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Szeretettel üdvözlöm! Sok szabad életerő

Dr. Lenkei Gábor vagyok. Orvos.

Az eredeti célom, amely annak idején arra késztetett, hogy beiratkozzak 
az orvostudományi egyetemre ez volt:

Jobbá tenni az emberek életét!
Sokkal jobbá!

Gyakorló orvosként rájöttem, hogy ha valóra akarom váltani 
ezt a célt, akkor el kell hagynom a hivatalos orvoslás rendkívül 
konzervatív, vaskalapos területét, hogy szabadon gondolkodhassak és 
cselekedhessek.

Miközben a saját utamon járva az alapvető célom valóra váltásán 
dolgoztam, megértettem valamit.

Egy nagyon fontos dolgot.

Ahhoz, hogy jobbá tudjuk tenni az emberek életét – mégpedig sokkal 
jobbá – az életerő (más szavakkal az életenergia) mennyiségét kell 
sokkal magasabb szintre felemelni.

Ez a kulcs: Életerő.
A szabad életerő mennyisége!

Ettől függ az élet minősége!

 � Sok szabad életerő = magas minőségű élet.

 � Megcsappant mennyiségű életerő = nyűgös, nyavalyás élet.

Ha a szabad életerő mennyisége magas szinten van, akkor a létezés 
örömökben gazdag.
Ilyenkor az emberek ilyesféle életről számolnak be:

 � Energikus, aktív létezés.

 � Magas szintű munkabírás, terhelhetőség.

 � Derűsebb, higgadtabb hozzáállás az élethez.

 � Magas szintű stressztűrő képesség.

 � Sok életöröm.

 � Kevés feszültség, kevés idegeskedés.

 � Türelmesebb hozzáállás.

 � Jó koncentráló és tanulási képesség.

 � Pihentető, nyugodt alvás.

 � Erős immunrendszer.

 � Ritkábban előforduló megbetegedések vagy a betegségek teljes 
hiánya.

És még hosszan sorolhatnám, ahogyan azt a könyveimben meg is 
tettem.
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Mi a cél?

Az, hogy megnöveljük a szabad életerő (más szavakkal: szabad 
életenergia) mennyiségét.

Szabad életerő
Szabad életenergia

Miért használom a „szabad” jelzőt?

A kutatásaim során megértettem még valamit.
Egy további nagyon fontos dolgot.

Az életerő (életenergia) nem vész el,
csak csapdába esik!

A csapdába esett életerő – szerencsére – teljes mértékben vagy legalábbis 
jelentős mértékben kiszabadítható a csapdából és visszanyerhető.

A szabad életerő (életenergia) mennyisége tehát megnövelhető.

Ez nem csupán elmélet, hanem már közel húsz éve működő gyakorlat.

Életerő (életenergia) szabadul fel és az élet minősége magasabb szintre 
emelkedik.

Már tízezrek okoztak nekem nagy örömöt azzal, hogy írásba foglalták az 
ezzel kapcsolatos kedvező tapasztalataikat.

Megcsappant mennyiségű életerő

Ha az életerő mennyisége alacsonyabb szintre hanyatlik, az nyavalyássá 
teszi az embereket.

 � Kedvetlenné, ingerlékennyé, türelmetlenné.

 � Depresszióssá, pánikbeteggé.

 � Tompává, akiknek nem fog jól az agyuk, akik nem tudnak jól 
koncentrálni vagy tanulni.

 � Pesszimistává, nyavalygóssá, panaszkodóssá.

 � Fáradékonnyá, akik ráadásul még jókat, pihentetőket sem tudnak 
aludni. Akiknek rémálmaik vannak.

 � Akiknek nassolási kényszerük van, vagy akiknek falási rohamok 
teperik le az akaraterejüket.

 � Akiket idejekorán húz az ágy, akik túl sok pihenésre vágynak.

 � Akik gyakorta megfáznak, könnyen elkapnak ezt meg azt.

 � Akik allergiáktól szenvednek.

 � Akiknek emésztési zavaraik vannak.

És még hosszan sorolhatnám, ahogyan azt a könyveimben meg is 
tettem.
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2. Az alábbi könyveimben:

 � Miért van szükségük az egészséges embereknek vitaminpótlásra?

 � Betegségnek tűnő állapotok

 � Mentőöv beteg emberek számára

 � Egészségre ártalmas, avagy Cenzúrázott egészség Magyarországon

Ezek a könyvek, csakúgy, mint az összes többi könyvem – regisztráció 
ellenében – térítésmentesen elolvashatók a privát honlapomon.

Ha Ön kíváncsi...

Ha Ön kíváncsi ezekre a kedvező tapasztalatokra, ilyen beszámolók 
sokaságát találja:

1. A privát honlapomon az „Egy kis napsütés” című rovatban.

www.drlenkei.org

A tapasztalat – a szó szoros értelmében vett életminőség-javulás, 
úgy is mondhatnám, hogy szaltó a magasba – életerő, energia, 
jókedv, jó alvás, kiváló munkabíró képesség, és ami még nagyon 
fontos, a különböző betegségek hiánya...
Orvosként dolgozva, saját magamon és egész családomon látva 
ezt az életminőség-javulást, pácienseimnek teljes szívvel szoktam 
ajánlani... 

New Tab

www.drlenkei.org/konyveim/

KÖNYVEIM   VIDEÓIM   ÍRÁSAIM   GALÉRIA   HOGYAN SEGÍTHET

Az én világomban mindig kisüt a Nap, amikor olyan beszámolót 
olvasok, amely a segítségemmel elért életminőség-javulásról szól.
Remélem, hogy az Ön életébe is vihetek egy kis derűt azzal, hogy a 
honlapomon is közzéteszek néhányat ezek közül.

EGY KIS NAPSÜTÉS

Ízelítő a legfrissebbek közül, egy orvosnő tollából.
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Az Életminőség-Javulás Program nagyon könnyen végrehajtható 
lépésekből áll.

Ha szeretne jelentkezni, akkor a www.uzleteink.hu honlapon keressen 
egy Önhöz közel eső Dr. Lenkei Életerő Centrumot vagy szerződött 
Termékforgalmazót.
Ha Ön a Webáruházunk ügyfele, akkor az érdeklődését az 
Ügyfélszolgálatunk munkatársainál is jelezheti.

 � telefon: +36 20 555 3181, +36 20 239 6168
 � e-mail: ugyfelszolgalat@drlenkei.hu

Ha jelentkezik az Életminőség-Javulás Programba, akkor kap egy 
térítésmentes kiadványt, egy Kézikönyvet, amely nagyon precízen vezeti 
végig Önt a Program lépésein.

A Program célja, hogy elérjük az Ön számára az életminőség-javulás 
maximumát.

Mit kell tennünk ahhoz, hogy minél nagyobb mértékben kiszabadítsuk 
a csapdából és ezzel minél nagyobb mértékben megnöveljük a 
rendelkezésünkre álló szabad életerő (szabad életenergia) mennyiségét?

1. Rá kell jönnünk arra, hogy milyen tényezők ejtik csapdába a szabad 
életerőt.

2. Ezt követően rá kell jönnünk arra is, hogy milyen módon tudjuk 
semlegesíteni ezeket a csapdába ejtő tényezőket.

3. Meg kell tennünk a szükséges lépéseket.

Ezekről szól az általam összeállított Életminőség-Javulás Program.

Életminőség-Javulás Program

Ha Ön végigmegy az Életminőség-Javulás Program lépésein, jelentős 
mennyiségű életerőt (életenergiát) tehet újra szabaddá.

Ennek eredményeként elérhet egy jobb, sokkal jobb, örömökben sokkal 
gazdagabb, magasabb minőségű életet.

A Program célja, hogy hozzásegítse az Ön számára elérhető életminőség-
javulás maximumához.

A maximum elérése a cél!

Mit kell tennünk? A Program nagyon egyszerű
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Szeretné tudni, hogy...?

 � Mennyi életerővel rendelkezne az ember a veleszületett adottságai 
révén?

 � Milyen életet éltek a modern civilizáció által még meg nem 
nyomorított, életerejük teljében lévő népcsoportok?

 � Milyen tényezők roppantották össze a civilizáltnak nevezett 
területeken élő – például az európai – emberek életerejét?

 � Milyen csapdát állítottak nekünk azok az érdekcsoportok, akik az 
alacsony szintű életerő és a betegségek fenntartásából húznak 
hasznot?

 � Milyen hatással van mindannyiunk életére az a tény, hogy ezek az 
érdekcsoportok a múlt század elején egy trükkös puccsal átvették a 
hatalmat az orvosképzés fölött és törölték az orvosi tananyagból a 
magas szintű egészség fenntartását szolgáló tudnivalókat?

 � Miért lehet kijelenteni, hogy az életerőnk és így egészségünk 
megtartása komoly cenzúrának van kitéve?

 � Milyen módszerekkel tették rá az emberiséget a betegségipar 
futószalagjára?

Ezekre a kérdésekre
– és sok egyéb kérdésre is –

választ kap
az Életminőség-Javulás Program

gerincét képező könyvből

Az Életminőség-Javulás Program
gerincét képező könyv 

Cenzúrázott egészség
A betegségipar futószalagján

Az Ön könyvtárából sem hiányozhat!



Dr. Lenkei Gábor privát honlapja
Az összes Dr. Lenkei könyv 
elérhetőségével
www.drlenkei.org

Dr. Lenkei Gábor saját független 
videócsatornája
www.drlenkeichannel.com

Fontos információk

Dr. Lenkei Életerő Centrumok
és Szerződött Termékforgalmazók

Honlap üzletkeresővel:

www.uzleteink.hu

Több mint
70

ponton




