
Paradigmaváltás a gyógyításban – meddőség a civilizációban 

Az életünk szinte minden területén változásokat láthatunk. Így van ez a gyógyítás 

területén is. Soha ennyire aktuális nem volt a holisztikus szemlélet elsajátítása. 

Lehet-e egy-egy betegségnél, problémánál csak az adott szervre koncentrálni? 

Lehet-e az adott szervet a szervezetből kiemelni és gyógyítani? Az adott személy 

lelki állapota, munkahelye, általános megelégedettségi mutatója számít-e, mikor 

meg szeretne gyógyulni? Hatással van-e rá az ökológiai környezete?  

A WHO 1948-ban megfogalmazta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális 

jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. 

Ezek nagyon fontos kérdések, aktuálisan mai kérdések. Tanácsadóként sok 

esetben találkozok gyógyítókkal, természetgyógyászokkal, akik ilyen vagy olyan 

ősi módszerre esküsznek. Energiagyógyászatok, lelki és spirituális irányzatok, ősi 

kínai módszerek, masszázsok, önszuggesztió. Magamnak felteszem a kérdést: az 

ősi gyógymódok a maguk letisztult formájában aktuálisak-e meg ebben a 

folyamatosan változó és megváltozott világban? Hiszen évezredekkel ezelőtt nem 

volt elektroszmog és nem volt vegyi szennyezettség.  

Nézzük meg meddőség tekintetében Kínát, az akupunktúra és az ősi gyógymódok 

egyik klasszikus hazáját: A távol-keleti ország meddőségi rátájáról szóló 

statisztikák kongatták meg a vészharangot. Az adatsorokból kiderült: a 

fogamzásképes kínai lakosság több mint 12 százaléka bizonyult terméketlennek 

2010-ben, miközben arányuk 1980-ban még a 3 százalékot sem érte el. Jelenleg a 

probléma mintegy 40 millió párt érint! 

 

 

 

Kínában félpercenként születik olyan gyermek, akinek 

valamilyen rendellenessége van, és ennek részben a 

környezetszennyezés az oka. 

  



Márciusban tízéves vizsgálódást követően pekingi és texasi kutatók az “ország 

szénbányájaként” is emlegetett, a legszennyezettebbnek számító Sanhszi 

tartomány velőcső-záródási rendellenességgel született babáit vizsgálták. Az 

Egyesült Államok átlagának 140 szeresére rúgó rendellenességi arány okaként a 

kutatók egyértelműen a környezetszennyezést nevezték meg. 

Az ökológiai stressz hatása a nők hormonegyensúlyára és termékenységi 

mutatóira  

Novoszibirszki klinikai vizsgálat 2013, A vizsgálatot végezte és közzétette: Prof. 

Dr. Csuhrova, Dr. Volkov. 

• vizsgálatot 1015 nőn végezték el, akiket speciálisan lakóhelyük szerint a 

város legszennyezettebb és legtisztább járásaiból válogattak össze, valamennyien 

legalább 10 éve éltek a környéken. A nők elvileg egészségesnek érezték magukat. 

• Életkoruk 18-35 közötti.  

• A vérvételre a folliculáris szakasz 6-7-8 napján került sor.  

• Eredmény: a vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a szennyezett 

városrészben élő nők vérében jelentősen magasabb adrenokortikotropin, 

szomatotropin, aldoszteron, kortizol szintje.  

 

A gyógyítás mai megváltozott világunkban már nem korlátozódhat le egy-egy 

szervre, szervrendszerre, lelki okokra, hiszen a betegségeknek számos oka lehet. 

Éppen ezért napjainkban csak olyan megoldások jöhetnek szóba, melyekkel 

holisztikusan, az egyént érintő szinte minden területet hatékonyan fel tudunk 

ölelni.  

A természet bölcs, hiszen az állatvilágban is megfigyelhetjük, hogy ha az utód 

felnövekedéséhez nem adottak a körülmények (és itt ne az anyagikra gondoljunk), 

vagy az anya egészségét veszélyezteti az utód kihordása, akkor a 

megtermékenyülés vagy nem jön létre, vagy spontán vetélés történik. A természet 

önszabályozó rendszere is beleszólhat tehát a terveinkbe.  

http://www.tenyek-tevhitek.hu/meddosegipar.htm 

  

http://www.tenyek-tevhitek.hu/meddosegipar.htm


Hány oka lehet a meddőségnek napjainkban? Ne nézzük a felsorolásban az 

előfordulási arányokat, csak haladjunk sorban ösztönösen:  

- Az élelmiszer vegyi szennyezettsége – nyugaton évtizedek óta 

konzerválódnak a halottak,  

- Az élelmiszer génmódosítása meddőséget okoz – orosz kutatók 

patkányokon végzett kísérletei egyértelműen bizonyították, hogy az első 

generációs patkányok utódai életképtelenek voltak, sokan elhullottak, a második 

generáció pedig meddő lett. A tudósok arra is figyelmeztetnek, hogy a 

génmódosított növények elfertőzhetik a környezetüket virágporaikkal, így 

gyakorlatilag minden asztalra juthat a fertőzött élelmiszerből.  

http://www.merovedenie.org/index_918_920_970.html 

- A klóros csap víz meddőséget okozhat – fenol, bróm, higany, ólom, 

gyógyszermaradványok, vegyi anyagok lehetnek a vízben. A klór, a bróm, és az 

ólom károsíthatja a génállományt és meddőséget okozhat.   

- „Megbetegítő ház szindróma” – a lakásfelújításkor használt vegyi anyagok, 

a bútorok ragasztóanyagai, a felújításoknál használt festék alapanyag, a glikol. 

Vizsgálatok megállapították, hogy a lakásban kb. 100 féle anyag található a 

levegőben, melyek károsítják az egészséget. A glikol a férfiak spermájának 

mozgékonyságét blokkolja.  

- Elektroszmog – az utóbbi tíz évben az intenzitása 100 000-szeresére nőtt. 

Tudósok bebizonyították, hogy a nők, akik a monitor előtt ülnek napi 2-4 órát, 

funkcionális zavarok állnak be az idegrendszer működésébe, ami a havi ciklusára 

is hatással lehet, ezáltal a teljes hormonrendszerére. Férfiaknál napi 3 óra 

telefonálás csökkenti a spermiogram mutatóit. 

- Szennyezett területek – vegyipari telepek, vegyi katasztrófák, 

atomsugárzások területei. Csernobilban például a pajzsmirigy betegségek 

kerültek előtérbe, ami az ovulációra hat negatívan, ezáltal okozva meddőséget.  

- Endometriózis, mióma, fibromióma, gyulladásos betegségek, stb. megléte.  

- Kései gyermekvállalás – Oroszországban az orvosok a maximum 35 évben 

állapítják meg az első gyermekáldás tervezését. ezek után komplikációkra lehet 

számítani.   

http://www.merovedenie.org/index_918_920_970.html


- Lelki okok: szorongások, félelem a szüléstől, stb.  

- Negatív programozás - a nő két esetben képes mindenre: hogy legyen 

gyereke, és hogy ne legyen gyereke. Napjainkban a gyereket tervező nők általában 

nem áldásként, nem alázattal tekintenek a gyermekáldásra, mint Isteni ajándékra 

és felső tervre, hanem inkább logikai megfontolásból, számokban és észérvekkel 

felvértezve közelítenek a témához. Ez a hozzáállás konfliktus a Természettel, a 

Gaia-konfliktus megnyilvánulása. Sok esetben a negatív tudatos programozás – 

az áldott állapot elutasítása - olyan erős, hogy teljesen leblokkolja a 

megtermékenyülést. Ezeknek a programoknak az oldására külön pszichoterápiás 

módszerek vannak.  

A felsoroltakból is látszik, hogy a meddőség nem egyszerű dolog: A Triomed 

multifunkciós rendszere azonban több okra is megoldást nyújthat, megvédheti a 

leendő édesanya és édesapa szervezetét a káros hatásoktól.  

www.triomed-vital.hu 

 

 

http://www.triomed-vital.hu/

