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Fesztivál

A JÓ BOR ÉLVEZETÉHEZ BÖLCSESSÉG IS KELL ÚJDONSÁGOK A FESZTIVÁLON
SZÍNVONALAS PROGRAMOK A POHARAZGATÁSHOZ

 Két színpad, rengeteg program, kézmûvesvásár és finom ételek várják idén is a Belvárosi Szüret vendégeit a város fõutcáján
– mondta Tompagábor Kornél fesztiváligazgató. A rendezvény a
Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Turizmus Zrt. támogatásával
valósul meg. A cél, hogy magas színvonalú, sokszínû és szórakoztató programokat kínáljanak a közönségnek a hétvége alatt.
A Széchenyi téri nagyszínpadon ismét sztárvendégeket köszönthetünk. Fellép többek között
Horváth Charlie, Bye Alex, a Kiscsillag és a zalaegerszegi születésû Polgár Odett is, aki épp a fesztivál idején ünnepli 25. születésnapját. Idén elõször pedig a Dísz
téren felállított sátor ad otthont a
III. Könnyû Zalai Könnyû Zenei
programelemnek, ahol helyi zenekarok váltják majd egymást.
A szervezõ elmondta: a tavalyi
szürethez hasonlóan idén is négy
belvárosi étterem (Arany Bárány,
Göcsej Palatinus, Pedro, Piccolo)
csatlakozik a rendezvényhez, ahol
vadból, gombából és bogyós gyümölcsökbõl készült tájjellegû ételek kerülnek az étlapra. A már elkészült programfüzet tartalmazza
a menüt, sõt a Zalai Borturisztikai
Klaszter a fesztivál idejére ajánl is
zalai borkülönlegességeket az
egyes ételekhez, így mindenkinek
érdemes lesz beszerezni egy
prospektust.
De vajon milyen emlékek fûzik
a fõszervezõt a szürethez és a
borhoz?
„Szerintem én vagyok az egyetlen zalaegerszegi, akinek nincs
hegye! Szüretekre azért persze
jártam, hiszen baráti, családi körben sokaknak volt szõlõje. Sokszor voltam például Szécsiszigeten és a hahóti hegyen. A szõlõmûveléshez nem értek, de a szü-

reteket élvezem, és szeretem a
bort is, fõleg a jó, minõségi italokat. Most már meg tudom különböztetni a bort a nem bortól. Elsõ
emlékem a borról az, hogy kisgyerekként vashiányos voltam, ezért
orvosi rendelésre »kanalas orvosságként«, vörösbort kaptam – meséli.
Úgy érzi, hogy a Belvárosi Szü-

Tompagábor Kornél

Felvételünk a tavalyi Belvárosi Szüreten készült.

FEJLÕDÖTT A BELVÁROSI SZÜRET ÉS A HAZAI BORKULTÚRA
HAGYOMÁNY ÉS KORSZERÛSÉG, ÉDES VAGY SZÁRAZ, VÖRÖS VAGY FEHÉR?

 „Sok boldogság adatik meg azoknak, akik ott születtek, ahol jó
bor terem.” – idézte Leonardo da Vincit Gyutai Csaba polgármester
a VI. Belvárosi Szüret és Zalai Teríték hivatalos sajtótájékoztatóján.
Mint mondta, a zalai emberek pont ilyen szerencsés helyzetben
vannak, hiszen kiváló borászok élnek a környéken. Minõségi termékeiket érdemes évrõl évre fókuszba állítani a szüret közeledtével.
A polgármester szerint hagyomány nélkül nincs korszerûség,
így a zalaegerszegi szüretet is e
két szemlélet határozza meg. A
zalai erdõk kincsei (vad, gomba,
gyümölcsök), illetve a szõlõmûvelés és bor jelentik a tradíciót, a
könnyûzenei koncertek, az elegancia és a hangulatosan kialakított városi terek pedig a korszerûséget. Igényes fellépõkkel és más
kísérõprogramokkal.
Gyutai Csaba érdeklõdésünkre
elmondta: úgy érzi, hogy a Belvárosi Szüret az elmúlt években folyamatosan bõvült és elegánsabb
lett. Úgy változott, épült és szépült
a rendezvény, ahogy a magyar
borkultúra is fokozatosan fejlõdött.

10–15 évvel ezelõtt a borhoz fûzõdõ viszony még gyerekcipõben járt
Magyarországon. Ha az emberek
bort kértek egy-egy étteremben,
akkor maximum vöröset/fehéret,
édeset/szárazat tudtak ajánlani a
pincérek. Ma már a jobb helyeken
pincészetek, sõt évjáratok közül is
válogathatunk.
„Az sem baj persze, hogy sok
esetben az idõsebbek ragaszkodnak a saját hegyükön termelt
borhoz, és büszkék rá. A húsz
évvel ezelõtti borkészítéshez képest ugyanis azt látom, hogy
most már a kis parcellákon is sok
helyen reduktív technológiával
állítják elõ a fehérbort, vagy a
vörösbornak adnak egy hos-

Gyutai Csaba

szabb idejû, tölgyfahordós érlelést. Szóval még a kisebb tételekben is történt minõségi elõrelépés: van fajtaválaszték és
technológiai fejlõdés” – mondta a
polgármester.

ÜVEGPOHÁRRAL

KOCCINTHATUNK!

 Az idei Belvárosi Szüret és Zalai Teríték rendezvénysorozaton
ret elmúlt hat éve egy tanulási fo- belül több kisebb program is lesz a szeptember 6–8-i hétvégén. A
lyamat is volt számára, hiszen so- részletekrõl Ferencz András produkciós vezetõ számolt be a borkat foglalkozott borokkal, többféle és gasztrofesztivál sajtótájékoztatóján.
tájegység és pincészet nedûit kósA legfontosabb, hogy Zalaegertolta. A bor filozófiája is fontos lett;
minden alkalomra, élethelyzetre szeg is csatlakozott a Magyar Dal
találni megfelelõ bort, az ételekrõl Napja országos programsorozathoz, így a vasárnapi (szeptember
már nem is beszélve.
„Érdekes, hogy kamaszkorom- 8.) programok ennek jegyében telban és az elsõ bulizások alkalmá- nek. A város pályázott a „Magyar
val nem ízlett a bor – maximum az dal fõvárosa” címre is, ám két szaédes tokaji –, és akkoriban nem is vazattal Békéscsaba megelõzte a
volt jellemzõ, hogy a fiatalok bo- zalai megyeszékhelyt. A szerveroznak. Talán igaz az a mondás, zõk remélik, hogy jövõre sikerül elhogy a borhoz hozzá kell öreged- nyernünk a kitüntetõ címet.
A fesztiválon belül kerül sor a
ni, bölcsebbé kell válni, hogy értéIII. Könnyû Zalai Könnyû Zenei
kelni, élvezni tudjuk.”
programra, melyen zalai zenekarok lépnek fel a Dísz téri fesztiválsátorban. Szombaton a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
Zalai Fúvószenekari Találkozó
Ferencz András
lesz, vasárnap pedig Zalai Bordalos Találkozóra invitálják a közön- ral koccinthatunk. A Páterdombiséget a Dísz térre. Ezen a napon iskola segítségével, a szervezõk
kerül kiválasztásra a díszpolgárok egy betétdíjas rendszert szeretnébora is.
nek meghonosítani a város fesztiFerencz András elmondta: a váljain, hiszen a bor üvegpohárból
Borutcában több mint 20 borász az igazi!
képviselteti magát. Zalai, BalatonA borfesztivál hangulatát különfelvidéki, etyeki, villányi, szek- féle látványos térelemek is fokozszárdi, soproni és egri nedûket is zák majd. Ezúttal nemcsak szõlõ
kóstolhat a közönség. Aki pedig és szüretmotívumok jelennek meg
falatozna is a bor mellé, hagyo- a dekorációban, hanem igazi õszi
mányos zalai ételek közül válogat- dizájnt kap a belváros. A tereket
hat.
pedig igyekeznek tágassá és ottÚjítás, hogy ezúttal üvegpohár- honossá tenni.

Hogy mit részesít elõnyben,
egy hagyományos eljárással készült kézmûvesbort, vagy egy frissebb, reduktív nedût? Nos, azt a
hangulat, az étel és az idõjárás is
befolyásolja. Nyári melegben jobban esik egy könnyû rozé vagy
egy csácsi-hegyi zamatos fehérbor. Téli napokon viszont jöhet a
kopár cuvé!
Gyutai Csaba örül annak is,
hogy a fiatalok körében nagy népszerûségnek örvendenek a rozéborok. Véleménye szerint ennek
kulturált fogyasztása sokkal jobb,
mintha különbözõ gabonából lepárlott, égetett szeszesitalokat fogyasztanának.
A Belvárosi Szüreten megjelenõ borok magyar termékek, magyar emberek munkái, amik kiváló
minõségûek. A polgármester szerint fogyasztásukkal nemcsak
gasztronómiai élményhez jutunk,
hanem megbecsüljük a hazai borászok munkáját is.

ÍNYENCSÉGEK A VENDÉGLÕKBEN

 Kóstolt már fácánlevest vadõr módra, na és vörösboros, hecsedlis vadragut burgonyakrokettel? Valószínûleg a vadmalaccal
töltött rántott palacsinta és a vörösboros, szilvás, pácolt
szarvasszeletek hallatán is sokaknak összefut a nyál a szájában.
A Belvárosi Szüret idején négy étteremben (Arany Bárány, Göcsej
Palatinus, Pedro, Piccolo) ilyen és
hasonló finomságokat kóstolhat a
betérõ. A menü összeállítása illeszkedik a fesztivál filozófiájához: hagyomány és korszerûség. Hagyomány, hiszen a zalai erdõkben fellelhetõ alapanyagokból készülnek a
csodás étkek, ám korszerû, mert mai
eleganciával, körítéssel és fûszerezéssel tálalják õket. Aki tehát tájjellegû ízekre vágyik, érdemes lesz ellátogatnia valamelyik vendéglõbe.
Hogy a zalai borokról is ejtsünk
néhány szót: a Zalai Borturisztikai

Klaszter a helyi borászok kínálatából, könnyû ételekhez, salátákhoz
például a László Pince csicsergõjét, vagy a Bezerics Borház Cserszegi fûszeresét, és a Bussay Pince olaszrizlingjét ajánlja. Testesebb
sertésbõl, vadból készült ételekhez
a László Pince békavére, vagy
Bezerics birtokbora dukál. Fûszeres, karakteres vörös húsokhoz pedig bátran fel lehet bontani egy palack Bussay Pinot Noir-t, vagy egy
Cezar Cabernet Sauvignon-t.
A Borutcában ezekrõl is kaphatunk bõvebb tájékoztatást – kóstolással egybekötve.
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SZTÁROK A NAGYSZÍNPADON ODETT A MAGYAR DAL NAPJÁN SZÜLETETT
BYEALEX, CHARLIE, KISCSILLAG

 Idén is több neves hazai elõadó lép fel a Széchenyi téri nagyszínpadon a Belvárosi Szüret három napja alatt. A magyar könnyûzenei élet több korszakát és stílusát ölelik fel a meghívottak. A
népzene, a rock, a pop, az alternatív és a hip-hop mûfaj is képviselteti magát.
Az elsõ este az ország egyik
legnevesebb népdalénekese lép
fel, akitõl a világzene és a jazz mûfaja sem áll távol. Herczku Ágnes
az elmúlt évtizedben számos díjat

 Szeptember 8-a a magyar dal mapja, na meg Odetté. Nemcsak
azért, mert ezen az estén áll színpadra Zalaegerszegen, hanem
mert a fiatal énekesnõ éppen ezen a napon ünnepli 25. születésnapját. A jeles alkalomból Odett két szülinapi koncertet is ad,
egyet Budapesten a Kobuci kertben, egyet pedig nálunk, azaz
szülõvárosában.

közönség végre azt is meghallgatAki ugyanis nem tudná, Polgár
hatja, hogy a népszerû dalon kívül
milyen nótái vannak még. Azt ke- Odett itt született 1988-ban. A
vesen tudják, ugyanis hogy a dal- Mindszenty-iskola után a Zrínyifesztivál elõtt már több kislemeze gimnázium diákja lett, érettségi
után pedig egy fõvárosi divatiskolában folytatta tanulmányait. A zene persze mindig fontos volt számára, és része volt az életének,
annál is inkább mert édesapja,
Polgár Péter szintén zenész.
Több zalaegerszegi klubkoncert után a Megasztárban láthatta a közönség. Azóta sok idõ telt
el, több lemeze is megjelent.
Egyedi, jellegzetes, sejtelmes
hangját egyre többen ismerik, kö-

Charlie

ByeAlex

KÜLÖNLEGES EGYÜTTÁLLÁS A SZÉCHENYI TÉREN

Herczku Ágnes

szönhetõen annak, hogy dalait
játsszák a zenei adók, és számos
helyre hívják fellépni, vendégszerepelni.
Az elmúlt pár hónap is sikeres
volt számára. Jól szerepelt az
Eurovíziós Dalverseny döntõjében, lemezével elnyerte a
Fonogram-díjat, „az év hazai klasszikus pop-rock albuma” kategóriában. A tavaszi koncertturnéja
után pedig szinte az összes jelentõs nyári fesztiválra ellátogatott. A
szülinapi buli és pihenés után aztán jön az õszi/téli klubkoncertek
idõszaka, ami új energiákat kíván.

Odett esetében azonban szerencsére ebbõl sosincs hiány. A közvetlen hangulatú, lendületes, profi
hangszerelésû koncert élményét
szeptember 8-án a zalaegerszegi

közönség is átélheti a Széchenyi
téren.
Miként vélekedik a közelgõ buliról és a különleges ünneprõl maga az énekesnõ?
– Megtiszteltetés, egyben nagyon hálás feladat, hogy otthon,
Zalaegerszegen léphetek fel a magyar dal napján. Egészen különleges együttállás lesz, hiszen ez a
nap nem csak a magyar dal ünnepe, hanem az én 25. születésnapom is. Ennél tökéletesebb környezetet keresve sem találhattam
volna, ugyanis tudomásom szerint
kiváló helyi borok, illetve a gasztronómia is ünnepelteti magát ezen
a napon, tehát minden adott lesz,
hogy igazán jól érezzük magunkat
– mondta érdeklõdésünkre az
énekesnõ.
Szóval, éljen a Magyar Dal, és
Isten éltessen Odett!

KEZDETI BOROZÁSOK EMLÉKEI

 Szeretik a bort és a jó zenét,
büszkék rá, hogy 6. alkalommal
kerül megrendezésre a szüreti
fesztivál, és örülnek, hogy a tájjellegû, vadhoz, gombához kötõdõ ételek egyre inkább fókuszba kerültek az évek alatt.
Úgy érzik, ez az a vonal, amiben még erõsödhet, fejlõdhet is Annyira megtetszett a zene, hogy
a Belvárosi Szüret a következõ utána a budapesti nagykoncertre
években.
is elmentem. A Hõsökhöz, és általában a rap illetve hip-hop zenékBalaicz Zoltán kulturális alpol- hez más úton jutottam el. Gimnagármesterrel és Gecse Péterrel, a zista koromban már engedélyezkulturális bizottság elnökével bo- ték, hogy nagyszünetekben berokról és zenékrõl beszélgettünk, kapcsolhassuk a tévét, és a német
egy pohár bor mellett.
Viva csatornán sok ilyen zene
– A ’90-es évek második felé- ment akkoriban – meséli.
ben, mikor fõiskolára jártam, még
Úgy érzi, hogy az õ korosztánem volt divat a fiatalok körében lyából még most is sokan emlébort inni. Maximum a boroskóla fo- keznek olyan elõadókra, mint a Tic
gyott az egyetemi bulikon. A külön- Tac Toe, a Der Wolf vagy a Die
féle pincészetekkel és borfajtákkal Fantastischen Vier. Késõbb – a
csak késõbb ismerkedtünk meg – szombathelyi fõiskola HÖK alelnöemlékszik vissza az alpolgármes- keként – Sub Bass Monsterrel is
ter. Úgy érzem, hogy a hazai megismerkedett, néhány éve pegasztronómiában mindenképpen dig a Hõsök csapatával is.
sikertörténet a bor. Egyre többen
– A Hõsök zenéje nem csak a az évek alatt, éretté váltak, de századi fiatalok mindennapjait,
keresik a minõségi italokat, és ez tizen- és huszonéveseknek szól, megmaradtak szókimondónak, problémáit. Azt gondolom, hogy
jó dolog, mértékkel fogyasztva pe- hiszen a trió tagjai elmúltak 30 ami a stílus alapja. Ha elmélyülünk értékteremtõ és értékhordozó mûdig egészségvédõ hatása is van. évesek. Szövegeik sokat fejlõdtek bennük, akkor átérezhetjük a 21. fajról van szó.
Gecse Péternél a borral való
komolyabb ismerkedés éppen fordítva történt, mivel a keszthelyi
agrártudományi egyetemre járt.
– Nálunk a buli borral kezdõdött! A képzés alatt volt alkalmunk
megismerkedni a minõségi borászattal és szõlõmûveléssel. Több
egykori évfolyamtársam borász
lett. Némelyikükkel ma is tartom a
kapcsolatot. Persze a diákévek
alatt még fõleg fröccsöt ittunk, hiszen az volt a legolcsóbb, és egy
egyetemistának ez elég fontos érv.
A szüreti fesztivál zenei kínálatával mindketten elégedettek. A bizottságelnök jónak tartja, hogy a
város bekapcsolódott a magyar
dal napja rendezvénysorozatba.
– Jó ötlet volt csatlakozni, hiszen így Zalaegerszeg neve bekerült az országos hírverésbe is –
mondta Gecse Péter. Az idei szüreten így még változatosabb koncerteket láthat majd a közönség.
Az is örömteli, hogy az Eurovíziós
Dalfesztivál döntõse városunkban
is fellép. Bye Alex sokak kedvence, és most a televízió után élõben
is megnézhetik produkcióját.
Balaicz Zoltánt leginkább
Charlie és a Hõsök koncertje érdekli a kínálatból. Talán furcsa ez
a párosítás, de mint mondja, mindkettõhöz személyes emlékek fûzik.
– Charlie-t 1996 nyarán láttam
A mostani Belvárosi Szüreten – az Egreszeg Fesztiválhoz hasonlóan – a Dísz téren felállításelõször a zalaegerszegi Dózsara kerül a fesztiválsátor. Pénteken a III. Könnyû Zalai Könnyû Zenei programsorozat koncertjeipályán. Édesapámnak volt jegye a
nek ad otthont, ahol helyi rockegyüttesek lépnek színpadra.
koncertre, de valami közbejött neA feldolgozásokat és saját számokat is játszó Bazookát (Dolgos „Dodó” Péter vezetésével)
ki, és nekem adta a belépõt.
talán senkinek sem kell bemutatni. Ugyanitt fellép még a Megadeth tribute band, vagyis a Vortex,
majd az egyre ismertebb Tales of Evening és a Lobo Latino.
Szombaton a Kávészünet koncertjét hallgathatják meg az érdeklõdõk, vasárnap pedig a feszA mellékletet írta
tiválsátorban kerül megrendezésre a II. Zalai Bordalos Találkozó, és ezzel együtt a Magyar Borés összeállította:
dal Napja. Az estet az Ezüst Patak és a Magyar Vista Social Club koncertje zárja.

BULIKRÓL ÉS ZENÉKRÕL BALAICZ ZOLTÁNNAL ÉS GECSE PÉTERREL

FESZTIVÁLSÁTOR A SZÜRETEN IS

Kiscsillag

besöpört már, és rengeteg formációval láthatta a közönség. Ezúttal
Balogh Kálmánnal lép fel.
Szintén pénteken lép színpadra
Charlie. Jellegzetes hangját még az
is felismeri, aki nem érdeklõdött a
hazai rock-, blues- és jazz-zene
iránt az elmúlt évtizedekben. Igaz,
Horváth Charlie hosszú évekig külföldön élt, 1990-ben hazatért, és a
Tátrai Band énekese lett. Ezzel a
formációval tíz lemezt adott ki, és
1998-ban õ képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalversenyen.
A 2000-es évektõl fõleg szólóban
koncertezik, populárisabb, dallamosabb és érzelmesebb jazz- és rockdalait a közönség széles rétege
kedvelte meg, és dúdolja ma is. Lehet fogadásokat kötni, hogy péntek
este lesz-e „Jég, dupla whiskyvel”.
Ha már az Eurovíziónál tartottunk: vasárnap Zalaegerszegre érkezik az idei verseny magyar
sztárja, ByeAlex. Bár szereplése
megosztotta a közönséget, az
nem vitás, hogy a Kedvesem címû
sláger azok fülébe is belekúszott,
akik negatívan nyilatkoznak a fiatal énekesrõl. Vasárnap délután a

is megjelent, s rendszeresen koncertezett. Vigyázat, a pszichedelikus rock sem áll távol tõle. Nem
véletlen, filozófus.
A Kispál és a Borz basszusgitáros énekese, Lovasi András, egy
szép napon vásárolt egy szólógitárt. Felhívta a Pál utcai Fiúk énekesét, Lecsót, valamint a Kispál két
korábbi alapítóját, Brautigam Gábort és Ózdi Rezsõt, hogy játszanak egy kicsit. A próba olyan jól sikerült, hogy hamarosan összeállt a
Kiscsillag. Azóta változott ugyan kicsit a felállás, ám több albumuk is
megjelent. Sokak szerint Lovasi ebben a formációban találta meg magát igazán, mások ezen vitatkoznak; de ez talán így van rendjén.
Egy biztos: a Kiscsillag koncertjei
fergeteges hangulatúak. Szövegeik
hol cinikusak, hol filozofikusak, hol
szürreálisak. Vagy így egyszerre. A
színpad elõtt álló lányok ha mást is,
annyit biztosan velük énekelnek,
hogy: „vigyetek el engem is lassúzni srácok, légy szíves”. De lehet,
hogy a Fishing on Orfût is fújják.
Vasárnap estig van még felkészülési idõ!

Pánczél Petra
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PSZI-SEBÉSZETTEL AZ EGÉSZSÉGEDÉRT
KOVÁCS ZSOLT TERMÉSZETGYÓGYÁSZNÁL
 A pszi-sebészet (léleksebészet) a bioenergetika egyik különleges szakterülete, mely kiválóan alkalmas a legkülönfélébb lelki és
testi problémák gyógyítására. A neve azért pszi, pszicho, mert
nem a fizikai testen, hanem a psziché szintjén, mentálisan történik a (sebészi) beavatkozás. Kovács Zsolt természetgyógyász
e technika kiváló ismerõje és gyakorlója, tõle érdeklõdtünk a
gyógymód iránt.
– Az általam használt technikát
Kiss Ferenc pszi-sebésztõl tanultam, aki az eredeti, az õsidõkben is
alkalmazott módszert a Fülöp-szigeteken járt Michel Carayontól sajátította el. A pszi-sebészet olyan irányított, intelligens energetikai közvetítõ mód, ami energia- és információátadást tesz lehetõvé, és ezért
hatékony. Leginkább a reiki és a homeopátia keverékéhez hasonlítható, ahol az információ a koncentrált
gondolati energia.
– Hogyan történik a kezelés?
– Elõször beszélgetünk: miért
jött, miért ezt választotta, milyen lelki és testi problémái vannak. Ezt követõen a páciens felfekszik az ágyra, ellazul és behunyja a szemét. A
kezelés kommunikáció nélkül történik, a tudatos, koncentrált energiaátadást fizikai és mentális szinten
végzem. Ez a kezelés magában
foglalja a káros sugárzások kimérését, a negatív gondolatok és energiák eltávolítását. Otthoni feladatként a fehérlap-technikát ajánlom,
ezzel a páciensek kiírják magukból
problémáikat. Pozitív megerõsítésként pedig úgynevezett mantrameditációt végeznek a gyógyulás
érdekében. Ha ezt valaki becsületesen csinálja, pár hónap alatt szép
eredményt érhet el, javulhat az emberekkel való kapcsolata, vagy
megszabadul betegségétõl. Keve-
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sen tudják, nem mindenkit lehet
meggyógyítani, csak azoknál használ ez a módszer, akik már megtanulták a betegségükbõl adódó leckét, vagyis felkészültek a változásra, a gyógyulásra. Ez kiderül a kezelés alatt, és errõl beszélünk is.
– Milyen betegségek gyógyítására alkalmas?
– Pszi-sebészettel a legjobb
eredményeket a gyógyíthatatlannak tartott betegségeknél lehet elérni, ilyen például a sclerosis multiplex (SM), az autoimmun- és a pánikbetegségek, továbbá a daganatos és cisztás megbetegedések.
Ezekben az esetekben az emberek
már komolyan gondolják a gyógyulást, illetve a nyugati orvoslás

módszerei nem hoztak számukra
javulást.
G. L.-né az orvosok által gyógyíthatatlannak diagnosztizált betegség
miatt kérte Kovács Zsolt segítségét.
Elmondta, a természetgyógyász elsõ alkalommal Voll-féle állapotfelmérést végzett a betegsége okainak
kiderítésére. Ezután kezdõdtek a
kezelések, melyek során kellemes
tapasztalatokat szerzett, ezek érezhetõek voltak úgy fizikai, mint lelki
téren. Már pár alkalom után javult a
közérzete, és megszûnt a fájdalomcsillapítóktól való függõsége. Idõrõl
idõre egyre hosszabbak a fájdalommentes idõszakok.
Kovács Zsolt a pszi-sebészet
mellett más gyógymódokkal is rendelkezésre áll. A fülakupunktúrával
a szenvedélybetegségeket gyógyítja, dohányzás-, alkohol- és drogproblémáktól szabadulhat meg a
páciens. Kombinálva mentális kezeléssel, a dohányzásról való leszokás még eredményesebb lehet, ez a
kombinált módszer a fogyókúrában
is hatékony. Az akupresszúrával a
krónikus betegségek, nõgyógyászati panaszok esetén is javulás érhetõ
el, immunerõsítésre a leghatékonyabb módszer. A talpmasszázs,
azaz reflexológia jótékony hatást
gyakorol a szervezet egészére. A
Bach virágterápia pedig a lelki problémák gyógyítását szolgálja eredményesen.
A pszi-sebészet az energiagyógyászat egyik leghatékonyabb
módszere. Ezt a technikát csak beavatott gyógyítók tudják végezni,
egy speciális beavatás teszi képessé õket erre, melyhez hozzátartozik
a harmadik-szem aktiválása is.

