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 Tudományos ismeretek, egészségtudatosság 

 Egészségkultusz, testkultusz 

 

 Fokozott igények: 
 „Soha nem volt ilyen magas színvonalú az orvoslás, mint 

napjainkban, de még soha nem voltak ilyen elégedetlenek vele” 
 Gyógyszerkutatás, sikerei, kudarcai 

 

 Öngyógyítás előtérbe kerülése 
 Valós igény, gerjesztett igény 
 Csodaszerek reneszánsza 
 „vissza a gyökerekhez!” (de melyikhez?) 
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 Egészségügyi szakemberek tekintélye:  mítosz vagy valóság? 

 Hitelességi rangsor átrendeződőben 
 Adna-e pénzt kölcsön neki? 

 Kérne-e tőle tanácsot? 

 Információszerzés forrásai változóban 
 Forrás ÉS médium 

 Informálódás és edukáció közege: az internet 
 Körlevelek, blogok, weboldalak (???) 

 Félrevezetés és félelemkeltés 

 Természettudományos oktatás válsága 
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 A harc két fronton folyik 
 Szakmai szempontok alapján 
 Gazdasági téren 

 Győztes nincs, vesztes…a beteg vagy az egészségét megőrizni kívánó 
 Gyógyszerlobbi és „nemgyógyszer”-lobbi: egyik kutya, másik eb? 
 Korrupció, manipuláció vs. korrupció, hazugság és manipuláció 

 Fogyasztói attitűd: ami nem gyógyszer, az biztonságosabb 
 És a hatásosság? 
 Kinél van az extraprofit? 
 A fogyasztó nem ismeri az egyes termékcsoportok jogi szabályozását 

 Alkalmazás módjával összefüggő veszélyek 

 Hosszú távon: „alternatív” módszerek hitelvesztése, hősi halottakkal 
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 Szabó György, Bükkszentkereszt 

 Dilettantizmus vagy kuruzslás?  
Esetleg mindkettő? „Jó tanácsok”:  
 ARCÜREGGYULLADÁS: 

 Diólevél egy cs. evőkanál tea, 2 dl. forróvízzel  
forrázni, 10 perc állás után naponta 1x2x  
felszívni és próbálni bent hagyni az orrüregben 

 BŐRRÁKRA: 
 Diólevél, fehérfagyöngy, bíborhere virág 3-3-3 grammot összekeverünk, csinálunk 

belőle egy tinktúrát, és ezzel kell kenegetni a rákos szemölcsöt 

 GERINCSÉRV 
 A gerincsérvnél az a gond, hogy a két csigolya összecsúszik, hiányzik a síkosító anyag kettőjük 

közül, és el van meszesedve. Ahogy mondtam fokhagymás almaecettel be kell kenni, lemosni a 
meszet róla, utána étkezési zselatint elkészíteni, rákenni, rászárad, lemosni (naponta kétszer 
legalább), a vékony hártyát nem szabad lemosni, és fekete nadálytő krémmel bekenni, és be 
fog épülni 6-8 hét múlva a zselatin a két porc közé. 

 HAJ-növesztő: 
 Diólevél teával. Bekenni. Hajmosás után a diólevél teát rajta hagyni. 
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 A parlagfű latin neve: Ambrosia artemisifolia (…). Azt mondják rá, hogy gaz, pedig 
ez nem igaz. Gaz csak az emberek között van, mert van rendes ember, meg 
gazember. (…) Engem nem tudnak megbüntetni a parlagfű nem irtása miatt, 
ugyanis én úgy irtom a parlagfüvet, hogy megeszem! (…) a parlagfű az emberek 
számára is ehető, s azóta rendszeresen fogyasztom, az év minden napján.  

 Akiket eddig meg tudtam győzni arról, hogy a parlagfű rendszeres fogyasztása 
milyen hasznos, bármilyen betegségük is volt, meggyógyultak belőle, még a rákból 
is, vagy a parlagfű allergiából is. 

 Ha a világon mindenki megtudná ezt, (…) akkor senki nem venne gyógyszert, és 
akkor nem lenne óriási bevétele a világ urainak, s még így a Föld is 
túlnépesedhetne. Ezért a világ urai, a  fizetett bértollnokaikkal és bértudósaik 
által úgy rendelkeztek, hogy elsőszámú közellenségnek kiáltották ki a parlagfüvet. 

 

Weixl-Várhegyi László feltaláló, mérnök-radiesztéta, környezet- és  
foglalkozás-egészségügyi szakember, tanító, teológus, hivatásos  
katona, gépészmérnök, természetgyógyász, bioenergetikus, fitoterapeuta,  
életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta, természetgyógyász,  
a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége, a Magyar Természetgyógyászok  
és Életreformerek Tudományos Egyesület tagja, a  Tudományos  
Rendőrség alapító tagja és szóvivője 
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 Hát az ötlet onnan jött, hogy ugye van ez a parlagfű probléma Magyarországon 
és írtjuk a parlagfüvet, töménytelen mennyiségű szemét keletkezik belőle (…) 

 Ugye a parlagfű esetében a problémát alapvetően a pollen okozza. (…) Ez a 
készítmény nem csak a parlagfű allergiásoknak ajánlható, hanem alapvetően az 
allergiásoknak. Tehát a szervezet immunrendszerének az erősítésére szolgál, 
tehát ez nem a kutyaharapást szőrével filozófia. Miért a civilizációs betegség az 
allergia? Azért, mert a szervezetünk tele van különböző salakanyagokkal. És ugye 
ezek a megrekedt salakanyagok gyengítik az immunrendszert.  

 Hát manapság ugye divat beszélni a lúgosításról,  
bizonyára Önök is sokat hallottak róla. Na most ez a lúgosítás  
valójában nem lúgosítást jelent, hanem vértisztítást. (…) Ez  
egyfajta tisztító folyamat és tulajdonképpen ez is magas a  
klorofilltartalma, alkalmas erre, ezenkívül nagyon jól tisztítja  
a májat, illetve egy olyan csomó anyagot tartalmaz, amely a  
szervezetben lejátszódó különböző enzim- és hormon- 
szintézisekhez alapanyagot szolgáltat. 

Lekvár parlagfűből?! Gyógyíthat az allergiát okozó növény?   

Minden reggel, RTL Klub 2013. május 17. 9:07-9:12 

 

DR. MICSKEINÉ DR. CSUBÁK MÁRIA egy. docens (Debreceni Egyetem  
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Agrokémiai és Talajtani Intézet 
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 16 vizsgált „növényi” termékből  
11 hamisított 

 Több termék nem is tartalmazott növény anyagot 

 Hamisításra használt anyag: szildenafil, tadalafil, 
vardenafil és származékaik 

 

Sexpearience 

Hard Night 
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 „Próbálja ki az egyik leghatékonyabb 
fogyasztó kapszulát, amely természetes 
alapanyagokból készült, bizonytalan 
eredetű összetevők kizárásával.” 

 „Óvakodjon a hamisításoktól! 
 A Superslim kapszula továbbá a Wessling 

Élelmiszervizsgáló Laboratórium által bevizsgált 
termék” növényvédőszerekre… 
 

 És a valóság: 
 Két rosszullét (heves szívdobogás,  

magas vérnyomás) 
 Kémiai vizsgálat szibutramin  

(forgalomból kivont gyógyszerhatóanyag) 
jelenlétét igazolta 
 ~15 mg 
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 A desztillált víz előnye, hogy gyorsan feloldja és kimossa testünkből a 
lerakódásokat, és mivel nem tartalmaz másásványi anyagokat, nem rakódik 
le belőle semmi a szervezetben. Ugyanígy halad végig a veséken is: 
semmilyen üledéket vagy követ nem hagy hátra, tökéletesen áttisztítva 
azokat. A desztillált vizet tiszta gőzből nyerjük ki, így nincs benne baktérium, 
nem tartalmaz savakat, szerves ásványokat, egészségre káros vegyszereket 
és mérgező anyagokat sem. Nincs fémes utóíze, hiszen a víz fémmel nem 
érintkezik az előállítás során! 

 A különféle víztípusok közül (például esővíz, forralatlan, kemény, szűrt, lágy, 
deionizált) csak a desztillált vízről mondhatjuk, hogy ténylegesen minden 
káros anyagtól mentes! Egyes vízfajtákban esetenként akár több mint 700 
ismert vegyszer is kimutatható, melyek mind átjárják szervezetünket és 
fokozatosan elkezdenek felhalmozódni. 

 A leggyakrabban fogyasztott csapvíz rengeteg klórt és szervetlen 
(méreg)anyagot tartalmaz, amelyek rövid időn belül még a háztartási 
gépeket is tönkreteszik. Sajnos a sok egészségesnek tűnő ásványi anyag 
mellett a csapvízben található kórokozók és mérgek hozzájárulnak például az 
ereink elmeszesedéséhez vagy a vesekőképződéshez, hiszen a tisztítási 
folyamat során sem tudják teljesen megszabadítani csapvizeinket 
mindezektől. 

 

 Ára: 1,5 l 800 Ft 
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 A Double Helix Water palackjában 15mL (nagyjából 300 csepp) szilárd vízklasztereket 
tartalmazó ultratiszta víz van. A napi adagja 6-10 csepp, tehát nagyjából, egészséges ember 
esetében, egy hónapra elegendö mennyiség. 

 A víznek három halmazállapotát ismerjük: légnemü, folyékony és szilárd. Ha szilárd, jégnek 
nevezzük; ha folyékony, akkor víznek; ha légnemü, akkor párának. Ám halmazállapottól 
függetlenül mindig ugyanarról a molekuláról beszélünk. 

 A szilárd vízklaszter nem más, mint vízmolekula, de a molekulák összetevöi közötti távolság 
kisebb, mint a víz eddig ismert halmazállapotai esetében. 

  Sem gyógyszereket, sem hozzáadott anyagokat nem tartalmaz; semmilyen módon sincs 
"kezelve" és megörizte a tiszta H2O eredeti molekuláris felépítését. Mivel a szilárd 
vízklaszter molekuláris szinten tömörebb, a víz ebben a negyedik halmazállapotában teljesen 
másképpen viselkedik, mint a jég, a folyékony víz, vagy a vízgöz.  
És úgy hisszük, hogy pontosan ez  
a különbség az oka annak a  
figyelemre méltó hatásnak, mely  
fogyasztása révén a testben megfigyelhetö. 

 

 Ára:  15 ml 15 000 Ft! 

15 



 Mindennapi tévhitek: fogyasztói érdekek sérülése 
 „kidobott pénz” 
 Gyógyhatás elmaradása 
 Egészségkárosodás 

 Minőségi problémák, tévinformációk 

 Nem megfelelő jogszabályok, elmaradó büntetések 

 Hitelességi problémák 
 Szakértelem? 
 Etikai problémák? 

 Attitűdváltás szükséges: tájékozódni, leszállni a „magas lóról” 
 Ami nem bizonyított, az nem biztos, hogy nem is létezik – de a józan ész és a 

természettudományos műveltség segíthet 

 Innen szép nyerni… 
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