
Kedves hírlevél Olvasó! 

Néhány többé-kevésbé fontos információt szeretnék most megosztani… 

Allergiásoknak: 

- Akik a Blütepollen2-t szedik, ha Magyarországon tartózkodnak, akkor ezen 

a héten befejezhetik, ha Északabbra élnek, akkor május végéig érdemes 

folytatni 

- akik a hárs pollenjére érzékenyek, nagyon kell figyelni, mert ebben a 

furcsa időjárásban előfordulhat, hogy ugyanolyan robbanásszerűen indul 

majd a virágzás, mint az a bodzával történt. Kérem, lessék a fákat, és 

bimbófakadás előtt kevéssel kezdjék szedni a Tila-t, sejthetően 1-2 hét 

múlva 

- rettenetes hírek érkeznek a várható parlagfű-pollensűrűségről (az egyik 

cikket a levél végére másolom), valószínűleg már június vége előtt el kell 

kezdeni az Ambrosia szedését, és az emelkedő (3o-2oo-1ooo) potenciasor 

körforgásszerű szedése valószínűleg azoknak is indokolt lesz, akik eddig 

csak a C3o-as potenciát szedték 

Sajnos a vidéki „tanyánk” sok kellemetlen meglepetést tartogatott a számunkra, 

és lakhatóvá tételéhez terveinkkel ellentétben nem csak egy tisztasági festésre, 

hanem nagyon komoly munkálatokra van szükség, melyek időt, energiát (és pénzt) 

igényelnek. Így május végéig egészen biztosan Újpesten leszek, és júniusban is 

többet itthon, mint nem. 

Az viszont fontos, ha vidéki tartózkodás idejére beszélünk meg találkozót, az 

csak online lehetséges, de a nálam levő írásos anyagokat vinnem kell magammal, 

hogy kellően és illendően hatékony lehessek. Tehát jelentősen előre kell 

gondolkodnunk. 

Végül, sokan félreértették a „távkuruzslás” tarifáit. A reggeli telefonos 

tanácsadás változatlanul ingyenes!!! Az email-es és skype-on történő 

telemedicinás konzultációért vagyok kénytelen tiszteletdíjat kérni, mert 

rengeteg időmet veszi el, mivel igyekszem az élővel legalább közel egyenértékű 

munkát végezni. Honlapomon is olvasható ( http://www.molnarmariann-

homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2022/05/2o22-majus-1-tol-Homeopatias-vizsgalat-

es-tanacsadas-dijai.pdf ), de az egyértelműsítés miatt ide is bemásolom majd. 

Köszönöm a figyelmüket, egészségben töltött nyárelőt és nyarat kívánok: 

Molnár Mariann 

 



Homeopátiás vizsgálat és tanácsadás díjai 

Krónikus betegség esetén, „alkati támogatás” 

 2o22.február 

1-től 

 

első konzultáció 1,5 óra 25.ooo,- Ft az első konzultáció díja 

tartalmazza az átadott 

gyógyszerek árát 

esetkövetés 3 hónapon belül 3o perc 12.ooo,- Ft + gyógyszer 

esetkövetés 3-6 hónapon belül 3o 

perc 

15.ooo,- Ft + gyógyszer 

esetkövetés 6-12 hónap elteltével 2o.ooo,- Ft + gyógyszer 

esetkövetés 12 hónapon túl 25.ooo,- Ft + gyógyszer 

online esetkövetés 3o perc az élő 

konzultációval 

megegyező 

díj 

 

 

Akut betegség esetén 

   

első vizsgálat „élőben” 3o perc 12.ooo,-Ft  

kontroll 6.ooo,- Ft  

ismételt kontroll 3.ooo,- Ft  

online 3o perc chat vagy az első részletes email 12.ooo,- Ft  

e-mail esetkövetés 3.ooo,- Ft/levél  
 

                                                 ………………………………………………………………………………….. 
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Új pollenvariánsok a levegőben, új típusú asztma 
jelent meg 
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Június 22-t, a nyári napfordulót megelőzően megjelentek a legerősebb allergén, a 

parlagfű eddig ismeretlen variánsai. 

Idén jóval többen fordulnak szakemberekhez súlyos alvászavar vagy múlni nem akaró 

fáradékonyság érzése, illetve az allergia következtében kialakult elhúzódó vagy visszatérő 

https://weborvos.hu/lapszemle/uj-pollenvariansok-a-levegoben-uj-tipusu-asztma-jelent-meg-273745


kötőhártya-gyulladás miatt. Dr. Viczián Magdolna, a Szent Borbála Kórház allergológusa, 

tüdőgyógyásza a szokásosnál korábban jelentkező és az erős tünetek hátteréről is beszélt a 

kemma.hu-nak.  

– Az enyhe tél és a nagy szárazság megnöveli az allergén növények pollenjeinek számát a 

levegőben. A korai tünetek másik lehetséges oka, hogy új típusú allergének jelentek meg a 

levegőben. Június 22-t, a nyári napfordulót megelőzően megjelentek a legerősebb allergén, 

a parlagfű eddig ismeretlen variánsai. 

A növényvédő szerek használata miatt is lehetséges a korai virágzás, ugyanis a nagy 

hormonhatás következtében előbb indul el a növények „ivarérése“ – nyilatkozta az 

allergológus. Hozzátette, van egy új típusú asztma is, ami egyre több esetben okoz 

kellemetlen tüneteket.  

 

https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2022/05/tatabanyai-allergologus-uj-pollenvariansok-a-levegoben-uj-tipusu-asztma-jelent-meg
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