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Viktória gyógyulása

3. oldal

Vikiről és felajánlott rajzáról szól ak-
tuális riportunk.

Megtörtént eset

4. oldal

Anna felgyógyult a rákból, de a keze-
lések során Hepatitis B-vírussal fertő-
ződött meg.

Táplálékkiegészítők

5. oldal

Az okinawai korallport és annak jóté-
kony hatásait mutatjuk be Táplálékki-
egészítők rovatunkban.

Az Ön 
adójának 

1%-a 
egy beteg 
gyermeknek 
akár

100%
is lehet

Rendelkezett már adója egy százalé-
káról? Tegye meg minél előbb, hiszen 
ha nem teszi, az Ön egy százaléka 
hiányozni fog. Hiányozni fog akkor, 
amikor beteg gyermekek fájdalmai-
nak enyhítését, szomorú arcuk fel-
vidítását szolgálhatná. 
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Előző cikkünkben azt fejtegettük, hogy 

a betegségek kialakulásának hátterében 

gyakran az énkép zavara és az önbecsülés 

hiánya áll, amit hosszú távú életcél ki-

tűzésével és napról napra történő meg-

valósításával gyógyítani tudunk. Termé-

szetesen a hosszú távú cél eléréséhez 

közép- és rövid távú célkitűzéseinknek is 

tudatában kell lennünk. Ezt egy egyszerű 

kis gyakorlattal is meg tudjuk fogalmazni: 

vegyünk egy papírlapot, amelyiknek egyik 

oldalára írjuk fel azt a kérdést, hogy „Mi 

mindent tennél meg a következő hat hó-

napban akkor, ha semmi nem akadályozna 

meg tetteid megvalósításában?”. A másik 

oldalára azt kellene felírni, hogy „Mit 

tennél a következő hat évben?” ugyan-

ilyen feltételek mellett. Az első oldalon 

a rövid távú, a második oldalon pedig a 

középtávú életcélokat fogja a gyermek 

megfogalmazni. Egy harmadik kérdést 

is feltehetünk: „Mit tennél a következő 

hatvan évben?”. Ez jelentené a hosszú-

távú életcélt, amelyet az előző cikkben 

taglaltunk. 

Az életcél kitűzésének 
fontossága

Érdekes megfigyelés, hogy az első kérdésre 

nagyon sok minden összegyűlik a papírlapon, 

ami azt jelenti, hogy az emberek többsége 

leginkább rövid távú célokkal rendelkezik: 

valahova készül utazni, valakikkel találkoz-

ni fog, egy könyv olvasásába kezd, vagy egy 

előadásra jegyet fog vásárolni.

A következő kérdésre a válaszok száma 

szinte megfeleződik, mert középtávú 

életcélokkal már kevesebben rendelkez-

nek: ezek a célok általában a családi éle-

tünk viszonyaira, a párkapcsolatokra, az 

esetleges tanulmányokra, nyelvvizsgák-

ra, illetve életmódprogramokra vonat-

koznak. Ezeket úgynevezett „hogyan” 

céloknak hívjuk, hiszen ezek a kitűzött 

feladatok határozzák meg a hosszú távú 

cél — életünk végéig tartó tanulással 

mások javára cselekedni — elérésének 

módját. Csak úgy tudom ugyanis elérni 

hosszú távú célomat, ha rendezett a csa-

ládi életem, általam is elképzelt normá-

lis helyen lakom, kielégítőek az anyagi 

körülményeim és megfelelő képzettsé-

gem van a feladat ellátásához. Az utolsó 

kérdésre az emberek kevesebb, mint 20 

százaléka tud határozott választ adni. 

Ez a közel 20 százalék az, aki az életben 

sikeresnek tekinti magát és mások is ezt 

gondolják róluk. Célunk tehát az, hogy 

minden egyes gyermek úgy távozzon az 

Alapítványtól, hogy tarsolyában legyen 

élete céljának meghatározása, maga a 

megfogalmazott életcél, és ehhez meg-

kapják a megfelelő javaslatokat és mód-

szertani segítséget is.

Sok kis páciensünk beiratkozott a „Gyer-

mek Agykontroll” tanfolyamra. Egy 

társalapítvány számunkra térítésmentes 

tanfolyami oktatást biztosít. A módszer 

alkalmazásáról a következő számunkban 

írunk majd pár gondolatot. 

Dr. Bakanek György
 orvos, szaktanácsadó  

Orvosi tanácsok

A gyermekek számára fontos, 

hogy megfelelő életcéllal ren-

delkezzenek
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Az életcél kitűzésének 
fontossága

Megvalósult álmok

Viktória megpróbáltatásai egy egyszerű-

nek tűnő fogfájással kezdődtek. Akkor 

még nem sejtette senki sem, hogy a fáj-

dalom hátterében egy rosszindulatú arc-

üregdaganat áll.

A fogfájás miatt szúvas fogakra gyana-

kodtak az orvosok, majd a rossznak vélt 

fogakat ki is húzták. A röntgenfelvételek 

azonban kimutatták, hogy a foghúzások 

teljesen hiábavalók voltak, mert nem lyu-

kas fogak okozták a fájdalmat.

Ezt követően arcüreggyulladást feltételez-

tek a doktorok, amit az ilyenkor szokásos 

antibiotikum kúrákkal próbáltak kezelni, 

de ez sem vezetett eredményre.

Hosszadalmas kivizsgálás után daganatot 

állapítottak meg Viktóriánál, amit szinte 

azonnal ki is operáltak, de még akkor sem 

tudták megmondani, hogy rossz- vagy jó-

indulatú volt-e az arcüregből eltávolított  

tumor.

Később a kontrollok során megállapítot-

ták, hogy a daganat sajnos kiújult. Így 

újabb operációra volt szükség, majd a 

szövettani eredmények kimutatták, hogy 

az arcüregdaganat rosszindulatú volt.

A második műtétet követően kéthónapos  

intenzív, kétnaponta kapott sugárkezelés 

következett. Sajnos még itt sem értek 

véget megpróbáltatásai, mert a mellék-

hatások őt sem kerülték el. Nyelve felda-

gadt, szája kisebesedett és az arcbőre be-

barnult a kezelések helyén. Kúraszerűen 

erős gyógyszeradagokat kapott, aminek 

következtében körmei belilultak, szív-

rendellenesség lépett fel és ráadásul még 

szájzártól is szenvedett. 

Ma már ezekre a rossz élményekre nem 

szívesen emlékszik vissza, sem azokra a 

csúfolódásokra, amit iskolatársaitól kapott 

— a kezelések alatt és után — a kinézete 

miatt. Szájzára a mai napig nem múlt el, 

de hamarosan ez is csak rossz álom lesz, 

mert korrigáló műtétet végeznek rajta, 

hogy végleg megszabaduljon kellemetlen 

izomgörcseitől. 

Onnantól kezdve semmi sem fogja meg-

akadályozni őt abban, hogy beteljesedjen 

az álma, hogy felvételt nyerjen a Rendőr-

tiszti Főiskolára. 

Az Alapítványtól kapott táplálék-kiegészí-

tők és vitaminok hatására Viki a műtétek 

után gyorsan regenerálódott, ellentétben 

azon betegtársaival, akik nem fordítottak 

kellő figyelmet a szupportív terápiára, im-

munrendszerük erősítésére. A kiegészítők-

nek köszönhető többek között az is, hogy 

a hétköznapok során sokkal több energiája 

van, így atlétikai és röplabdaeredményei 

is egyre jobbak.

Viktória, 
aki most 

lesz tizenöt 
éves, a teenagerek 

vagányságával, 
szertelenségével 

mesélt betegségéről, 
pedig két komoly 

műtéten és számos 
kezelésen van 

már túl. Sugárzó 
életvidámságának 

köszönhetően ma már a 
gyógyulásához vezető út 

végén jár, és ehhez az 
Alapítvány is nagyban 

hozzájárul a mai 
napig is tartó 

támogatásával.

Viktória hobbija a 

rajz. Kivételes, autodi-

dakta módon elsajátított rajz-

tudásával eddig csak közvetlen családját 

örvendeztette meg, most mégis úgy dön-

tött egy különleges rajzzal köszöni meg az 

Alapítvány eddigi segítségét. 

Rajzával köszöni meg az 
Alapítvány rendszeres 
segítségét Viktória
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„Rettenetes volt!” — emlékszik vissza a 

kislány édesanyja.  „Már azt hittük, túl 

vagyunk a bajokon, amikor a rák után az 

újabb csapás jött.” 

A Hepatitis sokkal jobban megváltoztatta 

az életüket, mint a rák. A kislánytól félni 

kezdtek az osztálytársai és kiközösítették. 

Hiába magyarázták a szülők, hogy a Hepa-

titis B csak vérrel vagy nemi úton fertőz, 

a helyi lakosság nem hitt nekik. Az óvodá-

ban, iskolában mindenkit beoltottak. Vé-

gül a szülők kénytelenek voltak átíratni a 

gyermeket egy másik falu iskolájába.

„A kislányom egyik nap rám nézett és azt 

kérdezte: Anyu, te ugye nem beteged-

hetsz meg tőlem?” — folytatja az anyuka.

Az orvosok azt mondták: sajnálják, ami 

történt. Hiába próbálták perelni a kór-

házat a fertőzés miatt, az ügyet gyorsan 

lezárták, pedig az általunk megkérdezett 

professzor szerint is alaposan vélelmezhe-

tő, hogy szakmai hiba történt. A szóban 

forgó kórházban ugyanis három gyermek 

is megfertőződött akkoriban, ami aligha 

lehet véletlen.

A kislány családja immár hat éve kap 

rendszeres támogatást az Alapítványtól, 

Rák után
jött a májbetegség
A kezelés következtében fertőződött meg a kislány

eddig összesen több mint kétmillió forint 

értékben. 

„Alapítványunk mottója: Minden gyerme-

kért addig küzdünk, amíg dobog a szíve” 

— mondta Balogh István, a Gyermekrák 

Alapítvány elnöke. „Nem ez az első al-

kalom, hogy olyan esettel találkozunk, 

amelyiknél a primer betegség után fellép 

egy szekunder betegség is. A kislány már 

ismét egészséges lenne, hiszen felgyógyult 

a rákból, de most a Hepatitis B-vel kell 

szembenéznie, amely nem kevésbé súlyos 

betegség. Épp ezért még nagyobb mennyi-

ségben adjuk a gyermeknek a különböző 

táplálékkiegészítőket, hogy erősítsük az 

immunrendszerét, nehogy visszaessen a 

leukémiába.” — fejtette ki Balogh Ist-

ván, majd hozzátette: „Meggyőződésem, 

hogy az egészségügyi dolgozók nagyobb 

odafigyelésével elkerülhetők lennének az 

ilyen esetek.”

Az Alapítvány továbbra is támogatja a 

kislány gyógyulását a szükséges táplálék-

kiegészítők biztosításával, mivel egyér-

telmű, hogy a rák elleni kórházi kezelés 

következtében fertőződött meg Hepatitis 

B-vel. 

Annát leukémiával kezelték és már elindult a 

gyógyulás útján. Aztán hamarosan kiderült: újabb 

súlyos betegséggel kell szembenéznie a kislánynak 

és családjának. A gyermek a kórházi kezelések során 

Hepatitis B-vírussal fertőződött meg. 

A vírus okozta fertőző betegségek csoportjába 
tartozó májgyulladás, amelynek heveny és 
idült lefolyása ismeretes. 
A világon kb. 300 millió B vírushordozó 
van. A vírus általában vérrel szennyezett 
eszközökkel terjed és az emésztőrendszer 
megkerülésével jut az emberi szervezetbe. 
Anyáról magzatára és szexuális úton is  
fertőz. A gyakorlatban azonban elsősorban 
intravénás beavatkozások során (injekció, 
infúzió, transzfúzió, művesekezelés) terjed. 
Fokozott kockázattal járó, úgynevezett 
rizikócsoportnak tekinthetők az egészségügyi 
dolgozók, a kábítószer-élvezők, a több ízben 
transzfundáltak. A vírus behatolása után 
általában 60-180 napig lappang, majd heveny 
fertőző betegség formájában elsősorban a 
májműködés zavarával járó állapot jön létre. 
A tünetmentességet követő veszélyek lehetnek: 
a beteg fertőzőképessége, idült májgyulladás 
kialakulása és évek múlva májrák, 
illetve májcirrózis létrejötte. A heveny 
formában megbízható szerológiai és 
virológiai laboratóriumi vizsgálatok állnak 
rendelkezésre a diagnózis felállításához. 
A fennmaradó fertőzőképesség elsősorban 
virológiai vizsgálatokkal bizonyítható 
be. Megelőzése általános higiéniás 
rendszabályokkal, illetve B-vírusvakcinával 
valósítható meg. A heveny időszakban a máj 
működését kímélő általános rendszabályok 
és májprotektív gyógyeljárások jöhetnek 
csak szóba. A krónikus betegeknél 65 év alatt 
felmerül az Interferon, illetve kombinált 
antivirális gyógyszeres kezelés lehetősége. 
A véradók Magyarországon – az EU 
előírásainak megfelelően és az ajánlott 
laboratóriumi módszerekkel - rendszeres 
és minden véradás alkalmával megismételt 
szűrővizsgálaton esnek át. A vérből készült 
gyógyszereknél is rendszeresen végeznek 
a kiindulási anyagból és a késztermékből 
ellenőrző virológiai vizsgálatokat. 
A jelenlegi vírusszerológiai módszerekkel az 
egyébként lényegesen ártalmatlanabb A-
virushepatitis, illetve a hasonló veszélyekkel 
járó B-hepatitisnél gyakoribb C-hepatitis 
biztonsággal elkülöníthetők.

Prof. Dr. István Lajos

B-Hepatitis

Megtörtént
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Rák után
jött a májbetegség Ocean Milk 

’Sango’ korall kalcium

A kutatók, amikor a Földön a leghosszabb 

életű hat népcsoportot vizsgálták, keres-

ve a hosszú élet titkát, egy közös vonást 

fedeztek fel a táplálkozási szokásaikban. 

Habár jelentős eltéréseket tapasztaltak a 

táplálékok fajtáját illetően, az ivóvízben 

és a táplálékukban található ásványi anya-

gok mennyisége minden esetben rendkívül 

magas volt és kiemelkedett más népcsopor-

toké közül. Az említett hat népcsoportot 

tanulmányozva az orvosok megdöbbenve 

tapasztalták, hogy körükben gyakorlatilag 

ismeretlen a rák és más degeneratív be-

tegség is ritkaságszámba megy. A pakisztáni 

hunzák között például az orvosi megfigyelés 

60 éve alatt nem bukkant fel egyetlen rá-

kos megbetegedés sem! Amikor azonban a 

„civilizált” élet megjelenésével néhányan 

felhagytak ősi táplálkozási szokásaikkal és 

nagyvárosokba költöztek, ugyanúgy esendő-

vé váltak a rákkal és más civilizációs beteg-

ségekkel szemben, mint mi magunk.

Ezen népek mindegyike magas hegyek kö-

zött él, ahol az olvadó gleccserek vizét 

isszák, amelyek szinte fehérek a benne 

oldott ásványi anyagoktól. Ezért a ’hegyek 

tejének’ is nevezik a magasból lezúduló for-

rásokat. Egy nép azonban kivételt képez, ők 

a tengerparton élnek: az okinawai japánok. 

Okinawán a legmagasabb a világon a 100 év 

felettiek aránya, közel négyszerese, mint a 

hasonló genetikával rendelkező 

japánok között! Többen be-

kerültek a Guiness Rekordok 

Könyvébe is. Miért élnek 

gyakran évtizedekkel tovább 

Okinawán, mint a szigetor-

szág többi részén? 

Az okinawai szigetcsoportot 

valójában korallzátonyok al-

kotják, a szigetek anyagának alapja 

az összetöredezett és fosszilizálódott korall.

A korall rendkívül dús az ásványi anyagok-

ban, az esővíz a talajból kimossa ezeket a 

létfontosságú anyagokat, így a növények 

számára felvehetővé válik. Az ilyen talajban 

termesztett növények ásványianyag tartal-

ma egyedülálló a világon. Az okinawaiak 

a korallport az ételeikbe is belekeverik, 

mert évszázadok alatt rájöttek, hogy erős 

és ellenálló szervezetet ajándékoz nekik. 

A korallpor természetes kalciumtartalmánál 

fogva erősen lúgosító hatású, ezzel ma-

gyarázható, hogy az okinawaiak körében 

is szinte ismeretlen a rák. Otto Warburg, 

Nobel-díjas rákkutató évtizedekkel ezelőtt 

kimutatta, hogy a rák kialakulásában a test-

folyadékok savas pH irányába történő meg-

változása döntő tényező. Ez magyarázattal 

szolgálhat arra a tényre, miért nem találnak 

táptalajra a daganatsejtek az okinawaiak 

egészséges, enyhén lúgos pH-

jú testszöveteiben. 

  

 Az okinawai korallpor a kal-

cium mellett 73 egyéb ásvá-

nyi anyagot és nyomelemet 

is tartalmaz, ezért nem vé-

letlen, hogy jótékony hatása 

nemcsak a kalciumhiányos 

állapotokban tapasztalható, 

hanem az anyagcserét is kedvező irányban 

befolyásolja. Japán egyetemi vizsgálatok 

szerint (Dr. Ishitani), a korallpor, javulást 

okozott szívritmuszavarok, magas vérnyo-

más, diabetes, emelkedett koleszterinszint, 

fejfájás, alvászavarok esetén is.

Az okinawai korallpor „OCEAN MILK” már-

kanév alatt napjainkban a japán kormány 

felügyeletével és engedélyével már elér-

hetővé vált.

Forrás: VitaFreeNet

Egy természetes ásványi anyag Okinawáról, 
Japánból az optimális lúgos pH eléréséhez

Táplálékkiegészítők
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Postaláda

Az Alapítvány által vásárolt, az 

országban egyedülálló készülékkel 

kap fotoferezis kezelést Laci a 

Szent László Kórházban.

Kedves Alapítvány!
Kedves Viktória 
és Kedves Elnök Úr!

Egy olyan kéréssel fordulok Önökhöz, amivel úgy voltam, hogy egy életem egy halálom, 

megpróbálom... 

Fiam egész alsó fogsora kipusztult a kezelésektől és a mellé párhuzamosan kapott gyógy-

szerektől (jelenleg fotoferezis kezelést kap, amely hatalmas dózisú UV besugárzásból és 

cytostatikus besugárzásból áll). Teljesen új fogsort kellett csináltatni, amit este szeren-

csétlen leszed, reggel felragaszt. Mindez a doktornő jóindulatából 13.000 Ft-ba került, ez-

után elkezdődött a felső fogsor pusztulása, de itt még időben el lett kapva a dolog és 

lehetett pótolni, meg megtartani fogakat, ami 20.000 Ft-ba került. A doktornő tud 

erről számlát adni, ha szükséges, csak az a kérdésem, hogy segítene-e az alapítvány 

a fogcsináltatás költségeit kifizetni. Nagyon várom válaszukat és persze remény-

kedve.... Minden hónapban 5 napot a László Kórházban töltünk, mivel a kezelés 

2 napos, de már előtte be kell feküdni, mert előkészítik, utána pedig még 2 na-

pot ott kell töltenie, mert fényérzékennyé teszi a kezelés a bőrét és a 

szemét, ezért nem mehet napra. Minden ott tartózkodás nagyon sok 

pénzbe kerül (persze az utazások főleg, mert nem engedik meg, hogy 

ott aludjak vele, minden este haza kell utaznom és a hajnali busszal 

visszautazni K). 

Kérem, segítsenek! Nagyon nagy bánata, hogy ilyen idős korában 

protézist kell hordania.

Várom a válaszukat, tisztelettel és szeretettel: F. Irén és fia Laci

A jobb olvashatóság érdekében a nekünk küldött kéziratos 
levelek leiratát is közöljük
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Hírlevelünkben korábban már bemutattuk 

Ágotát, aki vérképzőszervi megbetegedésben 

szenved. A 21 éves erdélyi lány vérében a 

trombocyták száma csak folyamatos gyógy-

szerszedéssel tartható megfelelő szinten, a 

gyógyszer azonban Romániában nem szerez-

hető be. A család képtelen előteremteni évi 

hárommillió forintot - ennyibe kerül a készít-

mény Magyarországon -, ezért Alapítványunk 

átvállalta tőlük e súlyos anyagi terhet; immár 

két és fél éve biztosítjuk térítésmentesen 

Ágota számára az életmentő gyógyszert.

A napokban jó híreket kaptunk a fiatal lány-

tól: sikeresen túl van egy újabb vizsgaidősza-

kon, kitűnően érzi magát, vizsgálati eredmé-

nyei stabilak és amióta Alapítványunk segít 

neki élete egyre jobban rendeződni látszik. 

Ágota természetesen a továbbiakban is szá-

míthat támogatásunkra. 
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Segítő szándék

Az Alapítvány irodájába gyakran érkeznek különféle meg-

unt játékok, kinőtt ruhák és könyvek. Mint tudjuk, nem 

az értéke a fontos ezeknek az ajándékoknak, hanem a 

szándék, hogy örömöt okozzunk velük. A napokban is 

tapasztalták ezt az Alapítvány munkatársai, ugyanis egy 

kedves fiatalember állított be az irodába, kezében luft-

ballonfigurákkal és csak annyit mondott: „Szeretnék az 

általam hajtogatott lufikkal mosolyt csalni az önök kis 

betegeinek arcára” — és átadta a különböző mesefigurá-

kat és állatokat megformázó lufikat. 

A lufikat természetesen a kis betegek kapták, amivel ha 

csak rövid időre is, de sikerült feledtetni betegségüket.

A szülőktől tudjuk

Örömmel hallottuk, hogy a 
kilencéves Bence, aki leukémiából 
gyógyult, dicséretes tanuló. 
Kedvenc sportja a karate, 
legutóbbi versenyén ezüstérmes 
lett. Gratulálunk!

Nekünk is nagy öröm, hogy a 
tízéves, eleven kisfiú leukémiája 
ma már csak rossz emlék. 
Krisztián jó tanuló, energiáját 
korcsolyázással vezeti le. 

Vérképzőszervi betegségéből 
épült fel Gyuri, az örömteli hírnek 
családjával együtt örülünk mi is. 
A húszéves fiú jelenleg szakácsnak 
tanul egy vendéglátói iskolában, 
szabad idejében testépítő 
szenvedélyének hódol.


