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Megjegyzés: ez az anyag tájékoztató jellegű. Az egészségről van szó, ezért említett orvosok magán
véleményének követését konzultáld kezelő orvosoddal.

Milyen immunrendszereid vannak
Az ember bele sem gondolna, hogy több féle immunrendszere van, amiknek a rendszeres
karbantartása azért fontos, mert a saját szervezet károsodása veszélyes lehet magára az
egész szervezetre. A túlélés érdekében minden szervezetnek kell, hogy legyen védekező
mechanizmusa, és ezzel a mechanizmussal rendelkezik is, méghozzá egyenesen kétfélével.
1. Velünk született védettség
2. Szerzett immunitás

Velünk született immunitás
A velünk született védekezési rendszer még a születés előtt az embrionális korban alakul ki.
Születés után négy immunológiai adottsága van:
• a fehérje vérsejtek fagocitáló (bekebelezés) képessége
• a gyomornedv sósavtartalmának baktériumömlő (bactericid) hatása
• anatómiai és fiziológiai akadályok (bőr, tápcsatorna, légutak, húgyutak nyálkahártyája,)
ezek, mint elsődleges védelmi vonal véd a behatoló kórokozók ellen.
• a szervezetben képződő baktericid kémiai anyagok, gyulladás, szérum
komplementrendszer ( specifikus fehérjék által reprezentált kaszkádrendszer)
A velünk született védekezési rendszer nem igényel „tanulást”, nincs szüksége a korokozóval
előzetesen találkoznia. Ha a kórokozó nem specifikus, akkor a természetes immunitás
percek alatt reagál a kórokozóval szemben.

Szerzett immunitás
A szerzett (tanult) immunitást születésünk után mesterséges úton sajátítja el a szervezetünk.
Ez a „tanulás „egész életben folyamatosan zajlik, folyamatosan fejlődik alkalmazkodva az
újabb vagy megváltozott kórokozókhoz.
Ezért tudja az immunrendszer felismerni a behatoló specifikus fehérjéit, és célzottan reagálni
sejtes és nem sejtes módon. A szerzett immunitás nem képes a velünk született védelmi
rendszert pótolni, mert csak az ismert kórokozók ellen működik.

Természetesen szerzett immunitás
Az immunrendszernek vannak úgynevezett memóriasejtjei, aminek a segítségével a védelmi
rendszer képes emlékezni egy adott fertőzésre. Ezért lehetséges, hogy ha egy kórokozó
megfertőz minket, az immunrendszer aktiválódik, de csak akkor, ha már az ellene támadó
antitestet egyszer legyőzte. Tehát, ha újbóli fertőzésre kerül sor az adott kórokozóval, a
felkészült immunrendszer készen áll a betegséget szinte tünetmentesen kezelni.

Mesterségesen szerzett immunitás
A mesterséges immunitást a nagyobb kaliberű betegségek ellen használjuk. Ezek kijátsszák
az immunrendszer működését, vagy olyan súlyosak, hogy a szervezet már nem képes velük
megbirkózni. Ilyenkor kénytelenek vagyunk alkalmazni a védőoltást.
A védőoltás során vagy kész antitesteket juttatnak a szervezetbe, vagy legyengített
kórokozókat, amit immunrendszer könnyen legyőz. Így a betegség tünetmentesen játszódhat
le. Ebben az esetben is megjegyzi a szervezet a kórokozókat, hogy később az erősebb
példányok ellen is tudjon védekezni.
Forrás: wikipedia

Az ellenállóképesség karbantartása
Az immunrendszer működését befolyásoló tényezők:
Vitamin-és ásványisó bevitel és tartalékok: napjainkban az ételek java sajnos nem, vagy
csak igen kis adagban tartalmaz vitális anyagokat, vitaminokat és ásványokat. Eleve a
termőföld is ki van zsigerelve, mert többnyire nincs betartva a helyes vetésforgó. Ehhez
hozzá jön a hossz tárolás és szállítás, illetve az ipari feldolgozás. Tehát hiába fogyasztunk friss
zöldséget, gyümölcsöt, szervezetünknek nem tudjuk megadni a szükséges
tápanyagmennyiséget – lásd vitaminnavigátor
A vízháztartás: testünk 70%-a víz. Ha tehát nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot,
romlik a szövetnedvek keringése, a sejtek anyagcseréje, s minden szervünk, így az
immunrendszer tevékenysége is.
A sav-bázis háztartás: az erősen lúgos közeg vírusfertőzéseknek és a daganatok
kialakulásának kedvez, ezért fontos a kiegyensúlyozott sav-bázis háztartás.
Pszichés hatások: a boldogság gyógyít. Az örömtelenség, szorongás és a depresszív hangulat,
valamint a félelmek nagyfokban lerontják a szervezet ellenálló képességét. A tartós és

nagyfokú stressz is megbénítják az immunrendszert. Ezért nagyon fontos, hogy a
kiegyensúlyozott étrend mellett törekedjünk a lelki harmónia megszerzésére.
Minél kiegyensúlyozottabbak vagyunk pszichésen, minél harmonikusabbak emberi
kapcsolataink, annál könnyebb leküzdenünk minden bajt, s annál hosszabb és
egészségesebb életre számíthatunk.

Környezeti hatások: elsősorban a környezetszennyező anyagok, ionizáló sugarak,
elektroszmog és a gyógyszerek nem kívánatos hatásainak köszönhetjük, hogy mind több
krónikus betegség alakul ki a fejlettebb ipari országokban. Ezek ellen a legnehezebb
védekeznünk, de megfelelő antioxidánssal lehet csökkenteni ezeket a hatásokat
Élvezeti szerek: sajnos kevesen tudják, hogy a feketekávé is idetartozik, nemcsak a drogok, a
cigaretta és az alkohol rombolja védekező erőnket. Az élvezeti szerek rendszeres vagy
időszakonkénti mértéktelen fogyasztása előbb utóbb mindenkinél megbosszulja magát. A
100 évig élő dohányos nagypapák meséjének korszaka kezd lejárni, ez a „fajta” kihalóban
van, s maradnak az 50 év körüli tüdőrákos vagy a krónikus szív-és érrendszeri betegséggel
küszködő férfiak és nők.
A „mindenkinek meg kell halnia valamiben” filozófia leple alatt elszívott „halálrudacskák”
okozta bajt nem könnyű orvosolni, s amikor már a komoly vész ott kopogtat az ajtón, hiába
minden bánat, az idő kerekét nehéz visszafordítani.
Ezért, ha még nem késő, hagyj el minden élvezeti szert mielőtt még késő.

Hogyan nyerj a vírusok ellen

A félelem, az aggódás, a szorongás, a stressz – amely minden nap ránk zúdul a médiából, gyengíti az
immunrendszerünket és védtelenné tesz a fertőző betegségekkel szemben. És ha nem vigyázunk, lassan
megöl.
Az alábbiakban egy olyan orvostól idézek, aki már több éve dolgozik háziorvosként és
rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal a vírusos betegségek elleni védekezésben.
Tényként lehet elkönyvelni, hogy minden évben vannak járványok, fertőző betegségek,
amelyek a kovid kivételével semmilyen médiatámogatással nem járnak. Viszont van
különbség, méghozzá óriási. Ugyanis a kovid hisztéria előtt a tüneteket a lakosság
megfelelően tudta kezelni, súlyosságuk függvényében.

Nemsokára kiderül, mit lehet (kellene) tenni, ha az ember elkapja a vírust. (én 2020 ban már
sikeresen kijártam ezt az iskolát)
Ha tisztában vagy, hogyan kell a vírusokat kezelni, megismered a 8 alapigazság és 5
alapszabályt akkor nem fogsz félni. Nem fogsz félni és elkerülöd a szorongást, stresszt,
félelmet, ami képes bárkit a sírba tenni.
Íme Dr. Kun András írása:
"Több éve dolgozom háziorvosként és biztosan állítom, hogy hőemelkedéssel vagy lázzal,
gyengeséggel vagy izom- és végtagfájdalmakkal, orrfolyással vagy hasmenéssel, köhögéssel
vagy hányingerrel stb. járó fertőző betegségek az év minden hónapjában nagy számban
előfordultak a kovid járvány előtt is.
Az idén sincs ez másképp és jövőre is hasonló lesz a helyzet. A különbség csak annyi, hogy a
covid hisztéria előtt a lakosság a tünetek súlyosságának megfelelően tudta kezelni ezeket a
fertőző betegségeket.
A valódi vírus helyzet és annak megoldása az idén is ugyanolyan, mint tavaly vagy 10 évvel
ezelőtt volt.
Ennek tisztázásában szeretnék segíteni a gondolkodni hajlandó lakosoknak.
A vírusfertőzések legyőzésének 5-ös szabálya,

Alapigazságok:
Az ember Isten képmására lett teremtve: „és monda Isten: Teremtsünk embert a mi
képünkre és hasonlatosságunkra”. (10)
1. Ennek megfelelően az emberi szervezet isteni tökéletességgel működik – amíg tönkre
nem tesszük.
2. Az immunrendszerünk is tökéletesen működik - orvosi segítség nélkül is, megvédi a
szervezetünket a több ezer különböző vírustörzs ellen.
3. A félelem, az aggódás, a szorongás, a stressz - amely minden nap ránk zúdul a
médiából, gyengíti az immunrendszerünket és védtelenné tesz a fertőző betegségekkel
szemben.
4. A légző- vagy emésztőrendszeri fertőző betegségek túlnyomó többségét (90-100%)
vírusok okozzák.
5. Számtalan vírus törzs létezik a Földön, amelyek képesek megbetegíteni az embert –
hogy ne csak a coronavírust ismerjük: RS-, influenza-, para influenza-, adeno-, rhino-,
enterovírusok stb., mindegyik családban számtalan törzs és altörzs. (2)
6. A vírusfertőzések kezelésére jelenleg nincs semmilyen gyógyszerünk – csak az
immunrendszerünkben bízhatunk. Pld. a médiában diadalként beállított favipiravir 18
év alatt sem tudott felmutatni egyértelműen hatékonyságot igazoló klinikai vizsgálatot.
7. A háziorvosok mégis 80-90%-ban indokolatlanul antibiotikumot írnak fertőző
betegségekre, részben mert nem vállalják a felelősséget, részben mert engednek a
beteg követelésének. (3) Egyszerűbb és gyorsabb felírni az antibiotikumot és

lázcsillapítót, mint negyedóráig kérdezgetni a beteget a tünetekről és meggyőzni őt a
helyes kezelésről, annak magyarázatáról.
8. Az antibiotikumok viszont csak a baktériumok okozta fertőzésre hatnak, akkor sem
minden esetben - a vírusos eredetűre egyáltalán nem.
A fentiekből logikusan következik:
Az antibiotikum adása nem gyógyítja a fertőző betegségek 90-100%-át (4), sőt a garat és
emésztőrendszer baktérium összetételének megváltoztatásával gyengítik az
immunrendszerünket, ezáltal is nehezítve a mihamarabbi gyógyulásunkat.

Mit lehet mégis tenni, ha van egy vírus?
 hallgatni, követni a testünk üzenetét ahelyett, hogy megpróbálnánk akaratunkat
ráerőszakolni a testünkre,
 segíteni a testünket, segíteni az immunrendszerünket, hogy megvédjen minket a
betegségtől, ahogy teszi ezt már több tízezer éve,
 követni az alábbi „5” -ös szabályt minden vírusfertőzésnél (pld. Covid esetén is - volt
alkalmam kipróbálni több tucat covidos-os betegnél).

1. szabály – pihenés és alvás (szervezetünk tehermentesítése)
Fertőző betegségek esetén a betegek különböző súlyosságú gyengeségre panaszkodnak.
Az emberek ennek ellenére munkába mennek, járnak bevásárolni, szórakozni stb. és közben
csodálkoznak, hogy miért nem gyógyulnak.
Az általános gyengeség érzéssel a szervezetünk jelzi, hogy pihenésre, tehermentesítésre van
szüksége a gyorsabb gyógyulás érdekében.
Ilyenkor a lehető legkisebb szintre kell csökkenteni a mozgást – otthon kell maradni, feküdni,
pihenni, olvasni, naponta többször is aludni, hogy a szervezetünk a rendelkezésére álló napi
energiamennyiség legnagyobb részét a vírusok elpusztítására tudja felhasználni. Minél
többet mozgunk, annál kevesebb szabad kapacitás marad a fertőzés legyőzésére.

2. szabály – böjtölés (szervezetünk tehermentesítése)
Fertőző betegségek esetén a betegek különböző mértékű étvágytalanságot tapasztalnak.
Ilyenkor az aggódó anyuka vagy nagymama összeállít egy öt fogasos lakomát, azzal a
címszóval, hogy most meg kell erősödni.
A valóság ezzel szemben pont a fordított. Az emésztés nagyon energiaigényes feladat – a
napi energiaszükségletünk 30%-a az emésztőrendszer működésére megy el, ami kb. 600 kcal
veszteséget jelent naponta (5). Mennyi is 600 kcal? 600 kcal-át akkor égetünk el, ha 1 óra
alatt 12 kilométert futunk!

Ha nem eszünk semmit, akkor ezt a 600 kcal-át megnyerjük, amelyet a szervezetünk a
fertőzés gyors leküzdésére fordít.
A beteg gyermek visszautasítja az ételt, és csak italt kíván.
A beteg kutya meghúzza magát a kutyaházban, és napokig semmit sem eszik.
A beteg élőlények ösztönösen helyesen viselkednek - böjtölnek.
A beteg szervezet a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen energiát a test saját raktáraiból nyeri.
Az ókorban Hippokratész - a nyugati medicina atyja - fontos gyógyító eszköznek tekintette a
böjtöt.
Ugyanígy Paracelsus vagy az Ájurvéda medicina a gyógyítás fontos elemének tekintette a
böjtöt.
Évszázadok során a lakosság túlnyomó többsége követte a vallási előírásokat és betartotta a
40 napos nagyböjtöt Húsvét előtt, ezáltal az emberek sokkal erősebbek és egészségesebbek
voltak.
A fertőzés leküzdésére nincs szükség 40 napra – már 2-3 napos böjtölés alatt a fertőző
betegségek többsége biztosan meggyógyul.

3. szabály – lázcsillapítók kerülése
Amikor fertőzéses beteg jelentkezik a rendelésen, mindig megkérdezem, hogy volt-e láza
vagy hőemelkedése.
Általában azt válaszolják, hogy ő nem lázas típus. Tovább kérdezem, hogy milyen
gyógyszereket vett be. Azt válaszolják, hogy reggel egy Cataflam-mal kezdte, majd folytatta
Paracetamol-okkal és Neo Citranok-kal, végül egy Coldrex-szel zárta a napot.
Hát ennyi gyógyszer mellett nincs az az immunrendszer, amely képes lenne akár egy ki
hőemelkedést is elérni.
Ellenben a láz elősegíti a szervezet fertőzésekből való felépülését.
A láz az evolúció során azért maradt fenn, mert túlélési előnyt biztosít az egyed számára.
Az immunrendszerünket gyengítjük, amikor követjük a TV-ből ránk zúduló gyógyszer
reklámokat, és a legkülönbözőbb láz- és fájdalomcsillapítókkal tömjük magunkat.
Azután, meg csodálkozunk, hogy miért vagyunk már egy hete betegek és nem tudunk
meggyógyulni.

A láz gyógyító ereje:
 az immunválaszok felgyorsulnak a magasabb hőmérsékleten,
 a fehérvérsejtek gyorsabban szaporodnak, fürgébben mozognak és serényebben
pusztítják a testünkbe jutott vírusokat és baktériumokat,
 már a 38-39 fokos láz önmagában meg öli a vírusok zömét vagy legalább gátolja
szaporodásukat,
 fokozza a kórokozók és méreganyagok kiválasztását.

A fentiek miatt ne vegyünk be semmilyen láz- vagy fájdalomcsillapítót – ne fogjuk vissza az
immunrendszerünket - de rendszeresen ellenőrizzük a testünk hőmérsékletét lázmérővel.
Ha a lázunk megközelíti a 39 fokot, akkor már bevehetünk egy kisebb adag lázcsillapítót (pld.
fél tabletta Algopyrin), de csak annyit, hogy a lázunk ne menjen 38 fok alá.
Inkább fél-egy napot lázasan feküdni és gyorsan meggyógyulni, mint lázcsillapítókkal
begyógyszerelve magunkat hetekig lábadozni.

4. szabály – nagy mennyiségű C-vitaminfogyasztás
A mi szervezetünk nem képes C-vitamin előállítására. Így azt táplálkozással és
táplálékkiegészítőkkel kell a testünkbe juttatnunk. Fertőzés esetén a testünk C-vitamin
szükséglete többszörösére emelkedik. Megfelelően magas mennyiségben a C-vitamin
megelőzheti a vírusos megbetegedést, és nagyban meggyorsítja a felgyógyulást az akut
vírusos fertőzésből.
A C-vitamin hatása a fertőzés legyőzésére:
 különleges vírusgátló hatással rendelkezik, melynek során hatástalanítja a vírusok
RNS-ét vagy DNS-ét, vagy a vírusok összekapcsolódását (9),
 serkenti az interferon termelődését, mely segít annak megelőzésében, hogy a sejteket
vírus fertőzze meg,
 elősegíti az ellenanyagok termelődését és tevékenységét,
 a falósejtek működését serkenti, amelyek elpusztítják (felfalják) a vírusos
részecskéket.
A nagyobb adagok bevételétől nem kell félnünk, hiszen a honfitársunk Szent-Györgyi Albert,
aki a C-vitamin felfedezéséért Nobel díjat kapott, minden áldott nap 8.000 mg C-vitamint
szedett - 93 éves korában halt meg (nem C-vitamin túladagolásban).
Jómagam több mint 6 éve 3.000-4.000 mg C-vitamint szedek, amelyet ritka betegségeim
alatt 6.000-8.000 mg-ra emelek.

*Szerzői megjegyzés: napi adagom

5. szabály – nagy mennyiségű D-vitamin fogyasztás
D-vitamin a fertőzésekkel szembeni védekező immunválaszt több ponton is fokozza:







szabályozza az immunrendszer működését,
fokozza a monocyták aktivitását és faló (pusztító) kapacitását,
fokozza a vírusok elölését,
növeli a savas foszfatáz aktivitást,
fokozza a kórokozó ellenes hatású eptidek, defensinek és cathelicidin termelését, (
csökkenti a gyulladáskeltő és növeli a gyulladáscsökkentő citokinek szintjét - a
citokin vihar ellen dolgozik.

Egy idei (2021) spanyol vizsgálat során kiderült, hogy a kórházba került igazolt covidos
betegek D-vitamin nélkül 50%-ban, míg 20.000 NE napi D-vitamin adagolás esetén csak 2%ban igényelték az intenzív terápiás kezelést. Egyszóval 25x kisebb eséllyel kerülünk
intenzívre, ha szedjük a D-vitamint!
Fertőzések esetén a szokásos napi fenntartó 10.000 NE legalább dupláját kell bevenni –
20.000 NE naponta. Az idén januárban én is elkaptam a rendelésen a sok lázas, köhögő
betegtől egy vírusos fertőzést, amely nagyfokú gyengeséggel és 38,7 fokos lázzal járt.

Követve a saját útmutatásomat, 40.000 NE D-vitamint és 8.000 mg C-vitamint szedtem
naponta – a harmadik napon – 2 nap fekvés után - már olyan erősnek éreztem magam, hogy
ki mentem futni és lefutottam a szokásos 8 kilométert.

Összegzésként arra kérek mindenkit, hogy fertőző betegség esetén nyugodjon le, felejtse el a
hivatalos média ijesztgetését, szurira való agitálását és bízzon a saját testében:
1.
2.
3.
4.
5.

minél kevesebbet mozogjon – pihenjen, feküdjön, aludjon és
böjtöljön 2-3 napot – csak vizet és teákat fogyasztva és
ne vegyen be semmilyen láz- és fájdalomcsillapítót 39 fok alatt és
szedjen legalább 4 x 1.000 mg C-vitamint naponta és
szedjen legalább 20.000 NE D-vitamint naponta."

Hogyan legyen jobb a vérkeringésed
dr. Papp Lajos szívsebész professzor és kutató előadásában, amitől szinte tátva marad a szád. 50 éven
keresztül kereste a választ a szív és érrendszeri problémákra. Az alábbiakban egy nagyon izgalmas dologra
derít fényt, mégpedig a keringés kezdetére.

dr. Papp Lajos – részlet (2020.nov.)

Hogyan indul a keringés?
… most értünk oda, ami megint a tüdő szerepét húzza alá. A keringés nem a szívben
kezdődik. Amikor Önök levegőt vesznek, akkor a léghólyagok megtelnek levegővel, és
kinyomják a tüdő szöveteiből a vért. Ez a nyomás, ez az indítása a keringésnek.
Ha a szív megáll, könnyen újra tudunk éleszteni. De ha a légzés megáll, akkor NEM. 200
évvel ezelőtt a lélegzést nem lélegzésnek hívták, hanem lélek-zésnek. Kiadná a lelkét és
meghal. A szívmegállás után percekig lélegzünk, mert a légzés később áll le.
Tehát hogy indul a keringés? Mély levegő vétel, és a tüdőből kinyomódik a vér.

Tüdőgyulladás
A tüdő léghólyagjai, különösen az alsó lebenyekben megtelnek folyadékkal= ez a
tüdőgyulladás.

Mi a borzalmas a COVID-nál?
A Covidnál nem egyszerű folyadékkal lesz tele a léghólyag, léghólyagok, hanem egy
kocsonyás anyaggal, ami el-tá-vo-lít-ha-tat-lan. NEM LEHET ELTÁVOLÍTANI. Nem lehet
kiszívni, mint a folyadékot.
Megmérték a tudósok, hogy Covidos tüdőgyulladás, tehát a léghólyagok ezzel a kocsonyás
anyaggal vannak tele, az ép tüdővel összehasonlítva ötszörös súlyú.
Magyarul sem lélegeztetőgéppel, sem semmilyen manipulációval az ilyen emberek életét
nem lehet megmenteni.

Hogyan lehet megmenteni?
Nagyon fontos tudni, mi hiányzik ilyenkor. Ilyenkor az oxigén-csere és a keringés hiányzik. Ez
a két dolog hiányzik.

Hogy lehet ezt megoldani?
A comb fő ütőerébe és fő visszerébe 1-1 csövet helyezünk, ezt mi szívsebészek napi
gyakorlatban tettük, mert ez az un. testen kívüli keringésnek a fenntartása. Nem is kell hozzá
nagyon nagy gép, de minimum 2-3 hétig kell mesterségesen fenntartani a keringést és az
oxigenizációt. Ez a testen kívüli keringés.
És mondom: csecsemő, gyermek, fiatal, középkorú, idős mindannyian meghalhatnak.
Kétoldali Covidos tüdőgyulladásban a fiatalok, akiknek a szervezete védekezik, azok, ha
túlélik, mert nem volt olyan súlyos a tüdőgyulladásuk, akkor sokszervi betegségben
hónapokig szenvedhetnek. Minden szervet meg tud támadni ez a vírus.

Hogyan tudunk védekezni?
Nincs , mert hiába mondják, hogy a speciális védekezés, tehát a védő oltás, ami a világon
mindenhol óriási üzlet, hatalmas pénz lesz benne. A védő oltásokat már Oroszországban
adják, Angliában, Amerikában hallatják, hogy klinikai 3, ami annyit jelent, hogy egy
gyógyszert, hogy eltudjanak fogadtatni, három lépcsője van és szokványosan kb 10 év. De
most az események felgyorsultak, nem lehet várni 10 évet, ezért engedményeket tesznek.
A klinika 3 vizsgálat az, hogy nagyszámú embereken alkalmazzák a gyógyszert és ott nézik a
hatást és a mellékhatásokat. Ebben a pillanatban nincs védő oltás. Pont. Hogy mikor lesz?

Nem tudni. Mindenféle hírek vannak, de akkor is Figyelem! Aki átesett Covidon az újból
megkaphatja.
Az influenza egy nagy iskolapélda, mert az influenza védőoltás 80 – 85 % ban véd az
influenza ellen. Mert annyira változtatja a vírus a formáját, hogy mire kidolgozzák, már 15%ban megváltozik, az ellen nem ad védelmet. De azért a 85% sem lebecsülendő.

Mi a gond?
Az influenzának is 2-3 hét a lappangási ideje, a covidnak is 10-14 nap. Tehát amikor felveszik
a védőoltást, nincs tünet, nem tudják, hogy ott van-e a vírus. Márpedig, csak az
immunrendszerünk tud megküzdeni, ezért sok fiatalon észre sem vehető, mert nagyon jó az
immunrendszerük. Tehát úgy kapja meg a fertőzést, hogy semmilyen tünet nincs, mert a
szervezetvédő rendszere leküzdi a fertőzést.

Tehát még egyszer

10 x lélegezni, kimenni a szabadba, és ott nagy levegőt
venni maszk nélkül természetesen.
Vége dr. Papp Lajos idézetének

Papp Lajos teljes videója: https://www.youtube.com/watch?v=gvP7ZbMUaMw&t=2264s
Idézet dr. Papp Lajos előadásából 2020.nov.

Ugye milyen izgalmas volt?
Ki gondolta volna, hogy az egész keringési rendszer a tüdőnél kezdődik. Ezt sem tudtam,
hogy azért lehet az embert újra éleszteni, mert még akkor is lélegzik, ha megállt a szíve.
A lényeg az, hogy a tüdővel kezdődik a keringés, és ha nagy levegőt veszünk, akkor teljesen
logikus, hogy több oxigént szívunk be, és teljesen logikus, hogy több oxigén áramlik a vérbe
és oxigén dús vér fog keringeni a sejtekben is és az egész keringési rendszerbe.

Ez az egyszerű gyakorlat, hogy óránként beszippantani 10 mély levegőt ez fantasztikus.
Fantasztikus, ha ez segít. Én amióta meghallgattam ezt a videót, 10 mély levegőt szippantok
óránként. Vagy kimegyek, vagy bent nyitott ablaknál tizet léle K zek. Veszem a fáradságot,
hogy ezt egy perc leforgása alatt elvégezzem.
Még szoktam fokozni Borsmenta illóolajjal, amit a tenyerembe teszek, és az ilyen levegő
keveréket szippantok fel. Óriási a hatás. Érdemes kipróbálni. Ügyelni kell arra, hogy nem
mindegyik illóolaj alkalmas az ilyen fajta mély belélegzésre, ezért a vásárláskor óvatosnak kell
lenni.
De a lényeg nem a mentában van, hanem az óránként 10 mély lélegzetvételben.
JÓ egészséget…
dr. Papp Lajos videójának megtekintése Kattints ide

Vitaminadagolás
A vitaminok szedése nem divat
A divatok jönnek, mennek. Egyszer ez, másszor az. Így van ez a vitaminpiacon is, hogy
egyszer az egyiket, másszor a másikat helyezik reflektorfényben, ahogy ezt a forgalmazók
érdeke megkívánja.
Pedig a vitaminszedésnél egészen más a helyzet. Ugyanis nem lehet kiemelni csak egy
vitamint, mert mindegyik egyformán fontos.

A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek támogatják egymást, ezért szükséges, hogy
mind szerepeljen az étrendben. Méghozzá megfelelő mennyiségben és arányban egymáshoz
viszonyítva.

Mennyi az annyi?
Mindig ez a kérdés merül fel, amikor a vitaminok és ásványi anyagok kerülnek szóba.
Sajnálattal veszek tudomást arról, hogy az emberek többsége óriási tévedésben él a
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel kapcsolatban.
Első tévedés az, hogy azt gondolják, hogy a vitaminok, ásványi anyagok és nyom emelek,
étrend-kiegészítők. A helyes megfogalmazás az létfontosságú elemek, amit minden nap be
kell vinni a szervezetbe.

Második tévedés, hogy az a hiedelem, hogy minőségi ételt fogyasztok, beleértve a
gyümölcsöket, zöldségeket, tejtermékeket. Sajnos ez sem igaz, de az volt 50-60 évvel ezelőtt.
Akkor, amikor a termőföld tartalmazott elég tápanyagot. Ma már teljesen ki van zsigerelve
és sem a legelők, sem a megművelt termőföldek, gyümölcsösök, nem tudják biztosítani
számunkra a megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagot. Ezért van szükség ezeknek a
tápanyagoknak a pótlására.
Nézzünk néhány példát:
Itt van a sokszor hangoztatott C-vitamin, aminek a hiánya súlyos következményekhez
vezetnek, mint pl.







az erek rugalmatlanok lesznek
gyengül az immunrendszer
nő a fertősre való hajlamosság
fáradékonyság
kevés kollagén termelődik, ami nélkülözhetetlen a bőr, csontok ízületek és az erek
épségének fenntartásához.

Sokan azt mondják, eszek én minden nap gyümölcsöt, zöldséget. Ez mind szép és jó, csak az a
baj, hogy nem tudsz elfogyasztani elég mennyiséget, ugyanis legalább 1 000 mg C vitamint
kell bevinned ahhoz, hogy a minimális mennyiséget biztosítsd a szervezeted számára. Kb.
ennyiből jönne ez ki:








1,5 kg paprika, vagy
2,5 kg citrom, vagy
4 kg paradicsom, vagy
12,5 kg cseresznye, vagy
14,5 kg őszibarack, vagy
20 kg alma

Ez számomra lehetetlen kategória, ezért kell pótolni valamilyen formában. Több megoldás is
létezik, kapszula, tabletta vagy folyékony forma. A lényeg az, elegendő mennyiség és
minőség legyen biztosítva, ahhoz képpest, hogy

1.
2.
3.
4.

hány kilo vagy
milyen életvitelt folytatsz
mennyire vagy leterhelt
milyen az egészségi állapotod

Van egy bizonyos adag mennyiség, amit alapnak lehet venni, de logikus, hogy nem mindegy,
hogy milyen terhelésnek vagy kitéve naponta, mert egy sportolónak, vagy fizikai munkát
végzőnek több vitaminra van szüksége, mint egy ülőmunkát végzőnek, ráadásul könnyebb
testsúllyal. Több vitaminra és ásványi anyagra van szüksége, akinek szervezete,
immunrendszere teljesen le van amortizálva, mert nem foglalkozott eddig ezzel a kérdéssel.
Számtalan kutatás bizonyítja, hogy a vitaminokkal kimagasló eredményeket lehet elérni az
egészség fenntartása és stabilizálása területén, ezért érdemes tudni, hogy mennyi az annyi.
A különféle mértékegységek, mint például NE, mg, µg. A milligramm ezredrésze 1000 µg = 1
milligramm. A gramm milliomod része. 1 000 000 µg = 1 gramm.
NE: Nemzetközi Egység. Nemzetközi egyezségen alapuló mértékegység, amely nem a vitamin
(például A, D, E) súlyát határozza meg, hanem a szervezetben kiváltott biológiai hatást méri,
egységekben kifejezve. 200 NE-nyi D-vitamin feleakkora jótékony biológiai hatást vált ki,
mint 400 NE-nyi. Ezt a mértékegységet azoknál a vitaminoknál használják, amelyeknek
kémiailag többféle, különböző hatékonyságú formája létezik, azzal a céllal, hogy a biológiai
hatékonyság szempontjából egységesen lehessen a mennyiségüket kifejezni.
Mg: Milligramm. A gramm ezredrésze. 1000 milligramm = 1 gramm.
Gramm: A kilogramm ezredrésze. 1000 gramm = 1 kilogramm.
µg: Mikrogramm (latinosan microgramm). A milligramm ezredrésze 1000 µg = 1 milligramm.
A gramm milliomod része. 1 000 000 µg = 1 gramm.
A vitamin adagolás táblázatot a következő oldalon találod meg:
https://www.neehezz.hu/vitaminok-adagolasa/

Elérhetőségek:
https://www.facebook.com/naturmegoldas
https://www.youtube.com/channel/UCEZdUpC7ZVI7MWspCwZi
CUg
https://www.peteristvan.hu/

https://www.termeszetesmegoldasok.hu/

https://www.termeszetesmegoldasok.hu/

https://www.facebook.com/naturmegoldas
https://www.youtube.com/channel/UCEZdUpC7ZVI7MWspCwZiCUg
https://www.peteristvan.hu/

