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Fújtak az
allergiának!
Amíg az emberek többsége boldogan várja a tavaszi virágzásokat,
addig Noémi számára az elmúlt évek gyötrelmes hónapjainak
kezdete éppen ezekre az időszakokra esett. Ám az allergia okozta
orrfújást, tüsszögést, köhögést és fulladást az idei szezonban
mintha elfújták volna…
–2–

Crystaltapasztalatfuzet2009_11.indd 2

11/3/09 5:37:51 PM

tapasztalat füzet

Crystal

Mikor kezdte el szedni a terméket?
Idén, épp az allergiaszezon elején,
áprilisban. És már a kezdetektől fogva
nem vettem be gyógyszert.
Mit tapasztalt?

Molnár Eszes Noémi

Mire allergiás?
Négy éve mindenre, ami a tavasztól-őszig
tartó időszakban virágzik. Mivel ilyenkor
folyamatosan dolgoznom kell a kertben,
rémes volt, hogy csak úgy tudtam kimenni, ha bevettem az allergia elleni gyógyszereimet, mellé a kálciumot, és betakartam az arcomat védőmaszkkal.
Mindez együttesen használt?
Igen, éppen, hogy nem fulladtam meg.
De estére olyan köhögési roham jött rám,
amitől nem tudtam aludni.
Nem gondolt arra már az első évben, hogy
valami más megoldást kéne keresni?
Nem tudom megmondani, hogy miért
nem, de nem. Szenvedtem, és mivel csak
időszakosan –egy évből, felet- úgy gondoltam, kibírom…

Az első két hét pokol volt, úgy köhögtem,
hogy alig éltem. Viszont olyan lerakódásokat szakított fel az olaj, hogy egyértelmű
volt, tisztulnak a légzőszerveim. Aztán
idővel elkezdtem rendszeresen h
 asználni
a készítményt, és úgy telt el az egész
allergiaszezon, hogy nekem semmi bajom
nem volt. Egyesek azt mondták, ez csak
azért van így, mert tudatilag beképzeltem magamnak a gyógyulást, de van rá
bizonyosságom, hogy ennek a terméknek
tudati ráhatás nélkül is van gyógyító ereje.
Mi a bizonyíték?
A macskám. Nagyon csúnyán köhögött,
asztmatikus jellegűen. Rájöttem, hogy
akkor köhög, és fuldoklik, a mikor ideges
valamiért. Úgy döntöttem, kipróbálom
nála a terméket. Tökéletes hatást tapasz
taltam, pedig a macska nem tudta,
mit és miért adok neki. Néhány alkalom után elmúltak a tünetei, hiszen a
Medicannabisnak mentális síkon is van
hatása, úgyhogy valószínűleg, ahogy oldódott a feszültség a cicában, megszűnt a
köhögése. Hit nélkül!

Mi vezette el végül a Medicannabishoz?
Egy álláshirdetésre jelentkeztem, ahol
találkoztam a Crystal készítmények
családjával, amelyhez terméktanácsadót
kerestek. Tudtam, csak akkor válhatok
hitelessé, ha van saját tapasztalatom, így
nagyon kapóra jött az allergiám, és az,
hogy az állandó köhögés már kikészítette a tüdőmet. Elkezdtem fogyasztani
a Medicannabis olajat, ami azért volt
szimpatikus, mert nagyon széleskörű
problémamegoldó képessége van. Többek
közt tüdővédő, ami számomra különösen
fontos.

–3–

Crystaltapasztalatfuzet2009_11.indd 3

11/3/09 5:37:52 PM

T

Crystal tapasztalat füzet

Az orvos kezel,
a természet

a kép illusztráció.

gyógyít

Míg az ember számára szükséges
testmozgásról számtalan
pozitívumot el lehet mondani,
addig az élsportolásnak bizony
vannak hátulütő, melyek általában
az életkor előrehaladtával
jelentkeznek, ahogyan azt a most
52 éves Kati is tapasztalta.
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Mikor jelentkeztek először a testi panaszai?

Az állapota pedig, gondolom,
az idők során tovább romlott.

A gyerekek születése
után, mert akkor változott meg nagyon az
életmódom. Fiatalabb
koromban intenzíven
edzettem, ehhez képes
a szülés után szinte
alig mozogtam.

Nagyon. Végül már mozdulni is alig bírtam,
mert közben a derekam is elkezdett fájni, amivel kapcsolatban ráadásul kiderült, hogy a gerincem lumbális szakaszán két csigolya össze
van nőve, amivel nem lehet mit tenni, mert
állítólag így születtem. Viszont a fölötte lévő
csigolyák a sportnak köszönhetően csúsztak
el ez eredeti helyükről olyannyira, hogy ilyen
esetben az orvosok műtétet szoktak javasolni.

Mit sportolt korábban?
Első osztályú szertornás voltam, sőt válogatott,
ami azt jelentette, hogy még a növekedésben
lévő izületeimet terheltem a versenysport miatt.
Az ilyen szintű igénybevételnek, ha az ember a
későbbiekben nem mozog eleget, előbb-utóbb
meglesznek a negatív következményei valamilyen betegség vagy fájdalom formájában.
Próbált tenni ez ellen?
Igen, sokat bicikliztem és igyekeztem az izületeimet folyamatosan dolgoztatni, de szülés
után teljesen leálltam. A mozgásom kimerült
a mosásban, a szoptatásban, és a főzésben.
Emellett a rendszeres sportolásra nem volt
energiám. Később már hiába kezdtem el úszni,
elkezdődtek a fájdalmak.
Eleinte hol jelentkeztek?
Elsősorban a csípőizületeimnél, a forgóknál.
Már a kutyát is alig bírtam sétáltatni, mert ha
húzott, akkor nehezemre esett menni utána,
vagy visszatartani. Vizsla lévén ez mindennapos problémát jelentett és idővel úgy éreztem,
tarthatatlanná válik az állapotom.
Mihez kezdett ekkor?
Először orvoshoz fordultam, aki kopást állapított meg és fájdalomcsillapítókat írt fel, amiket
csak végső esetekben szedtem be. Inkább tűrtem, ameddig csak lehetett, mert nem vagyok
híve a kemikáliáknak, a mellékhatások miatt.
A sport megtanított tűrni, de előfordult, hogy
nem bírtam tovább.

Önnek is ezt javasolták?
Igen, de megmondta korrekten a doktornő,
hogy 50 százalékos az operáció sikerének
esélye. Nem vállaltam a kockázatot, mert a
másik 50 százalék a lebénulást jelentette volna.
Helyette elkezdtem használni egy speciális
övet, ami megtámasztotta a derekamat, tartást
adott a gerincemnek. Ezzel a viselettel éltem
a mindennapjaimat, amikor megismertem a
Medicannabist, aminek köszönhetem, hogy ma
már nem hordok semmiféle segédeszközt.
Mi történt?
Azonnal elkezdtem inni a Medicannabis olajat,
amikor megjelent a Crystal termékek között
újdonságként. Ennek már jó néhány éve.
Három-négy hónap elteltével azt vettem észre,
hogy enyhülnek a fájdalmaim. Eleinte magam
sem akartam elhinni, hogy jobban vagyok, azt,
hittem csak úgy érzem, mert szeretnék jobban
lenni. De amikor a negyedik hónap után le
tudtam tenni az övet, egyértelművé vált, hogy
valós javulásról beszélhetünk.
Azóta sem hordja?
Már ki is dobtam. Szerencsére nincs rá szükségem. Hiába, beigazolódik a bölcselet, miszerint
az orvos kezel, a természet pedig gyógyít.
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Stagnáló
zöldhályog
Nelli először nagylánya, Vanda betegségén

keresztül tapasztalta meg annak a terméknek a
jótékony hatását, amely műtéti beavatkozásoktól
mentette meg gyermekét. A sors úgy hozta,
hogy évekkel később Nellinek is szüksége lett
a készítményre, így ma már saját tapasztalatai
Hormányiné Nelli

is visszaigazolják az áldásos hatást.
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Milyen betegség kapcsán ismerkedtek
meg a Medicannabis készítménnyel?

dom többes számban, mert egy ideje
már én is fogyasztom a kapszulát.

A lányomnak veleszületetten zöld
hályog van a szemén, ami az ő
esetében azt jelenti, hogy 10 százalékos a látása. Akinek ilyen betegsége
van, annak folyamatosan járnia kell
szemnyomás mérésre, mert a túl erős
nyomás okozza a hályogot. Bizonyos
időközönként, amikor a nyomás
mértéke eléri a kritikus pontot, úgynevezett puhító műtétre van szükség,
annak érdekében, hogy a szem szét
ne durranjon.

Milyen okból?

Miféle beavatkozást jelent
ez az operáció?
Mivel az ilyen betegeknek nincs meg
a szemükben az a normál csatornarendszer, amin keresztül a folyadék
cirkulál, ezért mesterségesen kell
megoldani, a folyadék távozását.
Vandát milyen gyakorisággal
kellett műteni?
Változó, de az orvosunk mindig azt
mondta, hogy maximum hat évet
lehet operáció nélkül kihúzni. 12
évesen műtötték utoljára és most
20 éves, ami azt jelenti, hogy jelenleg a nyolcadik évnél tartunk.
Köszönhetően annak, hogy Vanda,
megjelenésétől kezdve használja
a Medicannabist. Eleinte az olajat
itta, amivel kentük is a szemét, most
pedig már a kapszulát szedi. Ennek a
terméknek a használatát éppen akkor
kezdte el, amikor a szemenyomása
már határértéken volt, és elő volt jegyezve az operációra, amit azóta sem
kellett elvégezni.

Néhány évvel ezelőtt a pajzsmirigyem
túlműködésbe lépett, amit az orvosok nem vettek időben észre, ezért
másodlagos zöld hályogom alakult
ki. Szerencsére, annak köszönhetően,
hogy szedem a Medicannabist, már
három éve stagnált a szemem állapota, a pajzsmirigyműködésemet pedig
sikerült teljesen helyrehozni.
Hogyan?
Megbeszéltem az orvosommal, aki
eleinte gyógyszereket írt fel, hogy
megpróbálom a Medicannabis
kapszulát használni, és ő támogatta
ezt az elgondolásomat. Hamarosan
bebizonyosodott, hogy jó ötlet volt,
mert visszaállt a pajzsmirigyem
normál működése és a mai napig
nem szedek semmiféle gyógyszert rá.
A pajzsmirigy túlműködésnek
számtalan tünete lehet még a zöld
hályogon kívül, Önnél jelentkezett
ezek valamelyike?
Hogyne! Fogyás, szívdobogás, lábdagadás, feszültség, amikről eleinte
azt mondták az orvosok, hogy csak
bebeszélem magamnak. De mivel
helyreállt a pajzsmirigyműködésem,
ezek is elmúltak és teljesen jól érzem
magam.

Mit szólt ehhez az orvos?
Amikor a műtétre való előjegyzés
után három hónappal ő maga is látta
a pozitív változást, azt mondta, ez
csak a termékbe vetett hitünk miatt
van, és a továbbiakban nem is volt
hajlandó kommunikálni erről. De
nem is ez a lényeg, hanem az, amit
mi tapasztalunk. Ezt azért is mon-
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Gyógyírt

találtam a

gyógyíthatatlanra
A betegség sosem jön jókor, de talán az egyik legrosszabb időszak
ak
 amaszkor, amikor a személyiség formálódását nagymértékben
meghatározzák a traumák. Tamásnak ebből testi-lelki síkon kijutott,
de végül megtalálta a megoldást.
–8–
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Mikor kezdődött a betegsége?
16-17 éves koromban vettem észre először,
hogy kisebb piros foltok jelentkeznek a
testem különböző részein.
Mit tett, amikor ezt észrevette?
Bőrgyógyászhoz fordultam és egy ideig
–sajnos tévesen- gombásodással kezeltek.
Aztán később, a tünetek erősödése során
egyértelművé vált, hogy pikkelysömörről
van szó. Addigra azonban már nagyon sok
helyen voltak elváltozások a bőrömön.
Elsősorban a teste mely részein
jelentkeztek a tünetek?
Szinte mindenhol. Legerősebben a fejemen,
a lágyéki részeknél, a térdemnél, a könyökömnél, és a nyakamnál. Rémes volt az
állandó viszketés és a pikkelyek hullása, na
meg a látvány…
Tudja, hogy mi váltotta ki a betegségét?
Mivel a családomban senkinek nem volt
pikkelysömöre, ezért arra tippelek, hogy
lelki okok miatt alakult ki. Abban az
időben sok nehézség és mélypont volt az
életemben.
Gondolom a betegség csak rontott
az amúgy sem vidám lelkiállapotán…
Ez így van. Egyrészt ebben a kórban
rádöbbenni arra, hogy gyógyíthatatlan
betegségem van, rettentő rossz érzés.
Másrészt nagyon zavart, hogy az emberek
megnéznek az utcán, mert annyira csúnya
a bőröm és pikkelyes a fejem. Nem is volt
kedvem sehova sem menni, főleg nyáron,
amikor a tünetek méginkább felerősödtek.
Szégyelltem a betegségemet. De szerencsére a családom folyamatosan támogatott és
arra bíztatott, hogy ne törődjek bele ebbe a
helyzetbe, keressek megoldás a problémára.

Crystal

viszont többet ártottak, mint használtak,
mert szteroidtartalmuk miatt ideig-óráig
jótékonynak tűntek, de hamarosan felerősödve jöttek vissza a tünetek.
A hagyományos útról, hogyan
fordult végül a természetes
segítség irányába?
Édesanyámon keresztül felkerestünk egy
forgalmazót, Tóth Baranyi Évát, aki ajánlotta a Medicannabis termékeket: a kapszulát,
az olajat, és a krémet. Ezeket együtt kezdem
el használni, hogy külsőleg és belsőleg is
segítsek a szervezetemnek a tünetek leküzdésében. Nem hiába, mert három hónap
múlva már óriási változást tapasztaltam.
Mit jelent ez?
Olyan minimálisra csökkentek a tüneteim,
és ez a mai napig, tehát majdnem egy éve
így van, hogy szinte alig észrevehetőek.
Épp a napokban kérdezte meg egy ismerősöm, hogy mi csípte meg a lábamat, mert
egy annyira pici piros folt volt rajta, mintha
valamilyen kis csípés lenne. Ez semmi,
ahhoz képest, ahogy kinéztem.
Ha a lélek képes megbetegíteni a testet,
akkor a fizikai javulás,
lelki gyógyulást is eredményez?
Nem kicsit. Tele vagyok energiával, és
 oldog vagyok, hogy egy gyógyíthatatlanb
nak mondott betegségre olyan megoldást
találtam, amivel tünetmentes állapotot
tudok fenntartani hosszútávon.

Merrefelé kereste a gyógyírt?
Eleinte csak bőrgyógyásznál, ahol mindenféle gyógyszert és kenőcsöket kaptam. Ezek
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Egyszer csak
már nem köhögtem
Kevés az a férfi, aki Anyósjelöltjétől szívesen
fogad el bármilyen tanácsot. Zsolt kivétel ez
alól és úgy tűnik nem bánja, hogy kedvese
Hermann Zsolt és kedvese

édesanyjára hallgatott problémái kezelésében.

Milyen tünetek vezették el
a Medicannabis használatához?
Nagyon sokat köhögtem, és a barátnőm
szülei ajánlották ezt az olajat.
Mi volt az oka a köhögésének?
Egyértelműen a dohányzás. Tipikusak voltak a tünetek, ami nem csoda hiszen 20 éves
korom óta, vagyis több mint tíz éve cigarettázom, és napi másfél dobozzal szívok.
Mikor kezdődött a köhögés?
Régen, szerintem úgy 4-5 éve, és leginkább
reggelente jött rám.
Hogy tud egy fiatal férfit a barátnője
édesanyja rábeszélni, hogy kezdjen el szedni
bármiféle készítményt?
Igazándiból nem kellett rábeszélni. An�nyit mondott, hogy ez a termék kipucolja
a légutakat. Azért nem kellett különösebben győzködnie, mert alapvetően inkább
a természetes megoldásokban hiszek, nem
a gyógyszerekben. Ráadásul a barátnőm is
szokta használni alkalmanként, és három
éve, amióta ismerem, nem láttam betegnek.
Úgyhogy hittem az olajban.

Mennyit kellett várnia a jótékony hatásra?

Nagyon érdekes, hogy nem igazán érzékeltem folyamatában a javulást. Csak
fogyasztottam a terméket és körülbelül két
hónap múlva arra eszméltem, hogy már
nem köhögök. De azóta sem hagytam abba,
úgyhogy már egy fél éve minden nap kanalazom magamba a Medicannabist.
Érez valamiféle megkönnyebbülést, amióta
nem kínozza az állandó köhögés?
Igazából engem nem is zavart, hogy köhögök, fel sem figyeltem rá, csak a család
mondta.
Elmeséli azt is, melyek azok az
alkalmak, amikor a barátnője fogyasztja
a Medicannabist?

Akkor, amikor megfázás vagy torokgyulladás tüneteit kezdi érezni magán. Ilyenkor
cukorral összekeverve issza az olajat néhány
napig, és nem tör ki rajta a betegség, elmúlnak a tünetei. Nem csoda, hogy ezek láttám
nem voltak kérdőjeleim azzal kapcsolatban,
hogy elkezdjem e én is használni a készítményt. És a jó döntésemnek megvan az
eredménye.
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Villámcsapásként jött,
ment a fájdalom
Egy 84 éves embert félve faggatunk egészségi állapotáról,
mert sajnos ebben a korban általában már többféle betegséggel
szoktak együtt élni az idősek. Ez azonban egyáltalán nem
törvényszerű, ahogy József példáján is látható.

Van valamilyen betegsége?

Nem mondanám betegnek magam, inkább csak az volt a
problémám, hogy az arcidegzsábám az elmúlt években már
iszonyatos fájdalmakat okozott.
Hogyan jellemezné ezeket a tüneteket?

mon, ám igazából a fájdalmat nem sikerült csökkenteni. Na
és ekkor, tavaly ősszel jött a menyem, aki hozott egy üveg
Meddicannabis olajat, hogy próbáljam ki.
Volt hozzá bizodalma?
Volt, mert én nem szeretem a gyógyszereket, jobban
hiszek a természetes kezelésekben. Ezeken nőttem fel és a
gyerekeimet is így kezeltem annak idején. De az az igazság,
hogy az íze bűn rossz. Na, mindegy, kibírom.

Mint az áramütés! Olyan hirtelen jött és annyira erősen
 asított az arcomba, a szemöldökömtől egészen a garato
h
mig. Mindez napjában 10-15 alkalommal és teljesen
kiszámíthatatlanul. Aztán ahogy jött, el is múlt.

Megéri?

Mikor kezdődött ez a probléma?
Három évvel ezelőtt, akkor voltam 81 éves. Az idegzsábával
megküzdeni nem csak nekem, de az orvosoknak számára
is bonyolult feladatnak tűnt. Nem nagyon tudtak vele mit
kezdeni. A háziorvos hozzá sem tudott szólni. A kórházban
pedig, ahova továbbküldött, hol az egyik, hogy a másik
orvos írt fel különféle gyógyszereket. Összesen négy neurológusnál jártam, mire végre valaki felírt egy olyan szert, ami
valamicskét használt, de nem sokat.
Gondolkodott a hagyományostól eltérő megoldáson?

Úgy látszik, igen, mert néhány hét után csökkent az
áramütés jelleg intenzitása. Eleinte azt vettem észre, hogy
gyengébb az ütő érzés és már nem fáj annyira. Egy hónap
elteltével pedig egészen jól voltam.
Most, közel egy év után hogy van?
Nagyon ritkán jelentkezik a fájdalom és egészen enyhe
fokozatban, ráadásul nem érinti a teljes arcomat egészen a
torkomig, hanem csak a jobb szemöldököm fölött érzem
egy kicsit. Ezzel pedig úgy vagyok, hogy ebben a korban,
nagyobb bajom ne legyen!

Próbáltak tűszúrásokkal kezelni, de inkább kevesebb, mint
több sikerrel. Ettől jelentkezett egyfajta zsibbadás az arco-
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