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Sztárok gyalogolnak a mellrák ellen
Rózsaszín lufik lepik el a fõvárosi 
Városligetet június 5-én, ahol a 
szûrõvizsgálatok mellett zenés 
programokkal, játékokkal ünnep-
lik a nõk kitartását, bátorságát 
és gyõzelmét a leküzdött mell-
rák felett. A Gyaloglás az éle-
tért útvonala az állatkertet, a 
Vidámparkot és a Széchenyi 
fürdõt is érinti majd, és számos 
híresség is csatlakozik a sétálók-
hoz. Rózsaszín lufit ragad többek 
között Zséda, Lilu, Ördög Nóra 
Bencsik Tamara, Horváth Éva, 
Köböl Anita, Sándor Orsi, Oszter 
Alexandra, Sarka Kata, Völgyesi 
Gabi és Debreczeni Zita.

– Az édesanyámnál 5 évvel 
ezelõtt mellrákot diagnosztizáltak 
– mesélt személyes érintettségérõl 
Debreczeni Zita. – Megmûtötték, 
azóta túl van a kritikus idõszakon. 
Az egészben az elképesztõ, hogy 
csak egyetlen szûrésre nem ment 

el. Szeretném felhívni a nõk 
figyelmét, mennyire fontos, hogy 
mindig eljárjanak szûrésre, hogy 

elkerüljék a bajt. Az édesanyám-
mal minden évben részt veszünk 
az eseményen!� U.�G.

Hírességek is csatlakoznak a Gyaloglás az életért kezdeményezéshez

Kísérletek bizonyítják, hogy a DNS fényt bocsát ki

Eric Pearl, a kapcsolatteremtõ gyógyító
Egy elegáns budapesti szálloda szobájában vár Eric Pearl, a világhírû gyógyító. 
Szeretné, ha pontosan érteném, mivel is foglalkozik, ezért arra kér, nyújtsam ki az 
egyik kezem. Két keze messze az enyémtõl, húzó és körkörös mozdulatokat tesz. 
Ujjaim bizseregni kezdenek, majd mozogni, pedig nem akarom. Eric mosolyog, és 
azt mondja: ez nem varázslat, nem trükk, csak az újrakapcsolódás energiája.
– Mi történt az elõbb?
– Kommunikáltunk, csak 
egy másfajta minõségben, 
legegyszerûbben azt mondhat-
nám, intelligens energiával. Ez 
nem új dolog, maga is megér-
tette az én „üzenetemet”, pedig 
nem szóltunk egymáshoz és 
nem érintettük meg egymást. 
De a szervezete azt mondta: de 
hát én ismerem ezt az érzést, 
értem és tudom is használni. 

– Így mûködik az energiagyó-
gyítás?

– Nem tartom pontosnak a 
kifejezést. Az energiagyógyászat 
az energiának különbözõ alcso-
portjait használja. Vegyünk pél-
dául egy DNS-molekulát. Nem 
csak azokból a részekbõl áll, 
amelyeket a tudomány is ismer: 
benne van az univerzum, Isten, 
a fény – ki hogy nevezi. Emberi 
lényként a gyógyító energiát tel-
jes egészében be tudjuk fogad-
ni. Azt állítom, hogy mindenki 
képes az öngyógyításra. Csak rá 
kell ébredni!

– Eljött az idõ, amikor erre 
ráébredünk?

– Érdekes módon a 90-es évek 
elején felfedezték, hogy az idõ 
egyre gyorsabban halad. Ez 
kapcsolatba hozható a harmo-
nikus átalakulásokkal is, pél-
dául, amit a csillagászok vettek 
észre, hogy a csillagok köze-
lebb kerültek egymáshoz. Ez 

eredményezte azt is, hogy egyre 
több dolog válik elérhetõvé 
számunkra. Nemcsak a kéz-
zel foghatóak, hanem azok is, 
amelyek fénybõl, energiából és 
információból állnak. Az embe-
rek egyre jobban érdeklõdnek 
az ezoterikus, spirituális világ 
iránt. A fény, a tudatosság teszi 
ezt, de ez nem csak metafizikai 
dolog. Nemzetközi hírû tudó-
sok laboratóriumi mérésekkel 
igazolták, hogy a DNS fényt 
bocsát ki, és ami nagyon érde-
kes, rájöttek, hogy ennek köze 
van az egészségünkhöz is.

– Hogy tudjuk önmagunkat 
gyógyítani?

– Ha készen áll rá, fel tudja 
lazítani az összesûrûsödött 
energiákat, amit én fénynek 
nevezek. A betegség tulajdon-
képpen „fénycsapda”, a testünk-
ben blokkok alakulnak ki, és a 
fény ott megreked, összegyûlik. 
Épp ezért nincs szükségünk 
medálokra, szerekre, trük-
kökre, amiket ajánlanak. Csak 
meg kell magunknak engedni, 
hogy a bennünk lévõ fény újra 
megfelelõen vibrálhasson. Erre 
mindenki képes! � Szabó�Dóra

Eric Pearl: Mindenki képes meggyógyítani önmagát!
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Örökségünk, a fóbia
Se szeri, se száma azoknak a félel-
meknek, amelyek megkeseríthe-
tik napjainkat. A mások számára 
érthetetlen, látszólag értelmetlen 
rettegések sok embernek komoly 
korlátokat szabhatnak a hétköz-
napokban. – Az evolúció során 
kialakult félelmek alapjai akkor 
jöttek létre, amikor az emberek 
tájékozatlanok voltak, nem vol-
tak tudományos magyarázataik a 
jelenségekre – magyarázta Iván 
László pszichiáter professzor. – Jó 
példa erre a mennydörgéstõl való 
félelem. Ezek az elemi, rettene-
tet keltõ dolgok õsi alapérzések. 

Egyetlen válasz volt rájuk: mene-
külni. A mai fóbiáknak ez az 
élmény az alapja. Mivel rengeteg 
újféle inger éri az embereket, más-
más tárgyai vannak a félelmeknek 
– mondta Iván László, aki szerint 
genetikai alapon is örökölhetünk 
hajlamot fóbiára, ilyen többek 
közt az állatoktól való iszony. 
De ismer a szakirodalom hosszú 
szavaktól való szorongásos félel-
met, iszonyatot a bal, vagy épp 
a jobb oldalunkon lévõ tárgyak-
tól, vagy rettegést a hidaktól. Van, 
aki a madártolltól fél, míg más 
sosem megy az utca bal oldalán, 

és akár egy golyóstoll hegyét is 
fenyegetõnek érzi, ha rá irányul. 
Ezekbõl a szakirodalom legalább 
százötvenet számlál. Meg kell 
azonban különböztetni a fóbiás 
félelmet a rossz berögzõdésektõl, 
amelyeket gyerekkori traumák 
okozhatnak. Erre gyakori példa 
az, amikor egy rendõrautó láttán 
egy pillanatra összerezdülünk, 
vagy hallva a lakásunk csengõjét, 
megijedünk: vajon ki kereshet 
bennünket? Segítséget akkor 
érdemes kérni, ha rendszeres a 
félelmünk, és megváltoztatja min-
dennapjainkat. bodnár

Van egy betegség, amely csaknem minden családot érint hazánkban. A 3 millió allergiás beteg közül minden második  
a parlagfűtől szenved. Európa parlagfű-fertőzöttségének epicentruma Magyarország. Az időzített pollenbomba itt ketyeg 
térségünkben. Hatástalanításához közös erőfeszítésre van szükség.  Adója 1 százalékával most Ön is segíthet az allergiától 
szenvedő betegeknek. Tegyünk együtt a parlagfű ellen!

Tekintse meg internetes oldalunkat, tájékozódjon a veszélyekről és a védekezés lehetőségeiről:  www.tegyaparlagfuellen.hu

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával! Ne feledje: május 20-ig teheti meg ezt!  Adószám: 18125153-1-41
„Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány

1% lélegzetvételnyi segítség a parlagfű-allergiától szenvedőknek
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