
14. Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt,       

átadá nékik.

15. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő 

erejéhez képest; és azonnal útra kele.

16. Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.

17. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.

18. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.

19. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.

20. És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot

adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.

21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj 

be a te uradnak örömébe.

22. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; 

ímé más két tálentomot nyertem azokon.

23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a 

te uradnak örömébe.

24. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen 

ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;

25. Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.

26. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem 

vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;

27. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel 

kaptam volna meg a magamét.

28. Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.

29. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, 

a mije van.

30. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Máté Evangyélioma 25. rész (Károli Gáspár fordítása)
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Metabolizmus
- gyógyszerekre való reakció

- ételekre való reakció

Immunrendszer

Tulajdonságok/Kognitív képességek

...nem vagyunk egyformák... 

...nem egyforma génállománnyal jövünk a világra... 

...nem ugyanannyi tálentomot kapunk születésünkkor...
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környezet

1 gén monogénes betegségek

1) Ezzel foglalkoztam eddig – egész eddigi pályafutásom során 

2) Egyenként ritkák → környezet kis hatású 

→ limitált terápiás/preventív lehetőségek
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• szív/érrendszeri betegségek
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onkológia infarktus/agyvérzés



cukorbetegség

autoimmunitás



Egyéni
valószínőség

Fizikai aktivitás
Stressz

Étrend

Dohányzás

Testsúly

Életmód

???

???

Génállomány = öröklött hajlam
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környezetgének poligénes betegségek
(multifaktoriális vagy komplex)

1) Ezzel még sohasem foglalkoztam – de szeretnek 

2) Egyenként is gyakoriak

3) Nagyon jó preventív és terápiás lehetőségek

4) Feltételek (problémák) a génállomány olvasásához

1) Megfelelő technológia elérhető áron – meg van oldva

2) Interpretáció – még nincs megoldva (ezzel még nagyon sok munka lesz)



„I have seen the future, and it works“

Lincoln Joseph Steffens (1919)

"Láttam a jövőt, és működik!"



Köszönöm szépen a figyelmet!


