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A betegségek és alternatív
gyógyításuk

Mit csinálhat az ember egy szép esős, hideg téli délután,
amikor otthon mindent megtett amit ilyenkor szokás, azaz
megszámolta a pénzt, kettyintett egyet, aztán még mielőtt
még egyre ráhangolnák, gyorsan pórázon fogja a kutyuskát és
elindul sétálni.
Egy ilyen délután sétálgattam és a kirakatokat nézegettem,
azaz nézegettem volna, ha lett volna mit, ugyanis a hajdani
üzletsor valahogy így nézett ki: lehúzott redőny, bank,
gyógyszertár, bank, bank, gyógyszertár, bank, gyógyszertár
és ismét lehúzott redőnyök sora. Ezeket bámulva, hirtelen
bokán rúgott egy fájdalmas felismerés, éspedig az, hogy
életpályám párhuzamosan fut a jól jövedelmező pályák
mellett és ezért kell én kutyát sétáltassak, ahelyett hogy más
sétáltatná helyettem.
Azért, hogy fájdalmam szüntessem, azonnali hatállyal
eldöntöttem, pályatévesztett leszek és átváltok egy nem
stresszes és nem igazán túlzott felelősséggel járó, de hasznos
pályára. Hát bankár lenni sosem volt az álmom, a sok rizikó
faktor, az ember feje fölött lebegő csődveszély, stressz, hát
ezt nem nekem találták ki, gyógyszerész nem lehetek, mert
oda tudtommal nagy kémia tudás szükséges, nekem meg ezt
csak tanították és sosem maradt meg semmi belőle.
Ezért olyan mesterségre esett a választásom, amelyiket
mindkét jó jövedelmező üzletág felhasznál és kedvemre való,
így lettem volna orvos. Hazafelé menet már a cégérem



felirata is megvolt és valahogy így hangzott: Dr. „ÉN” kül- és
belgyógyász, idegesítő agysebész, pszichológus a szerelmi
intrikák, elő és utójátékok professzora, bármely létező vagy
nem létező betegség alternatív gyógyítója.
Gondolom ezzel magába foglaltam az orvosi szakma minden
ágát, mert nem akartam csak egy vonalon szaladgálni, hisz a
rengeteg reklámból tanulva már majdnem minden
betegségnek ismerem a gyógyítását gyógyszerrel, így csak az
alternatív megoldást kell megtaláljam és állomásba futott
ember vagyok.
Az alternatív gyógymódokra azonban kell vigyázni, hisz
számos olyan esetről hallottam amelyekben híres orvosokból
ex orvosok lettek, mert megpróbáltak kilépni a gyógyszeripar
karmaiból, azaz inkább lebeszélték az embereket a sok drága
gyógyszer szedéséről, olcsóbb és hatékonyabb gyógymódokat
alkalmazva. Ez a hozzáállás nemigen tetszik a
gyógyszergyártóknak, mert féltik a jól menő üzletáguk jövőjét,
ugyanis a gyógyszeripar jelenleg az egyik legjobban menő
üzletek egyike és ha minden jól megy, azaz tovább
szaporodunk, meg betegedünk, szerintem az első helyre fog
felkapaszkodni.
Ehhez azonban szüksége van orvosokra, akik a receptet írják,
tulajdonképpen így kihasználva őket saját javára, csak ezt
kevesen veszik észre. Ezért nem tetszenek a nem
gyógyszeres kezeléssel próbálkozók és mindent megtesz a
jelzett ipar, hogy mellékvágányra terelje őket.
Mivel én is félek, nehogy mellékvágányra tereljenek a
fővágányról, még mielőtt ráálltam volna, ezért olyan
kezeléseket kell kitaláljak, amelyek mindenkinek hasznosak.
Leírok néhány gyógymódot, igaz még nincsenek



szabadalmazva, ezért ha valaki kipróbálja és nem tapasztal
javulást ne reklamáljon, mert úgysincs kinek.
Kezdeném talán a fájdalomra ajánlott kezelésekkel, mivel
ebből van a legtöbb, hisz annyi -féle fájdalmunk van, hogy fel
se lehet sorolni, ezért meg se próbálom. Sok fajtája létezik, de
itt én csak a fizikai, lelki és képzeletbeli fájdalmakra
összpontosítanék és ajánlanék néhány megoldást.
Ott van pl. a fejfájás, ami kezd népbetegséggé válni, hisz alig
lehet olyan embert találni, akinek valamiért ne fájna a feje. Az,
hogy kinek hol fáj, a „figyelmet elterelő” kezelésnél teljesen
lényegtelen, ezzel a módszerrel az ember megpróbálja
elköltöztetni a fájdalmat tudatosan egy kevésbé lényegesebb
testrészébe, nem engedve meg a neki a szabad járást.(
vonatkoztatás itt a közmondásra: „Jár mint a zsidóban a
fájdalom”). Kiválasztja tehát, mondjuk a kisujját, erre ráüt a
hús potyolóval, de csak akkorát mint egy szopóborjúból
vágott flekkenszeletre és garantáltan felejti a fejfájást. Innen
a fájdalom kiűzése már egyszerűbb, addig rázzuk míg egyszer
csak kiugrik, ezért érdemes a test periferikus részeibe
irányítani, mert innen hamarabb megmenekülünk tőle.
Használhatjuk a helyi érzéstelenítő módszert, ez azon a
közmondáson alapszik, amelyik azt tanácsolja, hogy: „kutyát
szőrével” és nagyon egyszerű, mert csak annyiból áll, hogy
egy jól kiégetett téglát törünk szét, homlokkal vagy a fejünk
búbjával, ez attól függ hol lüktet a fájdalmunk. Sose
próbálkozzunk a fej más részével törni, mert olyan
mellékhatások jelentkeznek, mint szédülés, hányinger sőt
ájulás is bekövetkezhet! Ennek a módszernek az előnye, hogy
sokszori használat után Kung Fu mesterré válhat az ember, ez
meg nagy előny mai erőszakos világunkban.



Ha mindez nem használna, akkor felőlem akárki szedhet
aszpirint, nurofent, sharidont sőt prosztamol unot is, de
inkább ajánlanám a káposztalevél borogatást, mert ezt utólag
megfőzve nagyszerű fogyókúrás ételt rögtönözhet bárki belőle
szükségtelenné téve a kapszula használatát. Aki többet akar
megtudni a tesi betegségek alternatív gyógymódjairól, annak
levélben kell érdeklődnie és én közben letéve a hippokratészi
esküt, teljesen díjmentesen válaszolok, ami nagy dolog a
pénzéhes jelenben.
A lelki betegségek gyógyítása sokkal komplexebb és egyénre
szabott, ezért itt nem részletezem. Ha valaki ilyesmiben
szenved, bizalommal forduljon felém és ha nem fordul el
miután elemeztem lelke összetevő elemeinek százalékát, a
tűz és víz esetenként tüzes víz keveredési arányát, akkor
személyeskedő kezelésben részesülhet, ha akar. Egy példát
azért adnék, már csak a reklámom kedvéért is, például a
szerelmi bánatra legjobb megoldás a lélek kiöntés, olcsóbb ha
papírra öntjük, mondjuk szomorú szerelmes vers formájában
és drágább, ha egy hirtelenszőke, útszéli pacsirtának, vagy
izompacsirtának mellét öntözzük vele.
Utoljára hagytam a képzelt fájdalmakat, mivel ezek
különleges kezelést igényelnek, a gyógyszeres kezelés
legtöbb esetben mit sem ér, hacsak nem magasabb rendű
gyógyszereket alkalmazunk hosszú távon, gondolok itt kokain,
marihuána, morfium, stb., de alkoholos beöntések is
megteszik, ám ezeket nem ajánlom a káros mellékhatások
miatt. Ezen fájdalmak megszüntetése hosszú és fáradságos
munkát igényel hagyományos módszerekkel, hisz nehéz
megszüntetni egy nem létező valamit. Itt az egyetlen hatásos
módszer a kibeszexelés, a beképzelt fájdalmat kibeszéljük
magunkból két órán keresztül, utána a szünetben szexuális



zsibbasztás, megint beszéd és ismét szex. Az
időintervallumokat lassacskán megpróbáljuk felcserélni, és
amikor eljut a képzelt fájdalmas, hogy két óráig szexel és egy
percig beszél, akkor én gyógyultnak nyilvánítom. Aki nem
hiszi nyugodtan kipróbálhatja, a mellékhatásokról nem kell
megkérdezni senkit!
Mindezen alternatív kezelések jelenleg teljesen díjmentesek,
de csúszópénzt elfogadok, sőt melegen ajánlom mindenkinek
a csúsztatást, hisz a hippokratészi eskü erről nem tesz
említést és nem ellenzi, no meg én is kell fizessem a
kutyuskám sétáltatását valamiből!



Barátok és szeretők
CONIUNCTIO EA, QUAE UTILITATIS CAUSA SUSPECTA EST,
VERA AMICICIA ESSE NON POTEST.
Nem lehet igazi barátság az a kapcsolat, amelynek haszon
volt az indítéka.
Nagyon elferdült napjainkban ennek a két szónak az értelme,
ezért úgy érzem nem ártana tisztázni, hogy tulajdonképpen
kit lehet barátnak nevezni és kit szeretőnek.
Nagyon lealacsonyították mindkét fogalmat, és annyira
hétköznapivá tették őket, hogy az valósággal fáj annak, aki
tudja, hogy mi az a barát, vagy ki egy igazi szerető.
Például találkozik az ember egy ismerősével, aki valakivel
sétál, ezt bemutatják neki, hogy íme ez egy barát, akit mint
kiderül két hete ismer. Egy baráti kapcsolat kialakulásához
évekre van szükség, nem napokra vagy hetekre és ez így igaz,
mert két hét múlva ugyanaz az ismerős már más „ baráttal”
sétál, az előbbi ugyanis már ellenség lett, ugyanis nem tudtak
megegyezni, hogy a WC papírt milyen pozícióba kell a görgőre
felhelyezni. Nagyon kellene vigyázni, hogy kit becéz az ember
a barátjának és ne alacsonyítsuk le ezt a szót és töröljük a
nemes érzések listájáról ezt a szép emberi érzést, ami meg
kellene különböztessen az állatoktól, épp úgy mint a szeretet
vagy szerelem.
Egy békésen legelésző juhnyájnak a tagjait is barátoknak
nevezhetjük, hisz oly egyetértésben élnek, addig, amíg jön a
farkas, ekkor már csak mindegyik a maga irháját menti, de
hát ők állatok és csak ösztöneik vannak.



Egy ismerősi kapcsolatot csak bizonyos próbatételek után
lehet barátinak nyilvánítani, ennek vannak fokozatai, melynek
felsőbb fokozata a baráti és legfelsőbb a szerelmi kapcsolat
mely magába kell foglalja az összes alatta levőt.
Régebb egy kicsit egyszerűbbnek tűnt a helyzet, mert nem
volt annyi érdekeltség, közelebb álltak egymáshoz az
emberek és könnyebb volt baráti kapcsolatot teremteni. Igaz,
akkor is akinek pénze volt több baráttal dicsekedett, persze
addig amíg a pénz elfogyott, mert ekkor a sok barátból
legfeljebb egy maradt meg, de legtöbbször egy se. Az igaz
barátot ki lehetett próbálni ugyebár egy csatában, mert nem
hagyott magunkra, ha szorongatott az ellenség, hajba lehetett
kapni vele néha- néha és megmondani egymás szemébe az
igazat, de ettől még nem dőlt össze a világ és másnapra
rendben volt minden.
Manapság általában érdek barátságok köttetnek, mindenki
csak saját érdekeit tartja szem előtt, igazából alig tudunk
tiszta baráti érzésre lelni valahol. Mindenki, mindenkit
barátjának nevez akit csak ismer és szerintem ez nagyon
helytelen, mert teljesen kifordítjuk e szó értelmét és így a
legtöbb embernek halvány lila gőze sincs arról, hogy mit
jelent egy igazi barát.
Nagyon könnyű pedig ma is kipróbálni egy barátságot, még
harc se kell hozzá, csak őszinteség és meg merni mondani
egymásnak az igazságot.
Volt két jó ismerős pár évvel ezelőtt, az egyik óriási kölcsönt
szándékozott felvenni, gondolva, hogy jobb dolga lesz. Baráti
figyelmeztetést kapott, hogy legyen óvatos, nem érdemes
ilyesmibe belevágni, mert nem jó irányba halad a gazdaság,
nézzen a reklámok mögé. Erre fel a jó ismerősből, nagyon



távoli ismerős lett, mert azt állította, hogy csakis
rosszindulatból kapta a figyelmeztetést, hisz neki mindenféle
bank meg egyéb szakemberek kiszámították, milyen jó üzletet
csinál.
Fél év múlva beütött a búbánat, gazdasági válság formájában
és az amelyik a kölcsönt vette krízishelyzetbe került, már a
házát árverezik a feje fölül. Most ismét közeli ismerős
szeretne lenni, esetleg barát is, ha pl. az árverésen egy jó
ismerős megvenné a házat és ő benne maradhatna, addig míg
rendre visszafizeti. Vajon, ez barátság lenne?
Összefolyik ma már a barát és szerető fogalma, nem tudják az
emberek, hogy létezhet tiszta barátság férfi és nő között is,
szex nélkül. Ma egy kalap alá vesznek mindent, ha valakit
barátnak mondanak, azt szeretőnek tartják és fordítva. Az
embernek pedig lehet barátja valaki anélkül, hogy ágyba
bújna vele, sőt ágyba is bújhat beszélgetni anélkül, hogy nemi
vágyai lennének és ez már egy igazi barátságnak nevezhető a
nemek között. Sajnos a mai pletykaéhes világunkban ilyesmi
elképzelhetetlen, mert min csámcsogna akkor a
pletykaműsorokra ragadt emberiség. Bárki megfigyelheti,
hogy a pl. a sporthírekben nem a sport a lényeg, hanem a
sportolók magánélete és botrányai, ugyanez a helyzet a
politikai és kulturális műsorokban, szinte minden szenzációs
hírnek csak pletyka a forrása, mert ezt veszik az emberek.
A szerető fogalmával aztán végképp téves elképzelések
vannak. Honnan is ered a szerető elnevezés? Mi is
tulajdonképpen egy szerető?
A régmúlt szép időkben, amikor a társadalmi szabályok
szigorú betartása következtében, rengeteg érdekházasság
köttetett és arra köteleztek két fiatalt, vagy egy fiatalt és egy



öreget, hogy boldog házaséletet éljen, teljes
boldogtalanságban, nos ennek következményeként jelent
meg a szerető nemcsak mint elnevezés, hanem mint
félhivatalos tisztség is. El is volt ismerve, hogy egy szerető
nagyon sok esetben hasznos lehet. Például, ha egy vén
kecskének fiatal menyecske jutott, tudták, hogy a fiatal és
tüzes vér többet kíván, mint amennyit nyújt egy
lekonyulófélben levő szarv, ezért szükség van egy kis
segítségre. Mivel akkoriban Viagra nem létezett, a technika
fejletlensége miatt, gyökérzöldségeken kívül más egyebet
nemigen lehetett kapni, beszerveztek hát egy fiatal bakot, aki
hivatalosan táncra, zenére és sok minden másra tanította a
fiatalasszonyt, tulajdonképpen félhivatalosan szeretője lett.
Fordított esetben is ugyanígy történt, annyi különbséggel,
hogy a férfiak általában eljártak a szeretőjükhöz és nem
otthon tartogatták, az előny itt is megvolt, mert mindig
lehetett tudni, hol keressék őket. A szeretőket elismerték és
tiszteletben tartották, mert általában nem csak nemi vágyat
elégítettek ki, hanem szellemit is, no meg volt bizonyos
befolyásuk erre meg arra. Ezért nem kell összetéveszteni a
szeretőt az ágyassal, akit általában csak egy célra használ az
ember. Úgy gondolom, ez lenne tulajdonképpen a szerető,
egy házasságon kívüli harmadik személy, de lehetett csak
második személy, ha valamilyen okokból nem lehetett
házassággal hitelesíteni egy szerelmi kapcsolatot. Mindkét
esetben egy szerető tartása becsületbeli kérdést is jelentett.
Akkoriban a becsület annyira rangos helyet foglalt el a létrán,
mint amennyire alacsony létrafokon helyezkedik ma. Így a
szeretőknek is volt becsületük, nyilvánosan kiálltak mellettük,
akár egy igazi barát mellett és mások ezt tiszteletben
tartották.(Alig hiszi el ma valaki azt, hogy megengedték



Napóleonnak meglátogatni a szeretőjét, nagy csatája előtti
éjjelen, tudták ki a szeretője, hol lakik és azt is sikerült
kikémkedjék, hogy meg fogja látogatni, mégsem tették el
orvul láb alól, mert volt becsület.)
Véleményem szerint, azért a barátot és a szeretőt el kell
különíteni egymástól, úgy fogalmat mint személyt, mert ha
összekeveredik a kettő, abból mindig bonyodalmak adódnak.
Ez régebben is így volt és a helyzet ma sem változott, ha két
jó barát egy szeretőt tartott, akkor ott a barátságnak
általában vége lett. Ma is ez a vége, de ma, ha a szerető pl.
egy feleség, akkor ott egy vagy két házasságnak is
befellegzett, ez régebb nemigen történt meg, a szigorúbb
egyházi törvények és a fentebb leírt okok miatt.
Egyedül a házaspárok esetében lehetséges, sőt ideális ha
ezek egymás szeretői és egyben barátok is, mert az ilyen
házasságok nagy viharokat képesek átvészelni.
Ajánlom tehát, hogy fokozzuk a fogalmakat, ha
megismerkedünk valakivel, akkor az legyen csak ismerős, ha
mélyül kapcsolatunk, akkor döntsük el baráti vagy milyen
rangot adunk és akként mutassuk be az illetőt.
Ez nagyon fontos, hogy mások ne értsék félre a kapcsolatot,
sajnos ma már egyneműek esetén is lehetnek ilyen
félreértések.
Saját tapasztalatból mondom ezt, mert úgy hozta a sors, hogy
sok nőnemű barátom volt,(sajnos az élet szétszórta őket a
világ minden tájára) barát a szó szoros értelmében. Nos,
ezeket bemutatva ismerősöknek vagy rokonoknak mint
barátot, azonnal kacsintgatni kezdtek, célozgatni erre meg
arra, sőt egy idő után szélhámossággal is vádoltak, hogy
miért kell annyi nőt bolondítani egyszerre.



Ekkor vettem észre először, hogy mennyire nem értik az
emberek, mit jelent a barát és mit a szerető, azóta nem
merek- félreértések elkerülése végett- barátnőként bemutatni
valakit, csakis ismerősként, még a jó ismerős is veszélyes
néha-néha.
Oktatni kéne szerintem az embereket, főleg a fiatalokat az
egyszerű, tiszta emberi érzésekről és kapcsolatokról, mert
hiába van diplomája valakinek a komplex nemzetközi
kapcsolatokból, ha nem tudja rendszerezni saját egyszerű
kapcsolatait.
A virtuális barátság csapdájába esett az emberek nagy része
és ebből csakis egy igazi baráti ölelés mentheti ki.
Szeretőt manapság nem érdemes tartani, mert sem egyházi,
sem társadalmi törvények nem tiltanak semmiféle
házasságkötést vagy a válást, (nem kékvérű családokra
célzok, ahol a rangok még léteznek) csak igyekezzünk olyan
személlyel összekötni életünket, aki úgy baráti, mint szeretői
tisztséget képes betölteni, így a válás elkerülhető.



Szerelem védelmében
Annyiszor elhatároztam már, hogy írok valami szépet, a
tavaszról, a virágokról, a szerelemről, hisz annyit lehet ezekről
írni. Úgy döntöttem, hogy a szerelmet részesítem előnyben,
mert eléggé elhanyagoljuk manapság és érzem ráfér egy kis
dédelgetés.
Eszembe jutottak kamaszkori szerelmes verseim, mert engem
is megszállt olykor az ihlet és írtam ilyesmit, valószínű nem
volt irodalmi értékük, de valakiknek nagyon értékesek voltak.
Ezt csak húsz év elteltével tudtam meg, mikor előkerültek a
régi emlékek, köztük az én verseim, amiket annyi időn
keresztül megőriztek. Ha én annak idején felmérem egy ilyen
vers hatását, biztos többet gyakorlok és ma lehet befutott
költő lennék.
Leülök tehát, és a tavaszra gondolok, hisz az magával hoz
mindent ami szép, virágokat, egy új vagy kiújuló szerelmet,
mert a régi szerelmet is újra kell néha ébreszteni, nehogy
másik foglalja el a helyét.
Bizony ez sokszor megesik, legfőképp a szerelem évszakában,
mikor jobban kering ereinkben a vér, hiába vagyunk
melegvérűek, azért a napfény épp olyan hatással van ránk
tavasszal, mint a hüllőkre bármikor.
Mikor ezt a hasonlatot leírtam, már szinte érzem, hogy ezt az
írást is elszúrom, ha nem vigyázok és itt se fogok csak szépet
mondani, ismerem magam és érzem, kezd a kisördög
piszkálni, pedig ezt a témát nem lenne szabad kifigurázni.
Ezért újból összeszedem gondolataim és összpontosítok.



Amikor először a szerelemre gondoltam, azonnal Shakespeare
szerelmesei jutottak eszembe, két kamasz romantikus,
tragikus végű szerelemi története, ám rögtön egy
gonoszkodókérdés bujkál gondolataimban: – mi lett volna ha
elengedik összeházasodni őket? Húsz év elteltével,
mindennapi kis civódásokkal, anyósokkal, gyerekekkel,
valahogy úgy érzem nem ment volna a gyerekházasság, tudta
ezt az író is, azért döntött ilyen befejezés mellett. Ha egy fél
lépéssel is tovább folytatja a cselekményt, bizonyára elesünk
a világirodalom egyik remekművétől.
Általában a nagy szerelmek hamar elmúlnak, ezért aki
ilyenekről ír, be kell fejezze művét mielőtt a hétköznapok
következnének, mert az már senkit nem érdekel, a
mindennapok szerelmei nem hatnak meg senkit, pedig azok
ám az igaziak!
Az igazi az, amikor idős házaspárok sétálnak kézen fogva,
akiknek csak szolid kis szerelemben volt részük, de ez
megmaradt évtizedeken keresztül, túlélve a kisebb-nagyobb
viharokat, melyek nélkül nem is élet, az élet. Ehhez a
túléléshez viszont szükség van, az otthonról kapott minimális
hét éves szerelmi műveltséghez, amit ma sajnos kevesen
kapnak meg.


