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A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Ön

Az
adójának
gyermeknek akár

1%-a egy beteg
100 % is lehet

Kérjük, rendelkezzen adója egy százalékáról Alapítványunk részére! A felajánlásoknak köszönhetően több ezer beteg gyermeknek tudunk
adni rendszeres anyagi támogatást, a gyógyulásukat nagyban elősegítő táplálék-kiegészítőket,
gyógyszereket, vitaminokat. Az Ön
segítségével olyan elengedhetetlen műszereket vásárolhatunk kórházaknak, amelyek jelentősen megkönnyítik gyógyító munkájukat.

Biciklit kap Barnabás

Táplálék-kiegészítők

Postaláda

3. oldal

5. oldal

6. oldal

Barnabás tizennégy évig álmodott egy
kerékpárról, Alapítványunk tizennégy nap
alatt beteljesítette a fiú álmát

Az Alapítványunk által felajánlott
60 féle táplálék-kiegészítő közül az
egyik legkeresettebb a Macskakarom

Az irodánkba beérkezett levelek
közül válogatunk

Orvosi tanácsok

Az agykontroll szerepe
a személyiségfejlesztésben
Közismert, hogy a megbetegedések túlnyo-

ket. Ez jó alapokat teremt a felnőtteknek

ún. „Ultra” tanfolyam elvégzésére, amely ezt

mó többségét az önértékelés zavarai okoz-

szóló tanfolyamhoz, amely két hétvége alatt

a módszert tovább fejlesztve képessé teszi az

zák: „a nekem úgysem sikerül”, „én nem

bevezet testünk irányításának rejtelmeibe.

embert arra, hogy rendkívül hatékonyan közre-

vagyok elég jó”, „engem nem szeretnek”

Ezeken a tájékoztatókon megismerhetjük

működjön mind önmaga, mind pedig a hozzá

stb. Ha valaki komolyan gondolja ezeket, ak-

az emberi elme működésének néhány kulcs-

közelállók gyógyításában.

kor egész életében arra fog törekedni, hogy

fontosságú alaptörvényét, valamint egysze-

Megítélésem és tapasztalatom szerint minden

meg tudjon felelni környezetének, illetve a

rű, mentális technikákat tanulhatunk meg

betegség gyógyítását a testi, de mindenek előtt

vélt elvárásoknak. Ahogy ezt már régebben

problémáink hatékonya bb megoldásához. A

a lelki tisztítással, méregtelenítéssel kell kezde-

is említettük, a negatív gondolatok és ér-

könnyen elsajátítható tudományos módszer-

ni. Úgy, ahogy egy drága kozmetikai szert sem

zések — a düh, az agresszió, a bűntudat és

rel többek között elérhetjük:

kenünk fel testünkre alapos tisztítás nélkül, a

a megfelelési kényszer — nem engedik az

— a stressz levezetését, az egészség meg-

terápiában alkalmazott szerek is akkor hatnak

egészséges lelkület kifejlesztését. Ahhoz,

teremtését és megőrzését

igazán, ha azok alkalmazását testi és lelki salak-

hogy ezeket a gondolatokat kiseprűzzük a

— az alvászavar megszűntetését

talanítással előzzük meg.

tudatunkból sokat segíthet az agykontroll

— a memória fejlesztését

A rosszindulatú daganatok kezelését is a gyer-

módszer, amelynek oktatása Magyarországon

— a fájdalom elmulasztását

mek személyiségének, konfliktusainak, ön-

az 1990-es évektől folyik. Már gyermekkor-

— a betegségek legyőzését

értékelési zavarainak feltárásával indítjuk, s

ban is igénybe lehet venni ezt a módszert

Hosszú távon több ezer magyar ember vé-

ha az okokat megtaláltuk, minden lehetőséget

és azok a gyermekek, akik ezt elvégezték,

gezte el ezt a tanfolyamot és túlnyomó

megragadunk, hogy önbizalmát, önértékelését,

teljesen megváltoztatták gondolkodásukat:

többségük arról számolt be, hogy sokkal

a magáról alkotott képet a lehető legmagasabb

javult a koncentrációs készségük, tanulmányi

ritkábban szorultak orvosi kezelésre, keve-

szintre emeljük.

eredményük, sokkal céltudatosabbak lettek

sebb gyógyszert kellett bevenniük, általá-

Következő számunkban ehhez adunk néhány

és teljesen más szemmel nézik az életet. A

nos egészségi állapotuk, energiaszintjük és

ötletet.

gyermek agykontroll tanfolyam kétnapos, és

hangulatuk nagymértékben javult. Az alap-

egy hétvégén el lehet sajátítani a kezdete-

tanfolyam elvégzése után lehetőség van egy

Dr. Bakanek György
orvos, szaktanácsadó

Már az anyaméhben
erősíthető az immunrendszer
agykontroll segítségével
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Megvalósult álmok

Biciklit kapott
Barnabás

Barnabás
gyakorlatilag
vakon született,
látóideg-daganatot
állapítottak meg nála.
Ma már ugyan lát, de
gyengén. Kisgyermek
kora óta arra vágyott,
hogy kerékpározhasson,
ahogy a többiek.
Alapítványunk gyors
segítségével megteheti,
hiszen Barnabás
tizennégy napja fordult
hozzánk segítségért és
a napokban átadtuk
neki a tizennégy
éve óhajtott
biciklit.

Barnabás betegségének kezdete három

Barnabás négy és fél hónapos volt. Meg-

hónapos korára nyúlik vissza. Szemtengely-

kezdték a sugárkezeléseket, amit jól tűrt,

ferdülése volt, amire az orvosok azt mond-

és kedvezően reagált rá. A mellékhatások

ták a szülőknek, hogy majd kinövi. Nem is

szerencsére elkerülték őt.

tulajdonítottak neki különösebb jelentő-

Családja igyekezett kiegyensúlyozott éle-

— Annyi sok

séget. Aztán a csecsemőkorban kötelező

tet biztosítani számára, a megváltozott

jót

DiPerTe beadását követően Barnabás fejé-

körülmények ellenére. Barnabás mára

hallottam erről a szer-

nek térfogata nőtt, hányások jelentkeztek

meggyógyult, „csak” gyengénlátása ma-

vezetről, hogy szinte biztos voltam

nála, éjjel-nappal nyöszörgött, nyugtalan

radt meg. További műtétekre az orvosok

benne, hogy ők nem fognak elutasítani.

volt és aludni sem tudott.

véleménye szerint nincs szükség, mert az

Végre tizennégy év után megvalósult az

Ezek a tünetek azért voltak, mert az oltás

esetleg rontana a jelenlegi állapoton. A 19

álmom, ugyanis a levelem megírását kö-

hatására immunrendszere tovább gyengült,

éves fiú az idén fog érettségizni, szeretné

vető tizennégy nap múlva megkaptam az

utat engedve a daganat növekedésének.

elvégezni az ötödik osztályt is, ami szoft-

alapítványtól, amire egész életemben

A második DiPerTe oltást már nem is kaphatta

ver-üzemeltetési szakképesítést ad majd.

vágytam — mesélte Barnabás, aki eddig

meg, mert belázasodott.

A fiatalember tizennégy éven keresztül álmo-

mozgásszegény életet élt.

A neurológia gyermekosztályra kaptak be-

dozott arról, hogy biciklizhessen, de eddig a

— Segítségünkkel ezen most könnyen változ-

utalót, ahol megvizsgálták, majd az idegse-

kerékpárokat csak az interneten nézegethette,

tathat. Március 8-án adtuk át azt a biciklit,

bészetre küldték tovább a gyermeket. Már

vágya mindeddig csak álom maradt. Hiába kért

mellyel végre kimozdul majd a szobájából

az első CT kimutatta, hogy az agykamrák

segítséget az önkormányzattól és más alapítvá-

és elindulhat életének egy mozgalmasabb

a szokásosnál nagyobbak, majd a második

nyoktól, mindenhol nemet mondtak. Az utolsó

szakasza. — mondta örömteli megelégedés-

vizsgálat látóideg-daganatot igazolt. Ekkor

szalmaszál Alapítványunk volt.

sel Balogh István, az Alapítvány elnöke.

és

szépet
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Megtörtént

Hazánk világelső

a daganatos megbetegedések
okozta halálozásban

Több százféle kór
A rák akkor alakul ki, amikor a sejtek
működését és osztódását biztosító
folyamatokba hiba csúszik: a rákos
sejtek szakadatlanul osztódnak, és
olyan új sejteket hoznak létre, amelyekre a szervezetnek nincs szüksége.

Arák elleni küzdelemben az egyéni felelősségvállalás
alól senki sem menthető fel, hiszen hazánk a
daganatos megbetegedések okozta elhalálozásban
világviszonylatban az első helyen áll.

Az így képződő szövethalmazt nevezzük tumornak vagy daganatnak. A rák
több százféle megbetegedést fed, s
mivel gyógyítása is sokrétű, nincs ellene univerzális gyógyszer. Az emberi
szervezetben

naponta

keletkeznek

Világszerte a rák szedi a legtöbb áldoza-

Magyarországon a rákstatisztikák ten-

rendellenes sejtek, de ezekből rit-

tot: 2005-ben 7,6 millió ember halt meg

denciái nagyrészt megfelelnek a nem-

kán fejlődik betegség. Néha azonban

rákban, és becslések szerint a rákos meg-

zetközi folyamatoknak, azzal a szomorú

ezek

betegedés, amennyiben nem tesznek lé-

kiegészítéssel, hogy a szív- és érrend-

felügyelete alól, s féktelen szaporo-

péseket ellene, a következő 10 évben 8,4

szeri halálozás után a második helyen

dásuk rákhoz vezet. 1920-ban Magyar-

millió ember halálát okozza majd. A WHO

állnak a rákos megbetegedések, és eu-

országon tumor miatt 5400-an haltak

célkitűzésként javasolta, hogy 2006 és

rópai felmérések tanúsága szerint a fér-

meg, 1941-ben már 10 270 halálesetet

2015 között évente 2%-kal csökkentsék a

fiak tekintetében első, a nők esetében

regisztráltak, 2004-ben több mint 33

rákos megbetegedés miatt bekövetkezett

a második helyen állunk a rák okozta

ezer ember veszítette életét dagana-

halálesetek számát. Ezáltal a következő

halálozásban. Némileg reménykeltővé

tos megbetegedésben. A WHO szerint

10 évben 8 millió ember életét tudnák

teszi a képet, hogy napjainkra a leg-

a megelőzést két fő kockázati ténye-

megmenteni. A WHO szerint az összes

több rák esetében megállt a meredek

zőre kell összpontosítani: a dohány-

elhalálozás 40%-át meg lehetne akadá-

növekedés. A férfiakkal

ellentétben

zásra és a táplálkozásra, de fontos

lyozni.

még mindig nő azonban a nők közt a

az elegendő C-vitamin bevitele is a

tüdőrák előfordulása. Egyértelmű, hogy

szervezetbe.

ez a lányok és asszonyok közt egyre

(MTI)

kibújnak

az

immunrendszer

gyakoribb dohányzási szokások tragikus
következményeként könyvelhető el.

Kutatások szerint a fejlett országokban az 5—14

Léteznek ugyan hajlamosító tényezők, de

éves gyermekek esetében a rák a második

a daganatok kialakulásában mégis jelentős

leggyakoribb elhalálozási ok; évente világszerte

szerepe lehet az életmódnak is.

több mint 160 ezer új rákos megbetegedést

Hazánkban tizenhat percenként meghal

diagnosztizálnak. A fejlődő országokban a

valaki rákos megbetegedés következtében.

rákban szenvedő gyermekeknek mintegy 60%-

Pedig a szörnyű kór a korai felismerés

a hal meg a betegségben, miközben a fejlett

esetén jó eséllyel gyógyítható.

országokban ugyanez az arány 25%. Az elmúlt

Betegek, orvosok, kutatók és gyógyszer-

négy évtizedben a diagnózis és kezelés terén

gyártók, politikusok és a média képviselői

elért jelentős haladás nagymértékben lehetővé

mind tehetnek a daganatos betegségek el-

teszi a rák gyógyítását.

len, hiszen a rák csak tizenöt százalékban
orvosi kérdés.
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Forrás: NSZ-online, MNO)

Táplálék-kiegészítők

Macskakarom
a Gyermekrák
Alapítványnak
A Rica Hungáriának
köszönhetően hét éve
több száz gyermeknek
adjuk a terméket. A
visszajelzések igazolják,
hogy a gyermekek
jobban tolerálják a
kemoterápiás kezelések
nem kívánt mellékhatásait,
fizikumuk erősebb, és a
szer immunrendszerükre
gyakorolt hatásának
köszönhetően erősödik
szervezetük ellenállóképessége, ezért ritkább
az alapbetegség kiújulása.
A Macskakarom az egyik,
ha nem a legkeresettebb
készítmény a hatvan
táplálék-kiegészítő közt,
amelyeket térítésmentesen
biztosítunk a regisztrált
beteg gyermekeknek.
A Magyar Tudományos Akadémia nemrég

hetően számos, kemoterápián átesett

kiderült: a Macskakarom immunerősítő ha-

elismerte: léteznek olyan természet-

kisgyereknél enyhíthetik a kezelés kelle-

tása fokozza a fehérvérsejtek aktivitását.

gyógyászati eljárások, amelyek hatáso-

metlen mellékhatásait, és csökkenthetik

Mindezek mellett csökkenti a vírusok, bak-

sak. Sok orvos szerint ez az első lépés,

a daganatos sejtek szaporodását. Mint azt

tériumok és egyéb mikroorganizmusok el-

hogy megkülönböztethetők legyenek a

Balogh István, a Gyermekrák Alapítvány

szaporodását, csillapítja a gyulladásokat és

hasznos és haszontalan gyógymódok. Jó

elnöke — akinek gyermeke már legyőzte a

enyhíti a fájdalmat. Az eddigi vizsgálatok

példát is találhatunk: a Gyermekrák Ala-

rákot — elmondta, akkor kezdett ő maga

azt is bebizonyították, hogy a szer sejtvé-

pítvány már hetedik éve ingyen kapja a

is hinni a Macskakarom gyógyító hatásá-

dő tulajdonságának köszönhetően segíti a

forgalmazó Rica Hungáriától a Macskaka-

ban, amikor az Országos Gyógyszerészeti

szervezet regenerálódását.

rom nevű készítményt, s ennek köszön-

Intézet által készített vizsgálati anyagból

(k.l.)
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Postaláda

A jobb olvashatóság érdekében a nekünk küldött kézzel írott leveleket nyomtatott formában is közöljük

Tisztelt Alapítvány!
Tisztelt Elnök Úr!
Kéréssel fordulok Önhöz, Önökhöz.
Kislányom, Zsófi 2005 decembere óta beteg. Lábtörése után derült
ki, hogy osteosarcomája van. Sajnos az életét úgy tudták csak megmenteni, hogy bal lábát, ízületekkel együtt, tőből amputálták. Szerencsére jól van, protézissel tud közlekedni.
Sajnos anyagi helyzetünk az utóbbi időben iszonyú. Négy éve fizetjük
az építkezésből visszamaradt hitelt. A férjem minimálbére, és az én
gyesem épp hogy elég egy hónapra, és ebből még havi 22 000 Ft a
hiteltörlesztés, ami még 3 évig fennáll.
Zsófinak szüksége lenne egy kanapéra, amin erőfeszítés nélkül tud ülni,
aludni. Mi a felét talán az árának ki tudnánk gazdálkodni (segítséggel).
Segítségüket köszönöm, nagyon sokat segítettek az utóbbi évben, vitaminokkal, amit szintén nem tudnánk Önök nélkül biztosítani.
Tisztelettel

Sz. Ferencné
2007. február 28.
Alapítványunk válasza

Tisztelt Címzett!
Ezúton szeretném megköszönni az alapítvány közel kétéves
támogatását...
Három évvel ezelőtt volt egy agyműtétemm miután másfél évig kezeltek, sokáig betegeskedtem, és sok tapasztalattal gazdagodtam.
Szeretném megköszönni az alapitványnak azt, hogy mai napig is
segítenek abban, hogy egészségemet megőrizzem. Mióta meggyógyultam, minden rendben van, vagyis jól érzem magam a bőrömben,
élem az életem, nagyot harapok mindig a jóból, és úgy érzem, hogy
ezt az alapítványnak is köszönhetem, sokat jelent nekem, hogy meggyógyultam egy olyan betegségből, amit sok ember csak úgy ismer,
hogy rák, vagyis halál, örülök hogy nekem adódott még egy esély,
amivel szó szerint élni fogok ... csatoltam 1 fényképet, nyári kép,
amikor családommal es barátaimmal Balatonon nyaraltunk, továbbra
is tudom, hogy szükség van arra, hogy odafigyeljek az egészségemre, és szeretném megköszönni, hogy az alapítvány segítséget
nyújt ehhez. Sok puszit küldök mindenkinek,
igaz, senkit nem ismerek személyesen, de
mégis sokat jelent, hogy létezik valahol
egy alapítvány (sok kedves ember) ami,
„aki” segit, mikor szükség van rá, ezt
még egyszer szeretném megköszönni.
Tamás, Szeged, 2007
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Akik adtak

Miért adom az adóm 1%-át
a Gyermekrák Alapítványnak
Berkes Lászlóné, 38 éves debreceni há-

Asztalos Bernadett, 28 éves budapesti

Simon Istvánné, 42 éves péceli könyvelő

ziasszony

fodrász

Évek óta rendszeresen támogatom egy

Én nagyon szeretem a gyerekeket. Nagyon

százalékommal a Gyermekrák Alapítványt.

rosszul viselem még a tudatot is, hogy lé-

Ez a támogatás már akkor megkezdődött,

teznek nagybeteg kisbetegek a világban és a

dom, mit tennék, ha bármi bajuk lenne. Azt

amikor három évvel ezelőtt ők adtak ne-

környezetmben is. Én egyetlen módon tudok

hiszem, teljesen érthető, ha ezek után én

kem támogatást, hogy felújíthassam laká-

jobbítani a sorsukon, ha az éves személyi-

azt választom, hogy adóm egy százalékával

sunkat, a beteg gyermekem gyógyulásához

jövedelemadóm egy százalékát felajánlom

szükséges feltételek megteremtése érde-

a rajtuk hatékonyan segítő Gyermekrák Ala-

kében. Azóta is igyekszem ezzel kimutatni

pítványnak.

Én magam háromszoros gyakorló édesanya
vagyok. Imádom a gyerekeimet és nem tu-

már hosszú esztendők óta a Gyermekrák
Alapítvány hasznos munkáját támogatom.

hálámat az Alapítványnak.
Gerteli

Károly,

35

éves

zsámbéki

Csőre Imre, szarvasi eladó

Görbe Zoltán, 33 éves aszódi vállalkozó

fuvarozó

Én évekig figyeltem az Alapítvány munká-

A húgom kisfiánál néhány évvel ezelőtt

ját, mielőtt először adtam nekik személyi

osteosarcomát diagnosztizáltak. Nagyon

jövedelemadóm egy százalékát. Teljesen

jól emlékszem, mennyire fontos volt ak-

tegedéssel. Tudom, milyen félelmetes volt.

meggyőződtem róla, hogy felajánlásom jó

kor számukra mindenki segítsége. Nagyon

Bár családom nincs, el tudom képzelni milyen

kezekbe kerül. Az Alapítvány valóban kie-

jó tudni, hogy van olyan szervezet, amely

melkedően közhasznú szervezet, ez nem

segít, ha igazán baj van. Az legkevesebb,

borzalmas lehet ezt átélni gyerekfejjel. Ha

egyszerű megnevezés. Rám a jövőben is

hogy ezek után az ő segítő munkájukat tá-

számíthatnak.

mogatom szerény eszközeimmel.

Én nem gyermekként, hanem már felnőtt
fejjel álltam szemben egy daganatos megbe-

tehetek valamit azért, hogy a kisbetegek jobban érezhessék magukat, én megteszem.
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A szülőktől tudjuk
B. Zoltán
A tízéves Zolit Hodgkin-kórral
kezelik. Egy éve rendszeresen kapja
tőlünk a táplálék-kiegészítőket,
amelyek nagyban hozzájárultak
fizikai állapota javulásához.

Segítettünk

K. Zsófi
Hét éve támogatjuk a kislányt, aki
segítségünkkel már boldogan éli a
kisiskolások mindennapi életét.

V. Martin
A 11 éves kisfiút három éve
támogatjuk. A kapott termékek
sokat javítottak állapotán, így már
a lovassporttal is foglalkozhat.

Egy éve támogatjuk K. Erzsébetet, akinek a gyógyulásában nagyban közrejátszottak az Alapítványunktól kapott táplálék-kiegészítők.A
készítmények segítségével sikerrel küzdötte le a
kemoterápiás szerek nem kívánt mellékhatásait.
Erzsébet jeleneleg egy német—magyar építőipari
szakközépiskolában tanul, mérnök szeretne lenni.
Erre minden esélye megvan, hiszen kitűnő tanuló.
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