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Folytatjuk a követendõ, példamutató jeles magyar Emberek bemutatását egy általunk nagyrabecsült orvossal aki, bár szembe ment az árral és
sokszor társai, kollégái, a média által megvetetten,
kigúnyoltan, szívós munkabírását és elhivatottságát Istenbe vetett hitébõl merítette.
Dr. Eõry Ajándok pályafutását már nagyon régen
figyelem, elsõsorban azért, mert minden tiltás, lesajnálás, féltés ellenére két dologhoz szemmel láthatóan
ragaszkodott. Egyrészt a kínai akupunktúrás gyógyító módszerhez, másrész a hajléktalanok közt végzett
segítõ-gyógyító munkához.
- Tévedek, ha azt feltételezem, egy ilyen emberpróbáló munkát csak mély hittel, istenhittel lehet végezni?
- Nem téved, bár azt nem tudom, istenhite van-e
azoknak, akik szerte a világon ilyesmikkel foglalkoznak. Az biztos, hogy a munkába, az emberi jóságba
és a változtatásba vetett hit nélkül nem lehetne csinálni. Nekem persze mély istenhitem is van hozzá.
Krisztus is hajléktalannak született. Mindenkiben lakik Krisztusból valami, én pedig igyekszem mindenkiben a nagybetûs EMBERT látni, legyen bármilyen
nyomorult. Csodálatos az a krisztusi történet, ami a
Húsvét elõtti nagycsütörtökön esett meg, amikor Jézus azt mondta egy hajléktalannak, hogy én most
megmosom a lábad. Mély értelme van annak, hogy
valaki hagyja, hogy lehajoljanak hozzá, valamint,
hogy én képes legyek lehajolni egy ilyen lábat megmosni. Mindkét részrõl felemelõ érzés.

- Pedig nálunk évekig boszorkányüldözés zajlott
az akupunktúrával kapcsolatban, annak ellenére,
hogy a Szovjetunióban egyetemen, az orvosin komoly
képzés folyt e témában. Itthon szigorúbbak voltak, sokáig kimondottan tiltották, s ez érdekes.
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egyre több betegséget tudunk így gyógyítani, pontosabban segítünk a testnek az öngyógyításban. Ami a
kínai kapcsolataimat illeti, azokat is a gondviselésnek köszönhetem. Többször is meghívtak konferenciákra, és ezeken mindig újabb és újabb kapcsolatok,
barátságok születtek. A kínaiak kedvelnek bennünket, tudják, hogy a hunok leszármazottai vagyunk, és
azt is elmondták már számtalanszor nekem, hogy õk
a hunoktól tanulták ezt a fajta orvoslást.
- Ön egy kis könyvet is írt azokról az egyszerû
módszerekrõl, amelyekkel fenntartható az egészségünk, továbbá az emlegetett gyakorlatokat is meg lehet szerezni dvd-n. Ennek a gyakorlatsornak a lényege, hogy három meridián-ponton akupresszúrát kell
alkalmaznunk, azaz nyomást gyakorolni ezekre a
pontokra, mégpedig naponta. Aztán hasi légzést is
kell végeznünk minden nap, valamint a lábainkat is
erõsíteni kell guggolásokkal, no meg a meridián-pályákat csapkodni kell. Kínában ezeket a gyakorlatokat, miként más tornaféléket akár az utcán is csinálják az emberek.
- Mi az hogy! A legidõsebbek is. Tudniillik ezek
nem nehezek, csak akarat kell hozzá. Mennyivel egyszerûbb mozogni egy kicsit, mint orvoshoz rohangálni, meg marokszámra szedni a gyógyszereket! Könyvemben, amelynek a címe: Az isteni szív végartériái,
sok egészségmegõrzõ, és egészség visszaszerzõ tanácsot próbálok adni. Hiszem, és tapasztalatból tudom
is, hogy ha egészségesebbek vagyunk, a gondolkodásunk is egészségesebb lesz.

- Ön nem elégedett meg azzal, hogy Kínába járt
tanulni, hanem amikor csak teheti, kínai professzorokat hív ide, hogy tanítsák az embereket az õsi kínai
orvoslás bölcsességeire. Akarnak tanulni a magyar
- Az bizony! Hátha még hozzáteszem, hogy a nö- orvosok?
vényeken is sikerült kimutatnom az alacsony ellenál- Nem mondom, hogy nincs egyesekben még
lású pontokat, magyarán az energiahiányt, ami aztán mindig idegenkedés, de sokan õszintén érdeklõdnek,
a betegséget is okozza.
mert azt tartják, amit én: csak tiszta forrásból érde-

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Most megeshet önnel az a csoda, hogy
A magasabb szempontok elsajátítása ugyan
Hiába minden erõltetett nyájasság családTársulásra, eljegyzésre is sor kerülhet, de kinemcsak a tükörbe pillantva találhatja meg
nem hozhat feltétlenül azonnali hasznot az
tagjait most már csak konkrétumokkal tudja
csit erõltetni kell a dolgot. Csak az elsõ lémeghatni, az ígérgetések ideje lejárt. Pénzügyi gond- életébe, de mégis segít önnek abban, hogy reálisab- hasonmását. Bár az illetõ valószínûleg inkább lelki tü- pés lehet nehéz, de aztán már megy minden, mint a
jai megoldásában sokat segíthet egy isteni szikra, ban, tisztábban lássa a helyzetét. A más szempont körképe önnek, de ez épp elég ahhoz, hogy szere- karikacsapás. A lényeg: ne mondjon le arról soha,
lem, avagy mély barátság legyen a találkozásból. amit igazán akar.
vagy egy jókor tett ajánlat, amire nem rest lecsapni. több hitet ad. A több hit képzelõerõt.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Vannak ugyan gátló erõk: a jelenlegi kapcsolatai,
Tél végén úgy érezheti, hogy a világ ön körül foSzokatlan pénzügyi tranzakciókba kezdhet, ami
Ha a fészekrakással van elfoglalva mostanárog, és mindent meg is tesz azért, hogy ezt jól
ugyanúgy hozhat váratlan nyereséget, mint veszesetleg épp a társkapcsolata az, ami akadálya leban, akkor nagy esélye van arra, hogy meghet az elõmenetelének. A kivárás segít, de nem a végte- kiélvezze, kihasználja. Most különösen fogékonnyá válik teségeket. A szerelmi életében is több kockázatot vállalhat, találja álmai fürdõszobacsempéjét. A kommunikáció
lenségig. Ha efféle gátlást tapasztal, legjobb, ha nem fedi a mûvészetekre: látogasson el egy kiállításra, vagy lepje de legyen nagyon elõvigyázatos. Ha valamiben kudarcot vall, házában járó Uránusz növeli ismertségét, akár a nafel még minden tervét, de nem is adja fel egészen azokat. meg koncert vagy színházjeggyel magát és kedvesét! ne akarja mindig másban keresni az okokat!
pi sajtó szintjén is.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Talán nem kellene mindenért önnek vállalnia a
Keresse a pozitív kisugárzású emberek társasáÚgy tûnik, eddigi életstílusa tarthatatlanná vált,
Az ön legnagyobb erõssége éppen a gyenfelelõsséget, vagy legalább nem minden maváltoztatni kénytelen megrögzött szokásain. Az,
gédsége lehet. Ön most úgy tud okosan erõt
gát, mert lelkének szüksége van az áthangolódásgának elvégeznie. Az eredmények ugyan még váratnak ra. A munkahelyi hajsza nagy megerõltetést jelent, de az hogy ez szenvedést okoz-e önnek, vagy könnyen veszi az kifejteni, hogy akire hatni akar, az szinte észre sem
magukra, de a nem is olyan távoli jövõben busásan anyagi kárpótlás sem fog elmaradni. Társkapcsolati gondjai akadályokat, attól függ, mennyire vált merevvé, mennyire veszi. Ha a büszkeség, vagy magamutogatás hibájámegfizetnek önnek azért, amit most letesz az asztalra. megoldására akkor van esélye, ha igazán tud hinni benne. telítõdött elõítéletekkel a világgal szemben.
ba nem esik, akkor mindent elérhet most!
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- Komolyan mondja, hogy a növényeket is kezel- mes tanulni. Ez pedig Kína.
hetnénk szurkálásokkal – mármint a megfelelõ helye- Sokan Öntõl hallottak elõször a pulzusdiagnoszken történõ szúrásokkal?
tikáról, ami szintén kínai módszer. Könnyû megta- Hitet nem lehet szerezni, csak kapni, kegyelem- Persze. Sokszor elmondtam már, ha a szõlõmet nulni egy orvosnak?
bõl. Maga honnan kapta? Mikor?
fagyveszély fenyegeti, megszúrom a megfelelõ pon- Nem. A kínai orvosok a pulzusból nem csak azt
- Kisgyermekként jártunk templomba, tehát az tot, és a növény felmelegszik, ezért nem fagy el.
tudják
megmondani, hogy milyen betegsége van az
alapok megvoltak. Aztán a piaristákhoz mentem
Miért
iratkozott
be
az
orvosira,
ugyanis
tudnivaembernek,
hanem azt is, hogy mikor keletkezett. No,
gimnáziumba, s szerencsém volt, mert egyetemre is
ezt én nem tudom, de a betegségeket már felismerem.
felvettek. Na, ott egyszer összevitatkoztam a párttit- ló, hogy felnõtt fejjel ült be újra az „iskolapadba”.
kárral, mert csúfolta a Szûzanyát, mondván, milyen
- Azért mert jöttek az orvosok, és számtalanszor Távoli barátaim ezzel a tapasztalati módszerrel egy
hazugság a szûznemzés, hiszen olyan nincs is. Csak- megróttak, mondván, mit beszélek itt össze-vissza, kéthetes magzatról is meg tudják mondani, hogy fiú
hogy éppen akkortájt vált a szûznemzés biológiailag mikor nem is vagyok orvos. Na, gondoltam, jöjjön a lesz, vagy lány.
is elismertté, s ezt megpróbáltam neki elmagyarázni. nemes bosszú, és elmentem az egyetemre. Különös
- Utcai gyógyító munkája ingyenes, van akupunkAzt éreztem, nem hagyhatom annyiban a dolgot, nem volt másfél évtizeddel öregebben a csoporttársaim túrás rendelése, ami – tapasztalatból tudom – a
hallgathatok. Most is hasonló gondolataim vannak, között létezni, de azért nagyon szerettem tanulni. Azt gyógyszerek árával sem vetekszik, nemhogy a kórháamikor csüggedt embereket látok – és bizony látok – mondtam mindenkinek, engem az akupunktúra érde- zi kezelések terheivel. Nem mondja a családja, hogy
magam körül. Nem szabad hagyni, nem szabad elfá- kel, ehhez kell az orvosi végzettség.
te, Ajándok, lehetnél gazdag is, mert van két diplosulni a küzdelemben.
- És ehhez kellett magának az is, hogy késõbb a kí- mád, de te folyton a nehezebb utat választod, micso- Még mielõtt bárki azt hinné, ez a vita a párttit- nai kapcsolatokat is megkeresse, hiszen az akupunk- da dolog ez?
kárral az orvosegyetemen történt, hadd mondjam el túra mégiscsak õsi kínai tudomány.
- Nem mondják. Sem a feleségem, sem a hat gyeazt, hogy Ön biofizika szakra járt, s ott is tanultak a
rekem
nem mondott ilyeneket sosem. Pedig a nejem- Igen, az emberi testben futó energiapályák ismeszûznemzésrõl. Az akupunktúráról gondolom nem.
re
igen
nagy teher hárult, ráadásul most már van hat
retének tudománya. Ha valami blokkolja az energiát
unokánk
is, úgyhogy van mivel foglalatoskodni. Nél- Téved. A szakdolgozatomat például arról kellett a testben, az betegséghez vezet. Viszont ha tûszúrámegírnom, hogy az akupunktúrás pontok miképpen sokkal serkenteni kezdjük az energiapályákat, meg- küle amúgy nem mentem volna semmire. Mert az az
mutathatók ki biofizikai módszerekkel. Ebbõl aztán szûnhet a betegség. Szinte naponta fedezünk fel új és igazság, hogy nekem semmi kedvem nem lett volna
lett is egy publikáció, azaz tudományos lapban is újabb gyógyulási lehetõségeket, ezen azt értem, hogy szamárlétrákon lépegetni és kórházban dolgozni. De
szidalmat sohasem kaptam ezért.
megjelent.

