatására, azaz a víz reagál mindarra amit csinálnak 
vele és megőrzi ezt az információt. A vízkristályok képeit, a vízzel 
kapcsolatos ezen felismeréseit „A víz üzenetei” című könyvben 
mutatta be. A víz információk által történő megváltozását más 
módszerekkel is kutatták, például a stuttgarti egyetemen az 
elpárolgó víz által hagyott mintákkal.

Nature’s Design: ahol az ösvények összefutnak

Szokták mondani: mindannyian a hegyre tartunk, csak sokféle 
ösvény vezet oda.
Ez a sokféle ösvény vált eggyé a Nature’s Design termékben: 
az aranymetszés alapján tervezett kancsókban és poharakban, 
melyeket mindezen kutatások ihlették. A különleges formavilágú 
termékeket úgy alkották meg, hogy a benne tárolt víz mintája, 
kristályszerkezete már 3 perc eltelte után megváltozott. Az Emoto 
módszerével készített vízkristály fotók, rendezett kristályszerkezetű 
vizet mutattak. A német nyelvterületről átvett „vitalizált víz” 
kifejezést használják az így készített vízre, amelyet az Információs 
Gyógyászat könyv „energetikailag pozitív rezgésű” vízként ír le, 
amely rezgést a víz tovább adja nekünk. A termékek kapcsolódnak 
az információs gyógyászat elméletéhez is, ugyanis számos kancsó 
és pohár alján az élet virága szimbólum található, amely a magas 
rezgést, a teremtést, az univerzumot jelképezi. Így válnak a fent 
írt ösvények eggyé, egyesítve a kínai medicina, az információ-
gyógyászat és Emoto kutatásait.

A pozitív rezgés, a test energetikai megfeleltetése pedig megjelenik 
a csakra szimbólumos
poharaknál is. Ezeken kívül még számos más termék is megtalálható 
a Nature’s Design kínálatában, amely a rendezett szerkezetű vízhez 
kapcsolódik.

Tapasztalja meg Ön is, hogyan hat Önre a vitalizált víz, mely jó 
közérzetünk egyik legfontosabb alappillérévé válhat!

Rendelje meg csomagban az Információs Gyógyászat alkalmazása a 
mindennapokban című
könyvet, A víz üzenete könyvet (mely korlátozott számban újra 
elérhető), melyhez most ajándék 2 db Nature’s Design arany 
szimbólumos Mythos poharat kap ajándékba
www.vitalizal.hu/vizem

Az akció a készlet erejéig érvényes.
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Az egynyári üröm (Artemisia annua) hatása – a templomos lovagok csodaszere
Az egynyári üröm hatása igen jótékony. Ezt már a középkori lovagok is tudták.

A Templomos Cseppek tulajdonképpen a Templomos Lovagok által használt erősítő ital az „Elixír of Jerusalem” korszerű változata.

A Templomos Cseppek alapvetően egy gyógynövény és vitamin koncentrátum, amely sűrített, koncentrált formában tartalmazza az édes 
üröm, vagy szinonim nevén egynyári üröm, latinul Artemisia annua kivonatát.

Mitől más ez az étrend-kiegészítő készítmény, mint általában a piacon kapható egynyári üröm kivonatot 
tartalmazó egyéb termékek?

Egyrészről a szakértelemmel és alapos tudományos kutatás eredményeként összeállított receptúra okán, másfelől az elkészítés módja 
különbözteti meg az egyéb egynyári ürmöt tartalmazó készítményektől.
A Templomos Cseppeket gyógyszerészek készítik.

Az egynyári üröm hatása - Artemisia annua

A Templomos Csepp fő hatóanyaga az Artemisia annua kivonata, amelyről egymás után jelennek meg cikkek a nemzetközi tudományos 
folyóiratokban.

Ezen szakcikkek alapján a növény hatóanyagi gátló hatással vannak bizonyos tumorokra.
Az artemizin félszintetikus módosított változata bizonyítottan tumorellenes hatású.

Természetesen, mint minden újdonságot az Artemisia annua kivonatot tartalmazó készítményt támadás éri ugyan úgy mint a PQQ 
hatóanyagot.

Ez a vegyület az öregedés elleni harc bajnoka!  Az új kutatások fényében valószínűnek tűnik, hogy a PQQ kulcsszerepet játszik az öregedés 
ellen vívott harcban. Helyreállítja a fiatalos funkciókat, valamint az állatkísérletek tanúsága szerint meghosszabbítja az életet.

Az öregedést lassító tulajdonságai mellett azon tulajdonsága a legfontosabb, hogy képes megvédeni az agyat a traumatikus sérülésektől, 
illetve a sztrók által előidézett károsodásoktól.

A PQQ egy vitaminokhoz hasonló vegyület, amelyre feltétlenül szükség van a sejten belüli energia működéséhez.

A legtöbb sejtfunkció folyamatos mitokondriumokból származó energiaellátásra szorul az olyan alapvető tevékenységekhez, mint a 
növekedés, a regenerálódás és a reprodukció.

A Templomos Cseppeket ajánljuk az életminőség javítására, a betegségek megelőzésére, 
kiegészítő terápia ként, valamint utókezelésre akár „post Covid szindrómában”.

Templomos Cseppek rendelése: 
www.csodapatika.com
info@csodapatika.com
+36300190036
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