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TÁDÉ gyertya referenciák 
 

„Más típusú zsályás gyertyát használtam kezeléshez - színezett volt (halványzöld). Farsot 

szívott, pedig direkt áttekertem saját gézlappal a hegyét, nem hagytam rajta a gyári véget (úgy 

az első gyertya, amit használtam ettől a gyártótól nagyon sok "üledékkel" égett), így is azt 

tapasztaltam, hogy bár jobb volt a hatásfoka a gyertyának, még így is sok ment kárba.  

 

Amiért ezt merem állítani, az azért van, mert az általad forgalmazott TÁDÉ gyertyából a natúrt 

itattam át zsályás illóolajjal ugyan ennél a vendégnél egy másik kezelés során és ott viszont 

sokkal tökéletesebb volt az égés. 

Hatóanyag átvitelt tekintve is jobb volt a TÁDÉ gyertya. 

 

A páciens visszajelzései alapján is jobb eredményt értem el a TÁDÉ-val, még akkor is, ha a 

natúr alapot használtam illóolajjal átitatva.” 

 

Cseresznyés Andrea, Debrecen 

************ 

 

Sokszor, különböző problémára (fül, arcüreg, ízület, fog) használjuk a családban a Tádé 

gyertyákat. A túl intenzív és kemény dolgok rágására, ropogtatására érzékeny a foggyökerem. 

Ilyenkor 1 maximum 2 testgyertyát alkalmazok rá és elmúlik a probléma.  

 

A legutóbbi alkalommal egy másik márkájú gyertyát alkalmaztam és csodálkoztam, hogy még 

a második elégetése után is alig javult valamit. Majd vettem Tádé testgyertyát és a szokásos 

módon hatott.  

Nemcsak azért hatott mert akkor már a harmadikat égettem el, a Tádénál már a kezelés alatt is 

éreztem, hogy máshogy “húz”.  

 

Zsófi  

************ 

 

Kevés más gyertyát használtunk eddig, de a folyamatos használat során egyre inkább 

észrevehető az eltérés más termékekhez képest.  

 

Fizikai szinten a leginkább szembetűnők a különbségek. A TÁDÉ gyertya az illata és a tapintása 

alapján tiszta méhviaszból készül, kézbe fogva 'friss' érzete van, és sokkal intenzívebb az olajok 

illata, mint egyéb, gyógynövényboltokban kapható többnyire paraffinos termékeknek.  

Nem mértük, de érzése az égési ideje hosszabb egy kicsit, mint a korábban használt más 

termékeknek. Égés közben nem csöpög, nem kormol, és csak alig észrevehetően füstöl.  

 

Jelenleg a betegségemből adódóan fül és a test gyertyát is alkalmazzuk napi rendszerességgel. 

A test gyertyát időszakosan akár naponta többször is használjuk a fej és a test különböző 

pontjain.  
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A TÁDÉ gyertya használatakor a kezeléseket hatékonyabbnak, kielégítőbbnek érzem. 

Gyorsabban és könnyebben tudok ráhangolódni a kezelésre, és utána jobb a közérzetem és a 

hangulatom is. A Netivel együtt számomra hihetetlen 'eredményeket' produkált már eddig.  

Az arc- és orrüreg folyamatosan tisztul, a gyulladás fokozatosan csökken, az állandó orrdugulás 

lassan megszűnik. 

 

A fizikai szinten túl a lelki hatásait is folyamatosan próbálom érzékelni, de ez sokkal 

nehezebben megfogható számomra, és úgy vélem, hogy ez nagyon szubjektív dolog. Ráadásul 

az elején ez nekem nagyon nehezen ment, mert a materialista gondolkodásom és 

szemléletmódom, valamint az erősen vallásos neveltetésem nem engedte meg, hogy 

elszakadjak az anyagi világ láncaitól, és a gyertyázásnak 'lelki' hatásokat is tulajdonítsak, de a 

folyamatos kezelések alatt a saját 'bőrömön' tapasztaltam meg azt, hogy nem csak, illetve 

elsősorban nem fizikai szinten működik és hat a gyertya a testemre és a gyógyulásomra.  

 

Amikor a gyertyás kezeléseket Imával együtt alkalmazzuk, akkor időnként a lélekre is hat. 

Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de úgy érzem segít felszínre hozni az eltemetett, még 

megoldatlan problémákat, és segíti abban is, hogy tisztábban láthatóvá tegye azt az utat, ami a 

megoldás felé vezet.  

 

Nem minden esetben éreztem, de alkalmanként előfordult, hogy 'ellazította' a lelket, aminek 

következtében pozitívabb és optimistább lett a gondolkodásom, ami segített az érzelmi blokkok 

feloldásában. Ezeket a lelki/érzelmi hatásokat más gyertyáknál eddig nem éreztem, de hozzá 

kell tennem, hogy kevés más gyártó által készített gyertyát használtunk eddig, és azt is a 

kezelések legelején, amikor elképzelhető, hogy az állapotomból kifolyólag még nem voltam 

fogékony ezekre a finom rezdülésekre.  

 

A gyertyás kezelések után relaxált állapotba kerülök, kb., mint egy kellemes masszás után, és 

sokkal bizakodóbban tekintek az előttem álló feladatokra. Sajnos ez egy idő után elmúlik, de 

ettől függetlenül most úgy gondolom, hogy a gyertyás és akkupunktúrás kezelések, a Neti, és a 

masszás képes lesz meggyógyítani, nem csak fizikailag, de szellemi síkon is, és újra teljes, és 

boldog életet élhetek a családommal.  

 

Egyébként nem igazán értem a hatásmechanizmusát a dolognak, de a Stradivari hegedűhöz 

tudnám hasonlítani, ami a mai napig rejtély a tudósok és kutatók ezrei előtt, mert az egyedi és 

utánozhatatlan hangszer különleges hangzásának titkát még nem tudták megfejteni. Ugyanezt 

érzem a gyertyával kapcsolatban.  

Az intellektuális agyam nem tudja megindokolni, hogy miért és hogyan működik, de működik.  

 

Igaz. hogy nagyon lassú a gyógyulási folyamat, de ugyanakkor nagyon 'szelíd' is. A drasztikus 

orvosi beavatkozásokkal ellentétben itt nem a lábadozásra kell időt fordítanunk, hanem a saját 

gyógyulásunkra.  

 

Egyelőre ennyi gondolatot tudok megfogalmazni, de majd folyamatosan igyekszem beszámolni 

a kezelések alatt átélt új tapasztalatokról.  

 

Sz. M.  

************ 
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Én szinte minden fajta gyertyát kipróbáltam már, ami kis hazánkban elérhető. A TÁDÉ a régi 

és az új is egy különleges más energetikát ad, így én csak ezt használom.  

 

Gábor Sztojalovszky 

************ 

 

 

 

KÉRDEZD A SZAKÉRTŐT! 
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